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Artikel

1

Begrippen

1.1

plan
het wijzigingsplan Molengouw 24 te Broek in Waterland van de gemeente Waterland;

1.2

Wijzigingsplan
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels.
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Artikel

2

Tuinen

-T-

- voortuinen -T(v)
- tuinen met cultuurhistorische waarde -T(v)l

2.1

Doeleindenomschrijving

2_1_1 De op de kaart als zodanig aangewezengranden zijn bestemd voor tuinen behorende bij de op de aangrenzendegronden gelegen hoofdgebouwen.
2.1.2

Voor zover de gronden op de kaart zijn aangeduid als "archeologisch
waardevol gebìed", zijn de granden mede bestemd voor het behoud van
de (mogelijk) aanwezigearcheologischewaarden.

2.2

Bouwvoorschriften

Op deze gronden mogenten behoevevan de bestemming uitsluitend bouwwerken, geen gebouwenzijnde, worden gebouwd, met dien verstande dat:
a.

bij de subbestemmingenT(v) en T(v)l uitsluitend terreinafscheidingen
tot een hoogte van 1 m mogenworden gebouwd;

b.

op een bouwperceel met de aanduiding "carport toegestaan"een carport
met een oppervlakte van 20 m2 en een hoogte van 3 m mag worden
gebouwd;

c.

ter plaatse van de aanduiding "aanbouw toegestaan" een aanbouw is
toegestaan met een grondoppervlakvan maximaal 6 m2, een hoogte van
maximaal 3 m en op een afstand van tenminste 30 cm uit de voorste,
naar de weg gekeerde, perceelsgrens;

d.

bij de subbestemmingT(v) mogen bij woningen binnen de bestemming
WII erfafscheidingen op de erfgrens worden geplaatst met een maximale
hoogte van 2 m, onder voorwaarden dat de erfafscheiding minimaal
1,5 m achter de (verlengde) voorgevel wordt gebouwd; voor erfafscheidingen op de erfgrens bij hoekwoningenmet twee straatgevels geldt als
extra voorwaarde dat deze maximale hoogte uitsluitend is toegestaan
wanneer de zijtuin grenst aan een voetpad, fiets en/of parkeerplaats of
haven;

e_

het bepaalde onder d is niet van toepassing voor erven van woningen
met drie straatgevels.

260.00.01.01.00.rgl
- Wijzigingsplan Molengouw 24 te Broek in Waterland·
Artikel2 Tuinen ·T·

1 september 2015

7

2.3

Vrijstellingen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen voor het
bouwen van een aanbouw aan de bestaande zijgevel van een woning binnen
de bestemming 'Woondoeleinden Il' onder de voorwaarde dat:
a.

de aanbouw niet dieper is dan 2,50

m, gerekend vanuit de bestaande

zijgevel van de woning;
b.

de hoogte van de aanbouw niet meer bedraagt dan de hoogte van de

c.

de aanbouw minimaall

eerste bouwlaag van de woning waaraan gebouwd wordt;
,00 m achter het verlengde van de voorgevel

wordt gebouwd;
d.

2.4
2.4.1

de oppervlakte van de aanbouw niet meer bedraagt dan 5 m2•

Aanlegvergunning
Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning
van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de navolgende
werken en/of werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren op
gronden met de subbestemming-T(v)l-: het aanbrengenvan oppervlakteverhardingen van meer dan 20 m2 per perceel.

2.4.2

De werken en/of werkzaamhedenals bedoeld in lid 4.1 zijn slechts toelaatbaar indien door de uit te voeren werkzaamheden geen onevenredige schadewordt toegebracht of kan worden toegebracht aan de cultuurhistorische waarde van de gronden.

2.4.3 Het bepaalde in lid 4.1 is niet van toepassingop werken en werkzaamheden welke uit een oogpunt van de te beschermen belangen van
ondergeschiktebetekenis zijn.

8
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Artikel

3

Woondoeleinden

-W-

categorie I -WIcategorie II -WII-

3.1

Doeleindenomschrijving

3_1_1 De gronden op de kaart aangewezen voor Woondoeleinden zijn bestemd
voor woningen met bijbehorende erven, tuinen en toegangspaden,
3_1.2

Ter plaatse van de aanduiding "dienstverlening toegestaan" op de kaart
zijn de gronden tevens bestemd voor dienstverleníng.

3.1.3

Ter plaatse van de aanduiding "horeca toegestaan" op de kaart zijn de
gronden tevens bestemd voor een hotel.

3_1.4 Ter plaatse van de aanduiding "nutsvoorzieningen toegestaan" op de
kaart zijn de gronden tevens bestemd voor nutsvoorzieningen.
3.1.5

Voor zover de gronden op de kaart zijn aangeduid als "archeologisch
waardevol gebied", zijn deze mede bestemd voor het behoud van de
(mogelijk) aanwezige archeologische waarden.

3.2

Bouwvoorschriften

3_2_1 Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend
worden gebouwd;
hoofdgebouwen;
aanbouwen en bijgebouwen;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
3.2_2

Voor het bouwen gelden de aanduidingen op de kaart en de volgende
bepalingen:
Hoofdgebouwen
a. per bouwperceel mag maximaal één woning worden gebouwd;
b. hoofdgebouwen moeten in de voorgevelrooilijn worden gebouwd;
c. voor de bestemming Wl geldt als uitgangspunt voor de oppervlakte,
de goothoogte, de bouwhoogte, de kapvorm en de nokrichting van
hoofdgebouwen de situatie zoals die bestond ten tijde van het ter
inzage leggen van het plan;
d. binnen de bestemming WII mag de goothoogte en de nokhoogte van
hoofdgebouwen niet meer bedragen dan respectievelijk 7 en 9 m;
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e. de bestaande

afstand van een hoofdgebouw

tot de zijdelingse

per-

ceelsgrens mag niet worden verkleind;

f. binnen de bestemming WI mag de bestaande diepte van een hoofdgebouw niet worden vergroot;
g. binnen de bestemming WII mag de bestaande diepte van een hoofdgebouw worden vergroot onder de volgende voorwaarden:
1. de bestaande oppervlakte van het hoofdgebouw mag met maximaal 30% toenemen;
2. de breedte van het hoofdgebouw niet wordt vergroot.
Aanbouwen en bijgebouwen
h. aanbouwen en bijgebouwen mogen worden gebouwd waarbij binnen
de bestemming WI geldt dat aanbouwen en bijgebouwen uitsluitend
zijn toegestaan op de gronden gelegen binnen het verlengde van de
zijgevels van het hoofdgebouw (de woning);
i. binnen de bestemming WI mag de gezamenlijke oppervlakte van

j.

aanbouwen en bijgebouwen niet meer bedragen dan 50% van het
bouwperceel, tot een maximum van 75 m2;
binnen de bestemming WII mag de gezamenlijke oppervlakte van
aanbouwen en bijgebouwen en uitbreidingen van hoofdgebouwen per
hoofdgebouw niet meer bedragen dan 40% van het bouwperceel, tot
een maximum van 50 m2, bij vrijstaande en halfvrijstaande woningen
tot een maximum van 60 m2 en bij hoofdgebouwen met één bouwlaag tot een maximum van 100 m2;

k. de afstand van aanbouwen en bijgebouwen tot de voorgevelrooilijn
dient ten minste 1,50 m te bedragen binnen de bestemming WI en
1 m binnen de bestemming WII;
l. de goothoogte en de nokhoogte van bijgebouwen mag niet meer
bedragen dan respectievelijk 3 m en 5 m;
m. de goothoogte van aanbouwen mag niet meer bedragen dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw waaraan gebouwd
wordt; op zijerven van hoekhuizen binnen de bestemming WII geldt
een maximale goothoogte van 4m;
n. de diepte van een aanbouw aan de achtergevel van een woning mag
niet meer bedragen dan 4 m gerekend vanuit de bestaande achtergevel;
o. binnen de bestemming WI dienen aanbouwen en bijgebouwen te
worden afgedekt met een kap;
p. binnen de bestemming WI mag de breedte van een aanbouw aan de
achtergevel of een bijgebouw niet meer bedragen dan 4,50 m.
Dakterras
q. uitsluitend op een aanbouw aan de achter-ot zijgevel binnen de
bestemming WII ten behoeve van een dakterras een hekwerk of een
balustrade mag worden gebouwd tot een hoogte van maximaal 1 m
boven de aanbouw.
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3.3

Vrijste

Ili ngsbevoegdheden

3.3.1

Burgemeester

en wethouders

zijn bevoegd vrijstelling

te verlenen

het bepaalde in lid 2.2 onder a voor de bouw van een tweede
op een bouwperceel

binnen de bestemming

a. het betreft bestaande bouwpercelen

'Woondoeleinden

van

woning

II' mits:

groter dan 1.500 m2;

b. gebouwd wordt langs de bestaande voorgevelrooilijnen (er wordt
geen tweede lijnsbebouwing toegestaan);
c. uitsluitend vrijstaande of twee onder een kap woningen mogen wordt
gebouwd;
d. de benodigde parkeerplaatsen op eigen terrein worden gerealiseerd,
het bepaalde in artikel 5 lid 2 is overeenkomstig van toe passing;
e. het bepaalde in lid 2 blijft voor het overige onverminderd van toepassing.
3.3.2 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van
het bepaalde in lid 2.2 onder a voor de splitsing van een bestaande
woning binnen de bestemming 'Woondoeleinden I en II' in maximaal
twee woningen mits geen afbreuk wordt gedaan aan de bestaande
woonomgeving. Het bepaalde in lid 2 blijft voor het overige onverminderd van toepassing. In bijzondere gevallen is splitsing in drie woningen
toegestaan indien dit noodzakelijk blijkt om een beschermenswaardig
pand te behouden dan weI te komen tot een doelmatige splitsing van de
bestaande bebouwing; het bepaalde in artikel 5 lid 2 is overeenkomstig
van toepassing.
3.3.3

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van
het bepaalde in lid 2.2 onder a, b, c, e en f voor de bestemming 'Woondoeleinden I en II' ten behoeve van een herschikking van een bouwperceel (andere situering van de bebouwing op het perceel) onder de
volgende voorwaarden:
a. het grondoppervlak aan bestaande bebouwing (inclusief aan-en uitbouwen) met niet meer dan 25% wordt vergroot en het te bebouwen
oppervlak niet meer dan 25% van het bouwperceel bedraagt;
b. maximaal 3 woningen mogen worden gebouwd uitsluitend in de vorm
van vrijstaande of twee onder een kap woningen;

c. ten aanzien van parkeren het bepaalde in artikel 5 lid 2 overeenkomstig van toepassing is;
d. de bebouwing stedenbouwkundige wordt ingepast waarbij aansluiting
dient te worden gezocht bij de rooilijnen in de omgeving;
e. voor de bouwhoogte aansluiting wordt gezocht bij de hoogte in de
direct omgeving waarbij de maximaal goothoogte niet meer dan 7 m
f.

en de bouwhoogte niet meer dan 9 m mag bedragen;
het bepaalde in lid 2 blijft voor het overige onverminderd van toepassing;
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g. de vrijstelling is niet van toepassing op rijksmonumenten,

gemeente·

lijke monumenten en panden op de kaart aangegeven als beeldbepa·
lend.
3.3.4

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling
het bepaalde in lid Z.Z onder c voor een afwijking

te verlenen van
van de bestaande

maatvoering en bouwvorm van het hoofdgebouw waarbij

de goot-

en

bouwhoogte met maximaal 15% mag worden verhoogd mits geen aantasting plaats vindt van het straatbeeld

in de omgeving. De vrijstelling

niet van toepassing op rijksmonumenten,

gemeentelijke

is

monumenten

en op panden op de kaart aangegeven als beeldbepalende panden.
3.3.5

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling

te verlenen van

het bepaalde in lid Z.Z onder h ten behoeve van het bouwen van bijgebouwen tussen het verlengde van de zijgevel en de zijdelingse perceels·
grens binnen de bestemming

"Woondoeleinden

I" onder de volgende

voorwaarden:
a.

de gebouwen mogen uitsluitend vrijstaand gerealiseerd worden;

b. de beoogde openheid vanuit het dorp naar het achterliggende

land-

schap mag door de bebouwing niet onevenredig aangetast worden;
c. de gebouwen minimaal 3 m van de grens met de bestemming 'water'
worden gebouwd tenzij het een botenhuis betreft en van het hoogheemraadschap een positief advies is verkregen.
3.3.6

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling

te verlenen van

het bepaalde in lid Z.Z onder h voor het bouwen van een aanbouw aan
de bestaande zijgevel van een woning binnen de bestemming

'Woon·

doeleinden I' onder de voorwaarde dat:
a. de aanbouw niet dieper is dan Z,50 m, vanuit de bestaande zijgevel
van de woning;
b. de goothoogte van de aanbouw niet meer bedraagt dan de hoogte
van de eerste bouwlaag van de woning waaraan gebouwd wordt;
c.

de aanbouw minimaal 1,50

m achter het verlengde van de voorgevel

wordt gebouwd;
d.

de aanbouw niet achter de verlengde achtergevel

van de woning

wordt gebouwd.

3.4 Vrijstelling

voor

kleinschalige

bedrijfsmatige

activi-

teiten
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het
bepaalde in lid 1 van dit artikel voor het gebruik van het hoofdgebouw, aanbouwen en de bijgebouwen ten behoevevan kleinschalige bedrijfsmatige actio
viteiten vallende onder de categorie 1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten,
met dien verstande dat:
a.

1Z

de woonfunctie als primaire functie gehandhaafdblijft;
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b.

geen afbreuk wordt gedaan aan het woonkarakter van de omgeving;

c.

bij de beoordeling van het verzoek om vrijstelling

de verkeersaantrek-

kende werking mede in beschouwing wordt genomen;
d.

het vloeroppervlak,
teiten,

in gebruik voor kleinschalige bedrijfsmatige

ten hoogste 30% van het gezamenlijk

vloeroppervlak

activivan het

hoofdgebouw, aanbouwen en de bijgebouwen bedraagt;
e.

geen detailhandel

mag plaatsvinden,

uitgezonderd

een beperkte ver-

koop ondergeschikt aan de uitoefening van kleinschalige bedrijfsmatige
activiteiten;

f.

ten aanzienvan parkeren het bepaalde in artikel 5 lid 2 overeenkomstig

g.

van toepassingis;
de bedrijfsmatige activiteiten geen onnodige nadelige invloed hebben
op de omgeving.

3.5 Bijzonder

gebruiksvoorschrift

3.5.1 Het is verboden hoofdgebouwen, aanbouwen en de bijgebouwen te
gebruiken voor kantoor-en praktijkruimte, met dien verstande dat onder
dit verbod niet valt het gebruik van gedeelten van deze bebouwing als
kantoor- en praktijkruimten ten behoeve van een aan-huis-gebonden
beroep, indien en voor zover:
a. de woonfunctie als primaire functie gehandhaafdblijft;
b. het vloeroppervlak van de kantoor-en praktijkruimte niet groter is
dan 30% van het vloeroppervlak van hoofdgebouwen, aanbouwenen
de bijgebouwen;
c. ten aanzien van parkeren het bepaaldein artikel 5 lid 2 overeenkomstig van toepassingis;
3.5.2

Het in lid 5.1. bepaalde is niet van toepassingop de gronden die op de
kaart de aanduiding "dienstverlening toegestaan" hebben.

3.6

Nadere

eisen

Burgemeesteren wethouders zijn bevoegdnadere eisen te stellen ten aanzien
van:
1.

de situering van uitbreiding van hoofdgebouwen, aanbouwen en bijgebouwen, voor zover het voornemen bestaat deze bebouwing binnen een
afstand van 3,00 m van de perceelsgrenste situeren teneinde te waarborgen dat geen onnodige nadelige verandering teweeg wordt gebracht
in de bezonningssituatieop de aangrenzendeerven en overigens met
dien verstande dat:
a. daardoor de gebruikswaardevan het te bebouwenerf niet onevenredig wordt geschaad;
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b. geen inbreuk

wordt

gemaakt op het toelaatbare

bebouwingsopper·

vlak.
2.

de bebouwing

gelegen

in

het

gebied

op de kaart

aanduiding

als

"beschermd dorpsgezicht":
a.

het materiaalgebruik

en de kleur van gevels,

deuren en raarnkozij-

nen;
b. het materiaalgebruik
c. de gevelindelingen
d.

de dakhelling,

e.

de vormgeving,

en de kleur van de dakbedekkingen;
de afmetingen

van gevelopeningen;

het materiaalgebruik
het materiaalgebruik

en de kleur;
en de kleur van bruggen;

f. de plaats, vormgeving, het materiaalgebruik, en de kleur van perceelsafscheiding;
g. de plaats, vormgeving en het materiaalgebruik van trappen, vlonders
en balkons/beunen;
h. de plaats van andere bouwwerken ten behoeve van nutsvoorzientngen.

14
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Artikel

4

Overige

4.1

regels

Relatiebepaling

Ten aanzien van dit wijzigingsplan geldt dat voor het overige de regels van het
bestemmingsplan 'Broek in Waterland' van toepassing zijn, zoals die zijn vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Waterland op 24 april 2008.

4.2
a.

Parkeergelegenheid

en laad-

en losmogelijkheden

Bij de verlening van een omgevingsvergunning voor bouwen of een
gebruiksverandering moet, indien de omvang of de bestemming van een
gebouw daartoe aanleiding geeft, ten behoeve van het parkeren of stallen
van auto's, (motor)fietsen of andere voertuigen in voldoende mate ruimte
zijn aangebracht in, op of onder het gebouw, dan wei op of onder het
bijbehorend bouwperceel, waarbij wordt voldaan aan de gesteide CROWnormen.

b.

Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden of lossen van goederen,
moet in deze behoefte in voldoende mate zijn voorzien aan, in of onder
dat gebouw, dan wei op of onder het bijbehorend bouwperceel.

c.

Gerealiseerde voorzieningen als bedoeld in sub a dienen na de realisering
in stand te worden gehouden.

d.

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen in afwijking
van het bepaalde onder a:
1. indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere ornstandìg2.

heden op overwegende bezwaren stuit; of
voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingruimte,
dan wellaad- of losruimte wordt voorzien.
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Artikel

5

Overgangsrecht

5.1
a.

Overgangsrecht

bouwwerken

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het wijzigingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan weI gebouwd kan worden
krachtens een omgevingsvergunningvoor het bouwen, en afwijkt van
het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvangniet 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 aanvraagvan de omgevingsvergunning
voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het
bauwwerk is tenietgegaan.

b.

Het bevoegdgezag kan eenmalig in afwijking van lid 4.1 sub a een om-

c.

gevingsvergunningverlenen voor het vergroten van de inhoud van een
bouwwerk als bedoeld in lid 4.1 sub a met maximaal 10%.
Lid 4.1 sub a is niet van toepassingop 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 begrepende overgangsbepalingvan dat plan.

5.2 Overgangsrecht
a.

gebruik

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

b.

Het is verboden het met het wijzigingsplan strijdige gebruik, bedoeld in
lid 4.2 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 omvangwordt verkleind.

c.

Indien het gebruik, bedoeld in lid 4.2 sub a, 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.

Lid 4.2 sub a is niet van toepassingop het gebruik dat reeds in strijd was
met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de
overgangsbepalingen
van dat plan.
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