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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  Plan

het wijzigingsplan ''Hofweg 5 te Ilpendam'' met identificatienummer 
NL.IMRO.0852.BWLGILhofweg5019- van de gemeente Waterland.

1.2  Moederplan

het bestemmingsplan ''Bestemmingsplan Buitengebied Waterland 2013'' met identificatienummer 
NL.IMRO.0852.BPBGwaterland013-va03 van de gemeente Waterland, vastgesteld door de 
gemeenteraad op 27 november 2014;

1.3  Wijzigingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand –codering- met de bijbehorende 
regels.

1.4  Generaties

(over)grootouders, ouders, kinderen, kleinkinderen, broers en zussen.

De begrippen uit artikel 1 van de regels van het moederplan, voor zover relevant voor dit plan, zijn van 
overeenkomstige toepassing.
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Artikel 2  Relatie met het moederplan

De regels en de bijbehorende bijlagen van het moederplan zijn van toepassing, voor zover niet anders is 
bepaald in dit wijzigingsplan.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Wonen - Stolp

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Stolp' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. woonhuizen met bijbehorende bouwwerken in de bouwvorm van een stolp, al dan niet in 
combinatie met ruimte voor:
1. beroepsuitoefening aan huis c.q. kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;
2. mantelzorg;
3. kleinschalig toeristisch overnachten;

met daaraan ondergeschikt:

b. bestemmingsomschrijvingkleinschalige duurzame energiewinning;
c. een paardrijbak, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch - paardrijbak";
d. wegen en paden;
e. water;

met de daarbijbehorende:

f. tuinen, erven en terreinen;
g. andere bouwwerken.

3.2  Bouwregels

Deze bouwregels zijn eveneens van toepassing voor functies die na afwijken van de gebruiksregels 
binnen de bestemming zijn toegelaten.

3.2.1  Woonhuizen met bijbehorende bouwwerken binnen een bouwvlak

Voor het bouwen van gebouwen binnen een bouwvlak geldt:

a. als hoofdgebouw worden uitsluitend woonhuizen in de bouwvorm van een stolp gebouwd;
b. het aantal hoofdgebouwen bedraagt per bestemmingsvlak ten hoogste één;
c. een hoofdgebouw wordt met ten minste één gevel in een naar de weg gekeerde bouwgrens 

gebouwd;
d. bij verbouw of bij nieuwbouw wordt de hoofdvorm van het gebouw, bepaald door de 

goothoogte  en bouwhoogte, dakvorm, oppervlakte alsmede de verhouding tussen lengte- en 
breedtematen en gevelindeling niet gewijzigd;

e. de bijbehorende bouwwerken worden achter de naar de weg(en) gekeerde gevel(s) van het 
hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan gebouwd;

f. de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken bedraagt ten hoogste de 
oppervlakte van het hoofdgebouw;

g. de maatvoering van een gebouw of een overkapping voldoet aan de eisen die in het volgende 
bouwschema zijn gesteld:

Functie van een 
gebouw of 
overkapping  

Goothoogte in m Dakhelling in ° Bouwhoogte in m  

max min max max

Hoofdgebouw bestaand bestaand bestaand bestaand 

Bijbehorende 
bouwwerken

3,00 30  60  6,00

3.2.2  Bijbehorende bouwwerken buiten een bouwvlak

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken buiten een bouwvlak geldt:

a. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken bedraagt per hoofdgebouw ten 
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hoogste 40 m²;
b. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken bedraagt ten hoogste 50% van de 

oppervlakte van de gronden behorende bij het hoofdgebouw gelegen buiten het bouwvlak;
c. de goothoogte van een bijbehorend bouwwerk bedraagt ten hoogste 3,00 m;
d. de dakhelling van een bijbehorend bouwwerk bedraagt ten minste 30º en ten hoogste 60º;
e. de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk bedraagt ten hoogste 6,00 m.

3.2.3  Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken geldt:

a. er worden geen andere bouwwerken ten behoeve van de opwekking van windenergie, 
paardrijbakken, zwembaden en tennisbanen gebouwd;

b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt ten hoogste 1,00 m, met dien verstande 
dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevel van het hoofdgebouw ten 
hoogste 2,00 m bedraagt;

c. de bouwhoogte van palen en masten bedraagt ten hoogste 7,00 m;
d. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken bedraagt ten hoogste 5,00 m.

3.3  Afwijken van de bouwregels

3.3.1  Afwijken maatvoeringen

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.2.1 onder d in die zin dat in 
ondergeschikte mate wordt afgeweken van de bestaande maatvoeringen, tot ten hoogste 15%, en 
gevelindeling van een stolp, mits:

geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de hoofdvorm van de stolp.

3.3.2  Vergroten oppervlakte bijbehorende bouwwerken

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.2.2 onder a in die zin dat, 
met behoud van het bepaalde in 3.2.2 onder c, buiten een bouwvlak de gezamenlijke oppervlakte van de 
bijbehorende bouwwerken bij een hoofdgebouw wordt vergroot tot ten hoogste 100 m², mits;

a. de vergroting alleen wordt toegestaan op percelen met een omvang van ten minste 1000 m²;
b. er sprake is van een goede verhouding tot het hoofdgebouw en het erf;
c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie en het straat- en bebouwingsbeeld.

3.3.3  Saneringsregeling oppervlakte bijbehorende bouwwerken 1

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.2.2 onder a, met behoud 
van het bepaalde in 3.2.2 onder b, in die zin dat, indien reeds 200 m² of meer aan bijbehorende 
bouwwerken aanwezig is, maar minder dan 500 m², een per bestemmingsvlak eenmalige vervangende 
bouw en/of verbouw van bijbehorende bouwwerken plaats vindt tot een maximum oppervlak van 
50% van het oppervlak aan gebouwen boven de 200 m², mits:

a. de toepassing van deze afwijking tot gevolg heeft dat er een afname van de bestaande hoeveelheid 
aan bebouwing plaatsvindt ten gunste van de landschappelijke waarden en de ruimtelijke kwaliteit 
van het bebouwingsbeeld;

b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, het bebouwingsbeeld, de 
woonsituatie, de natuurlijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

3.3.4  Saneringsregeling oppervlakte bijbehorende bouwwerken 2

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.2.2 onder a, met behoud 
van het bepaalde in 3.2.2 onder b, in die zin dat, indien reeds meer dan 500 m² aan bijbehorende 
bouwwerken aanwezig is, een per bestemmingsvlak eenmalige vervangende bouw en/of verbouw van 
bijbehorende bouwwerken plaats vindt tot een maximum oppervlak van 20% van het oppervlak aan 
gebouwen boven de 500 m², mits:

a. de toepassing van deze afwijking tot gevolg heeft dat er een afname van de bestaande hoeveelheid 
aan bebouwing plaatsvindt ten gunste van de landschappelijke waarden en de ruimtelijke kwaliteit 
van het bebouwingsbeeld;

b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, het bebouwingsbeeld, de 
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woonsituatie, de natuurlijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

3.3.5  Veranderen dakhelling bijbehorende bouwwerken

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.2.2 onder d in die zin dat 
de dakhelling van bijbehorende bouwwerken wordt verlaagd dan wel dat een bijbehorend bouwwerk 
wordt voorzien van een plat dak, mits:

geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke waarden, het bebouwingsbeeld, 
en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

3.3.6  Paardrijbakken, zwembaden en tennisbanen

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.2.3 onder a in die zin dat 
paardrijbakken, zwembaden en/of tennisbanen worden toegestaan, mits:

tevens de in 28.5.3 bedoelde omgevingsvergunning is verleend.

3.4  Specifieke gebruiksregels

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

a. het gebruik van gebouwen en overkappingen in combinatie met bedrijfsdoeleinden anders dan de in 
3.1 onder a genoemde bedrijvigheid;

b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een beroepsuitoefening aan huis of een 
kleinschalige bedrijfsmatige activiteit in een hoofdgebouw zodanig dat de bedrijfsvloeroppervlakte 
meer bedraagt dan 30% van de totale gezamenlijke brutovloeroppervlakte van het hoofdgebouw en 
bijbehorende bouwwerken;

c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een kleinschalige toeristische overnachting 
in een hoofdgebouw zodanig dat de bedrijfsvloeroppervlakte meer bedraagt dan 30% van de totale 
gezamenlijke brutovloeroppervlakte van het hoofdgebouw en bijbehorende bouwwerken, en meer 
dan twee kamers worden gebruikt;

d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden en 
horecadoeleinden, anders dan kleinschalig toeristisch overnachten en waarvoor in het verleden 
planologische medewerking is verleend;

e. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor bewoning en voor een 
beroepsuitoefening aan huis c.q. kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, en/of een kleinschalige 
toeristische overnachtingsmogelijkheid;

f. het gebruik van woonhuizen voor meer dan één woning, tenzij ter plaatse van de aanduiding 
"specifieke vorm van wonen - twee woningen", "specifieke vorm van wonen - drie woningen" of 
"specifieke vorm van wonen - vijf woningen", in welk geval een woonhuis gebruikt wordt voor 
respectievelijk ten hoogste twee, drie of vijf woningen;

g. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan 
productiegebonden detailhandel bij een beroepsuitoefening aan huis of een kleinschalige 
bedrijfsmatige activiteit;

h. het gebruik van de gronden ten behoeve van een paardrijbak, zwembad en/of een tennisbaan, 
anders dan waarvoor in het verleden planologische medewerking is verleend.

3.5  Afwijken van de gebruiksregels

3.5.1  Kleinschalig toeristisch overnachten

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.4 onder c en e in die zin 
dat ten hoogste 50% van de brutovloeroppervlakte van het woonhuis en bijbehorende bouwwerken tot 
een maximum van 100 m² wordt gebruikt voor het bieden van een kleinschalige toeristische 
overnachtingsmogelijkheid, mits:

a. dit geen onevenredige parkeerdruk met zich meebrengt;
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de verkeers- en parkeersituatie, de 

milieusituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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3.5.2  Mantelzorg

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.4 onder e in die zin dat 
afhankelijke woonruimte in de zin van mantelzorg wordt toegestaan in een bijbehorend bouwwerk, mits:

a. eerst alle mogelijkheden van de aangebouwde bijbehorende bouwwerken optimaal benut worden 
om door inwoning een oplossing te bieden aan tijdelijke huisvesting ten behoeve van mantelzorg;

b. een dergelijke bewoning noodzakelijk is vanuit een oogpunt van mantelzorg;
c. de mantelzorg geboden wordt in de bestaande bebouwing;
d. de oppervlakte van de afhankelijke woonruimte beperkt blijft tot 60 m²;
e. het bijbehorend bouwwerk ten behoeve van de mantelzorg een ruimtelijke eenheid vormt met het 

op hetzelfde perceel gesitueerde woonhuis, waarbij de maximale afstand van het woonhuis tot het 
bijbehorend bouwwerk 20,00 m bedraagt;

f. dit geen onevenredige parkeerdruk met zich meebrengt;
g. geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende bedrijven, in dié zin dat de bedrijven 

in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
h. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de verkeers- en parkeersituatie, de 

milieusituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

3.5.3  Paardrijbakken, zwembaden en tennisbanen

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.4 onder h in die zin dat 
gronden worden gebruikt voor een paardrijbak, een zwembad of een tennisbaan, mits:

a. de paardrijbak, het zwembad of de tennisbaan binnen het bestemmingsvlak wordt aangelegd op een 
afstand van ten hoogste 100 m uit de dichtstbijzijnde gevel van het woonhuis;

b. de paardrijbak, het zwembad of de tennisbaan zoveel mogelijk recht achter de voorgevel van (het 
hoofd)gebouw(en) wordt gesitueerd en landschappelijk wordt ingepast;

c. de oppervlakte van een paardrijbak ten hoogste 1.200 m² bedraagt;
d. geen bouwwerken ten behoeve van verlichting bij een paardrijbak, een zwembad en/of een 

tennisbaan worden aangebracht;
e. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de verkeers- en parkeersituatie, de 

milieusituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

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

3.6.1  Vergunningplicht

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omgevingsvergunning 
vereist:

het (gedeeltelijk) verwijderen van een stolp.

3.6.2  Uitzondering

Het bepaalde in 3.6.1 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 het plan.

3.6.3  Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning wordt slechts verleend mits:

a. de bouwtechnische kwaliteit dusdanig slecht is dat hergebruik in alle redelijkheid niet mogelijk is;
b. het delen van een stolp betreft die op zichzelf niet karakteristiek zijn en waarbij door verwijdering 

daarvan de karakteristieke hoofdvorm van de stolp niet onevenredig wordt aangetast.

3.7  Wijzigingsbevoegdheid

3.7.1  Meerdere woningen

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat een woonhuis, al dan niet gepaard 
gaande met interne bouwactiviteiten, wordt gebruikt voor meer dan één woning, mits:
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a. deze wijziging uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van het behoud van de stolp;
b. ter plaatse tevens de aanduiding "specifieke vorm van wonen - meerdere woningen" wordt 

aangebracht;
c. de oppervlakte van het vierkant ten minste 200 m² bedraagt, waarbij de oppervlakte van iedere 

bedrijfswoning ten minste 100 m² bedraagt;
d. de bestaande bouwmassa niet wordt vergroot;
e. geen sprake is van een onevenredige beperking van de ontwikkelingsmogelijkheden van 

aangrenzende bedrijven;
f. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 

gronden.

3.7.2  Wijzigen situering bouwvlak

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat een ter plaatse aangegeven 
bouwvlak wordt verschoven, mits:

a. de oppervlakte van het bouwvlak niet wordt vergroot;
b. de geluidsbelasting van de geluidsgevoelige gebouwen niet hoger is dan de daarvoor geldende 

voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde hogere waarde;
c. de huidige situering vanuit de milieu- of woonsituatie belemmeringen oplevert voor de omgeving 

dan wel voor de bewoners zelf en er met een gewijzigde situering een verbetering in de milieu- of 
woonsituatie kan worden bewerkstelligd, dan wel er vanwege verbouw een aanpassing van de 
grenzen van het bouwvlak noodzakelijk is;

d. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, de 
woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

3.7.3  Wijzigen bestemming vanwege afwijkende bouwvorm

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat wordt afgeweken van de bestaande 
maatvoeringen en gevelindeling van de stolp en een andere bouwvorm wordt teruggebouwd, waarbij de 
gronden worden voorzien van de bestemming 'Wonen' overeenkomstig van het moederplan, mits:

a. de stolp teniet is gegaan door een calamiteit en herbouw in de oorspronkelijke staat redelijkerwijs 
niet verlangd kan worden;

b. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van 'Wonen' overeenkomstig van het 
moederplan, van overeenkomstige toepassing zijn;

c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, de 
woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

3.7.4  Wijzigen met compensatie

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat ter plaatse een bestemmingsvlak ' 
Wonen - Stolp' wordt aangebracht ten behoeve van de bouw van een woonhuis ter compensatie van de 
sloop van voormalige bedrijfsgebouwen en/of overkappingen, mits:

a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van 'Wonen' overeenkomstig van het 
moederplan van overeenkomstige toepassing zijn;

b. het ter compensatie van de sloop nieuw te bouwen woonhuis in de directe nabijheid van het 
bestaande woonhuis wordt gebouwd;

c. er voldoende parkeergelegenheid op eigen erf aanwezig is.
d. geen sprake is van een onevenredige beperking van de ontwikkelingsmogelijkheden van 

aangrenzende bedrijven;
e. op het betreffende bouwperceel aanwezige voormalige bedrijfsgebouwen met een gezamenlijke 

oppervlakte van tenminste 1.000 m², die tenminste tien jaar oud zijn en niet bestaan uit 
cultuurhistorisch waardevolle en/of karakteristieke bedrijfsgebouwen, wordt gesloopt;

f. met een beeldkwaliteitsplan wordt aangetoond dat sprake is van een verbetering van de ruimtelijke, 
landschappelijke en milieukwaliteit;

g. de geluidsbelasting van de geluidsgevoelige gebouwen niet hoger is dan de daarvoor geldende 
voorkeursgrenswaarde, of een vastgestelde hogere waarde;

h. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke 
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waarden, de cultuurhistorische waarden, de verkeers- en parkeersituatie, de woonsituatie en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

3.7.5  Wijzigen naar agrarisch bouwvlak

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Wonen - Stolp' 
wordt gewijzigd in de bestemming 'Agrarisch' overeenkomstig van het moederplan, waarbij ter plaatse 
de aanduiding 'bouwvlak' wordt aangebracht, mits:

a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van  'Agrarisch' overeenkomstig van het 
moederplan, van overeenkomstige toepassing zijn;

b. bij de toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de voorwaarden en criteria worden gehanteerd uit 
het Afsprakenkader Ontwikkeling Landbouw en Landschap Waterland-oost, 31 juli 2012, die daarin 
zijn opgenomen voor vestiging op een bestaande locatie en voor zover deze van toepassing zijn op 
het perceel waarop de wijziging betrekking heeft;

c. de omvang van het bouwvlak ten hoogste 1,5 hectare bedraagt;
d. de mest- en milieuwetgeving het nieuwe bedrijf mogelijk maken;
e. met de vormgeving en inrichting van het bouwvlak zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de 

historisch gegroeide landschapsstructuur;
f. met een erfinpassingsplan wordt aangetoond dat de ontwikkeling op een zorgvuldige wijze 

landschappelijk wordt ingepast;
g. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke, landschappelijke en 

cultuurhistorische waarden, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden.
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Artikel 4  Waarde - Archeologie 5

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 5' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

het behoud van de aldaar in of op de grond aanwezige archeologische waarden.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Omgevingsvergunning voor het bouwen

Voor bouwwerken waarbij grondroerende werkzaamheden over een oppervlakte groter dan 10.000 m² 
en dieper dan 0,40 m onder het maaiveld plaatsvinden moet alvorens een omgevingsvergunning voor 
het bouwen wordt verleend, zijn aangetoond dat:

a. geen archeologische waarden aanwezig zijn; dan wel
b. dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden geschaad; dan 

wel;
c. dat de archeologische waarden door bouwactiviteiten kunnen worden verstoord.

4.2.2  Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen

Indien blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de 
omgevingsvergunning voor het bouwen kunnen worden verstoord, kunnen één of meerdere van de 
volgende voorwaarden worden verbonden aan de omgevingsvergunning voor het bouwen:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische resten in de 
bodem kunnen worden behouden;

b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden 

door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg.

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

4.3.1  Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het bepaalde in de 
regels bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen een omgevingsvergunning 
vereist:

a. het aanbrengen van diepwortelende beplanting of bomen over een groter oppervlak dan 10.000 m²;
b. het rooien of vellen van houtopstanden over een groter oppervlak dan 10.000 m²;
c. de aanleg van verhardingen met een groter oppervlak dan 10.000 m² en op een grotere diepte dan 

0,40 m;
d. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden met een groter oppervlak dan 10.000 m² en op 

een grotere diepte dan 0,40 m;
e. het graven, verbreden of dempen van sloten alsmede het aanleggen en intensiveren van drainage 

over of met een groter oppervlak dan 10.000 m² en op een grotere diepte dan 0,40 m;
f. het in de grond brengen van voorwerpen over een groter oppervlak dan 10.000 m² op een grotere 

diepte dan 0,40 m;
g. het verrichten van graafwerkzaamheden over een groter oppervlak dan 10.000 m² en dieper dan 

0,40 m;
h. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of 

telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur 
over een groter oppervlak dan 10.000 m² en op een grotere diepte dan 0,40 m.

4.3.2  Uitzondering

Het bepaalde in 4.3.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:

a. het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen, waaronder begrepen het vervangen van 
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drainagewerken en het sleufloos draineren;
b. reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan;
c. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden uitgevoerd, mits 

verricht door een daartoe bevoegde instantie.

4.3.3  Toetsingscriteria

De in 4.3.1 genoemde omgevingsvergunning wordt slechts verleend, mits:

a. is aangetoond dat geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel;
b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken, geen bouwwerken zijnde, en/of 

werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad, dan wel;
c. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken, geen bouwwerken zijnde, en/of 

werkzaamheden kunnen worden verstoord.

4.3.4  Voorwaarden omgevingsvergunning

Indien blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het uitvoeren van werken, geen 
bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden kunnen worden verstoord, kunnen één of meerdere van de 
volgende voorwaarden worden verbonden aan de omgevingsvergunning:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische resten in de 
bodem kunnen worden behouden;

b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden 

door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg.

4.4  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemming 'Waarde - Archeologie 5' 
geheel of gedeeltelijk te verwijderen indien op basis van archeologisch onderzoek door een archeologisch 
deskundige is aangetoond dat ter plaatse geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 5  Anti-dubbelregel

Grond welke eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering 
is of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Een eenmaal als bedrijfswoning gerealiseerd bouwwerk blijft bij de toepassing van deze regels 
aangemerkt als bedrijfswoning.
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Artikel 6  Algemene bouwregels

6.1  Regeling dakterrassen

Voor dakterrassen geldt:

a. een dakterras aan de voorzijde van een woning is niet toegestaan;
b. een dakterras op een vrijstaand bijbehorend bouwwerk is niet toegestaan;
c. een dakterras dient te worden omsloten door een hekwerk met een hoogste van ten hoogste 1,20 m. 

Dit hekwerk dient binnen de dakrand te worden geplaatst.
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Artikel 7  Algemene gebruiksregels

7.1  Gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met de bestemmingsregels, wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting of het uitoefenen 
van straatprostitutie;

b. het gebruik van de gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en/of bouwmaterialen, anders 
dan ten behoeve van de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten en 
werken en werkzaamheden;

c. het storten van puin en/of afvalstoffen;
d. de stalling en opslag van aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken voer-, vaar- en/of vliegtuigen;
e. het kennelijk ten verkoop stallen en opslaan van bruikbare en niet aan het oorspronkelijk gebruik 

onttrokken voer-, vaar- en/of vliegtuigen, anders dan ten behoeve van de uitvoering van krachtens 
de bestemming toegelaten verkoop;

f. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van het beproeven van voertuigen, de 
beoefening van motorsport en de gemotoriseerde modelsport, het houden van wedstrijden met 
motorvoertuigen of bromfietsen, het racen of crossen met motorvoertuigen of bromfietsen;

g. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor het plaatsen, doen plaatsen en/of geplaatst 
hebben van handelsreclame en andere commerciële uitingen, tekens en/of afbeeldingen;

h. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor de beoefening van de parasport en voor het 
gebruik van ultra lichte vliegtuigen;

i. het gebruik van gronden en bouwwerken voor lawaaimakende functies, zoals modelvliegterreinen, 
motorsportterreinen, en daarmee vergelijkbare functies die verstoring van de rust veroorzaken 
binnen de in de Provinciale Milieuverordening van 11 juli 2011 aangewezen stiltegebieden;

j. het gebruik van gronden, gebouwen en/of overkappingen ten behoeve van de uitbreiding van de 
bestaande veestapel waarbij een toename plaatsvindt van de stikstofdepositie vanaf het betreffende 
agrarische bedrijf of de betreffende gronden op de kwalificerende habitats of soorten van alle 
gevoelige Natura 2000-gebieden.

k. het gebruik van een bestaande (bedrijfs)woning of een bestaand woonschip en/of in daarbij 
behorende bijbehorende bouwwerken voor meer dan één huishouden, anders dan hetgeen 
waarvoor in het verleden planologische medewerking is verleend en het bepaalde in lid 12.2.1 ;

l. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken bij een bestaande (bedrijfs)woning of een 
bestaand woonschip voor bewoning, anders dan bedoeld in lid 12.2.1 ;

m. het gebruik van gronden en bouwwerken of een woonschip ten behoeve van het kleinschalig 
toeristisch overnachten in een (bedrijfs)woning zodanig dat de bedrijfsvloeroppervlakte meer 
bedraagt dan 30% van de totale gezamenlijke brutovloeroppervlakte van de (bedrijfs-)woning of 
een woonschip en meer dan twee kamers worden gebruikt, tenzij daaraan in het verleden 
planologische medewerking is verleend;

n. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken bij een woonschip voor bewoning voor het 
kleinschalig toeristisch overnachten, tenzij daaraan in het verleden planologische medewerking is 
verleend.

7.2  Niet-strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met de bestemmingsregels, wordt niet gerekend:

a. het gebruik van de gronden voor weekmarkten;
b. het gebruik van de gronden voor terrassen;
c. het gebruik van de gronden voor standplaatsen ten behoeve van detailhandel en/of bedrijf. 

7.2.1  Generatiewonen

het gebruik van een bestaande (bedrijfs)woning of een bestaand woonschip en/of daarbij behorende 
bouwwerken ten behoeve van het samenwonen van generaties, mits:

a. de bestaande (bedrijfs)woning of het bestaande woonschip niet wordt gesplitst;
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b. de samenwonende generaties daadwerkelijk hun hoofdverblijf (ook volgens de Basisregistratie 
Personen) op het desbetreffende adres te hebben;

c. het karakter van de bestaande (bedrijfs)woning of het bestaande woonschip als hoofdgebouw 
behouden blijft;

d. het gebruik van bijbehorende bouwwerken als verblijfsruimte in overeenstemming is met het 
bepaalde in het geldende Bouwbesluit;

e. geen extra huisnummer(s)/postadres(sen) worden toegestaan, en;
f. de ontsluiting van een bewoond bijbehorend bouwwerk plaatsvindt via de ontsluiting van de 

bestaande (bedrijfs)woning of het bestaande woonschip waartoe het bijbehorend bouwwerk 
behoort.

wijzigingsplan "Hofweg 5 te Ilpendam" (ontwerp)  17



 wijzigingsplan Hofweg 5 te Ilpendam

Artikel 8  Algemene afwijkingsregels

Met een omgevingsvergunning kan, indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het straat- en 
bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid, de milieusituatie en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, worden afgeweken van:

a. de bij recht in de bestemmingsregels gegeven maten, afmetingen, percentages, tot niet meer dan 15% 
van die maten, afmetingen en percentages;

b. de bestemmingsregels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, in 
die zin dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot niet meer 
dan 10,00 m;

c. de bestemmingsregels ten aanzien van de maximale bouwhoogte van gebouwen in die zin dat de 
bouwhoogte van gebouwen ten behoeve van dakopbouwen met ten hoogste 1,00 m wordt 
vergroot;

d. het bepaalde ten aanzien van het bouwen van gebouwen binnen het bouw- c.q. het bestemmingsvlak 
in die zin dat de grenzen van het bouw- c.q. het bestemmingsvlak naar de buitenzijde worden 
overschreden door;
1. erkers aan de voorgevel van het hoofdgebouw, mits;

de diepte van een erker ten hoogste 1,00 m bedraagt;
de bouwhoogte ten hoogste de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw, vermeerder met 
0,20 m, bedraagt

2. balkons mits;
de bouwgrens met niet meer dan 1,00 m wordt overschreden;
de breedte niet meer dan tweederde van de voorgevelbreedte bedraagt;

3. liftinstallaties ten behoeve van de huisvesting van minder validen mits;
de bouwgrens met niet meer dan 2,00 m wordt overschreden;
de bouwhoogte ten hoogste 6,00 m bedraagt. 

8.1  Kleinschalig toeristisch overnachten

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de gebruiksregels in die zin dat gronden, 
bouwwerken en woonschepen worden gebruikt ten behoeve van een kleinschalige toeristische 
overnachtingsmogelijkheid, mits:

a. de bedrijfsvloeroppervlakte ten behoeve het kleinschalig toeristisch overnachten ten hoogste 50% 
van de brutovloeroppervlakte bedraagt met een maximum van 100 m²;

b. het kleinschalig toeristisch overnachten geen onevenredige parkeerdruk met zich meebrengt;
c. het kleinschalig toeristisch overnachten geen afbreuk doet aan de woon- en leefomgeving;
d. het kleinschalig toeristisch overnachten niet leidt tot een onevenredige aantasting van belangen van 

derden;
e. deze afwijking niet wordt toegepast voor zover een drank- en horecavergunning en/of een 

exploitatievergunning verleend c.q. noodzakelijk is, en;
f. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het straat- en bebouwingsbeeld, de verkeersveiligheid, 

de sociale veiligheid, de milieusituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 9  Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat:

a. de bouwhoogte van andere bouwwerken ten behoeve van zend-, ontvangst-, sirene- en 
antennemasten wordt vergroot, mits;
1. de antenne niet geplaatst kan worden op een bestaand bouwwerk, zoals een 

hoogspanningsmast, een windturbine, een reclamemast, een torensilo, of een daarmee gelijk te 
stellen bouwwerk;

2. de antenne bij voorkeur wordt geplaatst op een afstand van ten minste 200 m vanaf de grenzen 
van een bebouwde kom en/of in de omgeving van sportvelden, verkeersknooppunten, 
benzinestations, parkeerplaatsen, of naar de aard daarmee gelijk te stellen plaatsen;

3. de mast radiografisch noodzakelijk is;
4. de hoogte van een antennemast ten hoogste 40,00 m bedraagt, waarbij gestreefd wordt naar 

maximale benutting van sitesharing;
5. het aantal masten binnen de gemeente niet meer mag bedragen dan strikt noodzakelijk is voor 

de realisatie van een adequaat dekkend netwerk van voldoende capaciteit;
b. de dubbelbestemming 'Leiding Gas', overeenkomstig van het moederplan wordt aangebracht, mits:

1. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast indien er sprake is van het verleggen van 
een bestaande leiding;

2. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van 'Leiding Gas', overeenkomstig van 
het moederplan, van overeenkomstige toepassing zijn;

3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke 
waarden, de bodemkundige, de cultuurhistorische en archeologische waarden, de woonsituatie 
en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

c. de dubbelbestemming 'Leiding - Hoogspanningsverbinding', overeenkomstig van het moederplan, 
wordt aangebracht, mits:
1. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast indien er sprake is van het verleggen van 

een bestaande verbinding;
2. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van 'Leiding - 

Hoogspanningsverbinding', overeenkomstig van het moederplan, van overeenkomstige 
toepassing zijn;

3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke 
waarden, de bodemkundige, de cultuurhistorische en archeologische waarden, de woonsituatie 
en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

d. de dubbelbestemming 'Leiding - Riool', overeenkomstig van het moederplan wordt aangebracht, 
mits:
1. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast indien er sprake is van het verleggen van 

een bestaande leiding;
2. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van 'Leiding - Riool', overeenkomstig 

van het moederplan van overeenkomstige toepassing zijn;
3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke 

waarden, de bodemkundige, de cultuurhistorische en archeologische waarden, de woonsituatie 
en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

e. de dubbelbestemming 'Leiding - Water', overeenkomstig van het moederplan wordt aangebracht, 
mits:
1. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast indien er sprake is van het verleggen van 

een bestaande leiding;
2. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van 'Leiding - Water', overeenkomstig 

van het moederplan van overeenkomstige toepassing zijn;
3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke 

waarden, de bodemkundige, de cultuurhistorische en archeologische waarden, de woonsituatie 
en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

f. aanduiding 'vrijwaringszone - dijk', overeenkomstig van het moederplan ter plaatse wordt 
aangebracht, mits:
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1. het definitieve tracé van de reserveringszone is vastgesteld en de gebiedsaanduiding aan dit tracé 
wordt aangepast;

2. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van'vrijwaringszone - dijk', 
overeenkomstig van het moederplan van overeenkomstige toepassing zijn;

g. enige bestemming wordt gewijzigd in de bestemming 'Verkeer', overeenkomstig van het 
moederplan dan wel de bestemming 'Verkeer', overeenkomstig van het moederplan ' wordt 
gewijzigd in enige bestemming, mits:
1. deze wijziging uitsluitend wordt toegepast voor incidentele verbredingen, bochtafsnijdingen, 

aanleg van rotondes, oversteekplaatsen, e.d. van wegen en paden;
2. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van 'Verkeer', overeenkomstig van het 

moederplan dan wel de andere bestemming die deel van het wijzigingsplan uitmaakt van 
overeenkomstige toepassing zijn;

h. enige bestemming wordt gewijzigd in de bestemming 'Verkeer - Fiets- en voetpaden', 
overeenkomstig van het moederplan, dan wel de bestemming 'Verkeer - Fiets- en voetpaden', 
overeenkomstig van het moederplan wordt gewijzigd in enige bestemming, mits:
1. deze wijziging uitsluitend wordt toegepast voor verbredingen, bochtafsnijdingen, het verleggen 

van bestaande paden en/of de aanleg van nieuwe paden;
2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke en natuurlijke waarden, 

waarbij met name waardevolle weidevogelgebieden zoveel mogelijk worden gemeden dan wel 
zorg zal worden gedragen voor voldoende compensatie in leefgebied en/of kwaliteit in 
leefgebied;

3. geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in dié zin 
dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

4. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van 'Verkeer - Fiets- en voetpaden', 
overeenkomstig van het moederplan dan wel de andere bestemming die deel van het 
wijzigingsplan uitmaakt van overeenkomstige toepassing zijn;

i. enige bestemming wordt gewijzigd in de bestemming 'Water', overeenkomstig van het moederplan 
dan wel de bestemming 'Water', overeenkomstig van het moederplan wordt gewijzigd in enige 
bestemming, mits:
1. deze wijziging uitsluitend wordt toegepast voor de incidentele aanleg van vaarten, verbredingen 

van waterlopen ten behoeve van waterberging en/of de aanleg van natuurvriendelijke oevers, 
bochtafsnijdingen, kleine verleggingen, e.d. van vaarwegen c.a.;

2. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van  'Water', overeenkomstig van het 
moederplan dan wel de andere bestemming die deel van het wijzigingsplan uitmaakt van 
overeenkomstige toepassing zijn.
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Artikel 10  Overige regels

a. Een omgevingsvergunning voor het bouwen en/of gebruik en/of afwijking van het 
bestemmingsplan, dan wel het wijzigen van het bestemmingsplan die aanleiding geven tot een te 
verwachten parkeerbehoefte dan wel een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden en 
lossen van goederen, wordt slechts verleend indien wordt voorzien in:

1. voldoende parkeerplaatsen die duurzaam in stand worden gehouden, en/of;
2. voldoende ruimte voor het laden- en lossen van goederen die duurzaam in stand wordt gehouden.
b. Voldoende parkeerplaatsen en/of voldoende ruimte voor het laden- en lossen van goederen 

worden gerealiseerd in, op of onder het gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat 
bij dat gebouw en/of voorziening behoort.

c. Er wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid c.q. ruimte voor het laden en lossen van 
goederen, indien is voldaan aan de beleidsregel 'Beleid Parkeerbehoefte, laad- en losruimte gemeente 
Waterland', dan wel wanneer deze beleidsregel gedurende de planperiode wordt gewijzigd, wordt 
voldaan aan de geldende beleidsregel op het moment dat de aanvraag omgevingsvergunning wordt 
ingediend.

d. Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 10.1 onder c, met 
inachtneming van het bepaalde in de beleidsregel 'Beleid Parkeerbehoefte, laad- en losruimte 
gemeente Waterland', dan wel wanneer deze beleidsregel gedurende de planperiode wordt 
gewijzigd, de geldende beleidsregel op het moment dat de aanvraag omgevingsvergunning wordt 
ingediend .
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 11  Overgangsrecht

11.1  Overgangsrecht 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 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.

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in het eerste lid een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in 
het eerste lid met ten hoogste 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 zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

11.2  Overgangsrecht 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, behoudens voor zover uit de 
Richtlijn 79/409/EEG en 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 
1979 inzake het behoud van de vogelstand onderscheidenlijk van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna beperkingen voortvloeien ten 
aanzien van ten tijde van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan bestaand gebruik.

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.
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Artikel 12  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het wijzigingsplan 'Hofweg 5 te Ilpendam' met idn: 
NL.IMRO.0852.BWLGILhofweg5019-on01.
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