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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  aanduiding:
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid op de 
verbeelding, waar, ingevolge de regels, regels worden gesteld ten aanzien van 
het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.  

1.2  aanduidingsgrens:
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.  

1.3  aanlegvergunning:
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

1.4  achtergevelrooilijn:
bebouwingsgrens aan de van de weg afgekeerde zijde van het bebouwingsvlak 
en de bebouwingsgrens aan de zijde van het bebouwingsvlak die dwars op de 
weg ligt.  

1.5  ander bouwwerk:
een bouwwerk geen gebouw zijnde.   

1.6  archeologisch deskundige:
professioneel archeoloog die op basis van de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie bevoegd is om archeologische onderzoek uit te voeren en 
programma's van eisen op te stellen en te toetsen.   

1.7  archeologisch onderzoek:
diverse vormen van onderzoek naar de archeologische waarde binnen een 
plangebied, uitgevoerd volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie.    

1.8  archeologisch rapport:
in rapportvorm vervat verslag van een volgens de in de archeologische 
beroepsgroep gebruikelijke normen verricht archeologisch onderzoek, op basis 
waarvan een conclusie kan worden getrokken over de aanwezigheid van 
archeologische waarden.     

1.9  archeologisch waardevol gebied:
gronden waar archeologische waarden aanwezig of te verwachten zijn.      
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1.10  archeologische waarde:
vindplaats of vondst met een oudheidkundige waarde. Het betreft hier met name 
archeologische relicten in hun oorspronkelijke ruimtelijke context.       

1.11  basisschool:
een school waar basisonderwijs wordt gegeven, niet zijnde een speciale school 
voor basisonderwijs (Wet op het primair onderwijs).

1.12  bebouwing:
één of meer gebouwen en/of andere bouwwerken.   

1.13  begane grond:
een bouwlaag waarvan het vloerniveau (nagenoeg) ter hoogte van het 
aansluitende peil ligt.   

1.14  beschermd stads- of dorpsgezicht:
beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in artikel 1, onder g, van de 
Monumentenwet 1988. 

1.15  bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak.   

1.16  bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO 
0392.BP4080010-0002 met de bijbehorende regels en eventuele bijlagen. 

1.17  bestemmingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

1.18  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.                        

1.19  bijbehorend bouwwerk:
uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde 
perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen 
aangebouwd en met de aarde verbonden bouwwerk met een dak.

1.20  bijbehorende voorzieningen:
voorzieningen die bij het basisonderwijs horen en die nodig zijn om het 
basisonderwijs optimaal te laten functioneren, zoals schoolpleinen en  
toegangen. 
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1.21  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.  

1.22  bouwgrens:
de grens van een bouwvlak.  

1.23  bouwlaag:
een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering 
gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd. 

1.24  bouwperceel:
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, 
bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten.  

1.25  bouwperceelgrens:
de grens van een bouwperceel.  

1.26  bouwvlak:
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar 
ingevolge de regels bepaalde gebouwen en andere bouwwerken zijn 
toegelaten.  

1.27  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.  

1.28  buitenschoolse opvang:
voorziening die bestemd is voor schoolgaande kinderen van vier tot en met 
twaalf jaar van de Bos en Vaartschool en die alleen geopend is voor, tussen en 
na schooltijd.

1.29  cultuurhistorische waarde:
de aan een bouwwerk of een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het 
beeld dat is ontstaan door het gebruik dat de mens in de loop van de 
geschiedenis heeft gemaakt van dat bouwwerk of dat gebied. 

1.30  dakhelling:
de hoek die een dakvlak maakt met het horizontale vlak. 

1.31  dakkapel:
een zich in een dakvlak bevindende uitbouw.   
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1.32  gebouw:
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of 
gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. 

1.33  hoofdgebouw:
een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen als 
belangrijkste bouwwerk valt aan te merken.

1.34  kap:
een uitwendige scheidingsconstructie onder een hoek met het horizontale vlak.

1.35  nieuwbouw:
nieuwbouw betreft bouwwerken jonger dan 50 jaar. 

1.36  orde 1 bouwwerken:
orde 1 betreft bouwwerken die beschermd zijn op grond van de Monumentenwet 
1988, de provinciale of gemeentelijke Monumentenverordening. 

1.37  orde 2 bouwwerken:
orde 2 betreft bouwwerken ouder dan 50 jaar die op grond van hun 
architectonische kwaliteit, op grond van hun plaats in de stedenbouwkundige 
structuur of als toonaangevend element behoudenswaardig zijn. 

1.38  orde 3 bouwwerken:
orde 3 betreft bouwwerken ouder dan 50 jaar die geen architectonische of 
stedenbouwkundige meerwaarde hebben. 

1.39  peil:
a. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de 

hoogte van de kruin van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
b. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg 

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

c. indien in of op het water wordt gebouwd: het plaatselijk gemiddelde 
waterpeil.

1.40  plan:
het bestemmingsplan Bos en Vaartschool van de gemeente Haarlem. 

1.41  plat dak:
een afdekking onder een hoek van maximaal 5 graden ten opzichte van het 
horizontale vlak.
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1.42  sloopvergunning:
omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk zoals bedoeld in 
artikel 2.1, eerste lid, onder g  van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht.

1.43  straatmeubilair:
andere bouwwerken die zijn bedoeld als openbare voorziening, zoals 
draagconstructies voor reclame, voorwerpen van beeldende kunst, vitrines, 
urinoirs, zitbanken, bloemen- en plantenbakken, prullenbakken, gedenktekens, 
speelvoorzieningen, straatverlichting, abri's en bouwwerken van beperkte 
omvang ten dienste van verkeer, waterhuishouding en voorzieningen 
(vergunningvrij op grond van Besluit omgevingsrecht bijlage II).

1.44  uitbreiding
de nieuwbouw van de school aan de zijde van de Wagenweg.

1.45  verbeelding:
de analoge en digitale voorstelling van de in het bestemmingsplan opgenomen 
ruimtelijke informatie.

1.46  verenigingsleven:
activiteiten van clubs, clubleven zoals sportclubs die buiten schooltijd gebruik 
maken van de gymzaal en het (toekomstige) speellokaal van de school.

1.47  voorgevelrooilijn:
de bouwgrens aan de wegzijde van het bouwvlak.

1.48  voorwaardelijke verplichting:
een verplichting die afhankelijk is van het zich al dan niet voordoen van een of 
meerdere toekomstige gebeurtenissen.

1.49  wet:
de Wet ruimtelijke ordening.
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Artikel 2  Wijze van meten

2.1  Bij de toepassing van de regels wordt als volgt gemeten:

a. afstand tot de bouwperceelsgrens:
tussen de grens van het bouwperceel en een bepaald punt van het bouwwerk, 
waar die afstand het kortst is;

b. bouwhoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een ander 
bouwwerk, met uitzondering van ondergeschikte onderdelen, zoals 
schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen onderdelen. 
Siergevels zoals trapgevels, halsgevels, klokgevels en lijstgevels worden niet 
meegerekend bij het bepalen van de bouwhoogte;

c. dakhelling:  
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

d. goothoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, dan wel de druiplijn, het 
boeiboord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel. Siergevels zoals 
trapgevels, halsgevels, klokgevels en lijstgevels worden niet meegerekend bij 
het bepalen van de bouwhoogte.

e. verticale diepte van een ondergronds bouwwerk:
vanaf het peil tot aan de bovenzijde van de laagstgelegen vloer;

f. 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;

g. oppervlakte van een bouwwerk:
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, 
neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte 
bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

2.2  Overschrijden bouwgrenzen
Het is toegestaan de in dit plan aangegeven bouwgrenzen te overschrijden ten 
behoeve van:

a. stoepen, stoeptreden, funderingen, plinten, pilasters, kozijnen, 
standleidingen voor hemelwater, gevelversieringen, wanden van 
ventilatiekanalen, schoorstenen en dergelijke ondergeschikte onderdelen 
van gebouwen, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 0,5 m;

b. gevel- en kroonlijsten, overstekende daken en dergelijke onderdelen van 
gebouwen, met een maximum van 1 m; 

c. hijsinrichtingen, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 1 m en deze 
werken niet lager zijn gelegen dan 5 m boven peil.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Groen

3.1  Bestemmingsomschrijving
De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. groenvoorzieningen en schoolpleinen;
b. toegang naar achtergelegen gronden;
c. bij de bestemming behorende 'andere bouwwerken' zoals 

speelvoorzieningen, erfafscheidingen, niet-overdekte fietsenstallingen;
d. nutsvoorzieningen, paden, erven en water; 
e. een parkeerterrein ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein', waarbij het 

aantal te realiseren parkeerplaatsen binnen de Groen - en de  
Maatschappelijke bestemming niet meer mag bedragen dan 14.  

3.2  Bouwregels
De hoogte van 'andere bouwwerken' mag niet meer dan 2 m bedragen, met 
uitzondering van speelvoorzieningen, die mogen een hoogte hebben van 
maximaal 3 meter.

3.3  Specifieke gebruiksregel: voorwaardelijke verplichtingen
De uitbreiding mag pas in gebruik worden genomen indien aan de volgende 
verplichtingen is voldaan:

a. de tweede ingang/toegang van de school aan de zijde van het 
Florapark/Wagenweg moet zijn gerealiseerd;

b. de fietsenstalling (niet overdekte fietsenrekken; minimaal volgens CROW 
leidraad fietsparkeren) moet zijn gerealiseerd ten zuiden/zuidwesten van de 
uitbreiding.  
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Artikel 4  Maatschappelijk

4.1  Bestemmingsomschrijving
De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. basisschool met bijbehorende voorzieningen, buitenschoolse opvang, 
verenigingsleven;

b. bij de bestemming behorende 'andere bouwwerken', zoals niet-overdekte 
fietsenstallingen, trappen en bordessen, speelvoorzieningen, en 
erfafscheidingen; 

c. groenvoorzieningen, nutsvoorzieningen,  paden, erven en water; 
d. een parkeerterrein ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein', waarbij het 

aantal te realiseren parkeerplaatsen binnen de Groen- en de 
Maatschappelijke bestemming samen niet meer mag bedragen dan 14.  

e. overdekte (personeels)fietsenstallingen ter plaatse van de aanduiding 
'parkeerterrein';

f. een brandtrap ter plaatse van de specifieke bouwaanduiding - brandtrap;
g. één berging op het schoolplein (zijde Florapark).

4.2  Bouwregels
Binnen de bestemming 'Maatschappelijk' mogen bouwwerken worden 
opgericht onder de volgende voorwaarden:

4.2.1  Gebouwen
Voor gebouwen gelden de bouwregels zoals aangegeven in artikel 6.

4.2.2  Andere bouwwerken
a. De maximale bouwhoogte van 'andere bouwwerken' mag niet meer dan 2 m 

bedragen, met uitzondering van speelvoorzieningen, die mogen een hoogte 
hebben van maximaal 3 meter en een nutsvoorziening van maximaal 2,5 
meter. 

b. De brandtrap ter plaatse van de aanduiding 'sba-bt' mag een hoogte hebben 
van maximaal 12 meter. 

4.3  Specifieke gebruiksregels: voorwaardelijke verplichtingen
De uitbreiding mag pas in gebruik worden genomen indien aan de volgende 
verplichtingen is voldaan:

a. maximaal 517 leerlingen op de wettelijke teldatum van 1 oktober;  
b. op het schoolplein zuid (zijde Floraplein) mogen tijdens de schoolpauzes 

tussen 10.00 uur en 13.15 uur maximaal 100 leerlingen gelijktijdig aanwezig 
zijn;

c. de fietsenstalling (niet overdekte fietsenrekken; minimaal volgens CROW 
leidraad fietsparkeren) moet zijn gerealiseerd ten zuiden en westen van de 
uitbreiding;  

d. buitenschoolse opvang: maximaal één groep voorschoolse opvang van 
maximaal 25 leerlingen van de Bos en Vaartschool; naschoolse opvang: 
maximaal drie groepen van maximaal 25 kinderen per groep van de Bos en 
Vaartschool;  

e. de buitenschoolse opvang mag geen gebruik maken van het schoolplein 
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zuid (zijde Floraplein);
f. geen verhuur van de schoolpleinen (zijde Floraplein en zijde Florapark) ten 

behoeve van verenigingsleven.
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Artikel 5  Waarde - archeologie

5.1  Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde- archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de 
andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en 
de bescherming van de archeologische waarden van de gronden.

5.2  Bouwregels
1. In aanvulling op het bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemming 

gelden de volgende regels: 
a. ter plaatse van de aanduiding 'Waarde - archeologie' 3 dient de 

aanvrager van een omgevingsvergunning waarvan bodemverstorende 
bouwwerkzaamheden deel uitmaken, in geval de oppervlakte van het 
project meer dan 500 m2 betreft en de bouwwerkzaamheden dieper dan 
0,30 m onder maaiveld plaatsvinden, een waardestellend archeologisch 
te overleggen. 

2. Aan een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk ter 
plaatse van de dubbelbestemming 'Waarde - archeologie' kunnen de 
volgende voorschriften worden verbonden;
a. het treffen van maatregelen, waardoor archeologische resten in de 

bodem kunnen worden behouden;
b. het doen van opgravingen;
c. begeleiding van de activiteiten door de archeologisch deskundige.

3. Het bepaalde in lid 2 sub 1 is niet van toepassing op een bouwplan dat 
betrekking heeft op vervanging van een reeds bestaand bouwwerk waarbij 
de oppervlakte niet wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt benut.

5.3  Nadere eisen
Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de situering, de inrichting en 
het gebruik van de gronden die vallen binnen de dubbelbestemming 'Waarde - 
archeologie', indien uit onderzoek is gebleken dat ter plaatse beschermings- 
waardige archeologische resten aanwezig zijn. Toepassing van de 
bevoegdheid mag niet leiden tot een onevenredige beperking van het meest 
doelmatige gebruik.

5.4  Afwijken van de bouwregels

1. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen om af te wijken 
van het bepaalde in lid 2, met inachtneming van de voor de betrokken 
bestemmingen geldende (bouw)regels. 

2. Een omgevingsvergunning, zoals bedoeld in dit lid, wordt verleend indien 
naar het oordeel van het bevoegd gezag de aanvrager van de 
omgevingsvergunning aan de hand van:
a. nader archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat op de betrokken 
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locatie geen archeologische waarden aanwezig zijn of als er, mede naar 
het oordeel van de gemeentearcheoloog, geen archeologische waarden 
te verwachten zijn;

b. andere informatie heeft aangetoond dat door bodemverstoringen op de 
betrokken locatie geen archeologische waarden verstoord zullen worden.

5.5  Omgevingsvergunning-aanlegvergunning
1. Voor de volgende werken of werkzaamheden is een aanlegvergunning 

vereist: 
a. aanbrengen van gesloten oppervlakteverhardingen;
b. bodem verlagen of afgraven, ophogen, egaliseren dan wel anderszins 

aanbrengen van wijzigingen in het maaiveld;
c. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen;
d. het verrichten van graafwerkzaamheden anders dan normaal spit- en 

ploegwerk;
e. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of ander wijze 

indrijven van voorwerpen;
f. het aanleggen van kabels en leidingen en daarmee verband houdende 

constructies;
g. diepploegen;
h. het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen 

van reeds bestaande watergangen;
i. het uitvoeren van werkzaamheden ter verlaging van de grondwaterstand;
j. het plaatsen van objecten zoals lichtmasten, wegwijzers en ander 

straatmeubilair.

2. Geen aanlegvergunning is vereist voor werken of werkzaamheden die: 
a. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het 

plan;
b. dan wel de oppervlakte- dan wel de dieptemaat niet overschrijdt, 

behorende bij de categorie 'Waarde - archeologie' genoemd in lid 2 die 
voor die gronden van toepassing zijn;

c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende 
aanlegvergunning of een ontgrondingvergunning;

d. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor een 
omgevingsvergunning, zoals in lid 4 bedoeld, is verleend;

e. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.

3. Een aanlegvergunning wordt in ieder geval verleend, indien:
a. de aanvrager aan de hand van archeologisch onderzoek of een 

waardestellend rapport kan aantonen dat op de betrokken locatie geen 
archeologische waarden aanwezig zijn;

b. de aanvrager een waardestellend rapport heeft overgelegd waarin de 
archeologische waarden van de betrokken locatie naar het oordeel van 
het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld;

c. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de 
activiteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden 
voorkomen door aan de aanlegvergunning voorwaarden te verbinden, 
gericht op:
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het treffen van maatregelen, waardoor archeologische resten in de 
bodem kunnen worden behouden;
het doen van opgravingen;
begeleiding van de bouwactiviteiten door een archeologisch 
deskundige.

5.6  Wijzigingsbevoegdheid
Het bevoegd gezag kan het plan wijzigen in die zin, dat de verbeelding wordt 
gewijzigd door van één of meerdere bestemmingsvlakken de begrenzing te 
veranderen of de dubbelbestemming 'Waarde-Archeologie' toe te voegen of te 
verwijderen, dan wel deze bij een ander archeologiecategorie, zoals vermeld in 
lid 2, in te delen, als archeologische bevindingen daar aanleiding toe geven.
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Artikel 6  Waarde - beschermd stadsgezicht

6.1  Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - beschermd stadsgezicht' aangewezen gronden zijn behalve 
voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het 
behoud van de in de toelichting aangegeven cultuurhistorische en ruimtelijke 
waarden van het gebied en zijn bebouwing.

6.2  Bouwregels
In aanvulling op het bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemming(en) 
gelden voor bouwwerken en andere bouwwerken de volgende regels:

Bouwvlak 

a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd, met 
uitzondering van één berging op het schoolplein (zijde Florapark) met een 
oppervlakte van maximaal 15 m2 en een goothoogte van maximaal 2,2 
meter. Boven de goothoogte is een kap toegestaan (tot een maximaal 
bouwhoogte van 3,5 meter). 

Goothoogte / bouwhoogte / ondergronds bouwwerk 

b. ter plaatse van de aanduiding 'goothoogte' dient de bestaande goothoogte 
te worden gehandhaafd; 

c. ter plaatse van de aanduiding 'bouwhoogte'dient de bestaande bouwhoogte 
te worden gehandhaafd;

d. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' dient binnen de 
aangegeven bouwhoogte te worden gebouwd;

e. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte - maximale 
bouwhoogte' dient de kap binnen de aangegeven goot- en bouwhoogte te 
worden gebouwd;

f. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduidingen orde 2' dient de bestaande 
kelder gehandhaafd te blijven.

Kap / nokrichting /vorm / gevelindeling / muren / toegangspoort

g. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduidingen orde 2' dient de bestaande 
nokrichting, kap of dakvorm en dakhelling gehandhaafd te blijven inclusief  
ondergeschikte onderdelen zoals dakkapellen;

h. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding orde 2' dient de bestaande 
gevelindeling gehandhaafd te blijven met uitzondering van de aansluiting op 
de uitbreiding aan de zijde van de Wagenweg;

i. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding orde 2' (bij de muren en de  
toegangspoort) dient de bestaande bouwhoogte, materiaalgebruik, indeling 
en wijze van afdekking gehandhaafd te blijven;

j. voor de schooluitbreiding aan de zijde van de Wagenweg geldt dat boven 
goothoogte uitsluitend mag worden gebouwd met een dakhelling die gelijk is 
aan de dakhelling van de kap van het direct aangrenzende hoofdgebouw 
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met de 'specifieke bouwaanduidingen orde 2'.

Collectoren voor warmteopwekking of panelen voor 
elektriciteitsopwekking

k. collectoren voor warmteopwekking of panelen voor elektriciteitsopwekking   
zijn toegestaan op de uitbreiding en op gebouwen die als nieuwbouw zijn 
gewaardeerd, mits:
1. geplaatst op een dak; 
2. op een schuin dak de collectoren of de panelen:

aan alle kanten binnen het dakvlak blijven;
in of direct op het dakvlak worden geplaatst;
dezelfde hellingshoek hebben als het betreffende dakvlak;

3. op een plat dak de afstand tot de dakrand ten minste gelijk is aan de 
hoogte van de collector of het paneel;

4. de collector of het paneel één geheel vormt met de installatie voor het 
opslaan van water respectievelijk het opwekken van elektriciteit. Indien 
dit niet het geval is dient die installatie binnen in het betreffende gebouw 
te worden geplaatst.

6.3  Nadere eisen
Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de plaatsing van de berging 
op het schoolplein en aan de plaatsing van collectoren voor warmteopwekking 
of panelen voor elektriciteitsopwekking, ten behoeve van:  

a. het straat- en bebouwingsbeeld;
b. de cultuurhistorische waarden.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 7  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 plannen buiten beschouwing.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 8  overgangsrecht

8.1  Bouwen
Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 
aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een 
omgevingsvergunning, 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 tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd 

of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan 
binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

8.2  Afwijken
Het bevoegd gezag kan eenmalig met een omgevingsvergunning afwijken van 
het eerste lid voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in 
het eerste lid met maximaal 10%.

8.3  Uitzondering overgangsrecht bouwwerken
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.

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

8.5  Strijdig gebruik
Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 4 
te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdige gebruik, 
tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

8.6  Verboden hervatten gebruik
Indien het gebruik, bedoeld in lid 4 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.

 27



 bestemmingsplan "Bos en Vaartschool" (vastgesteld)

 28



 bestemmingsplan "Bos en Vaartschool" (vastgesteld)

Artikel 9  slotregel

Deze regels kunnen worden aangehaald als regels van het bestemmingsplan 
Bos en Vaartschool 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van ……………

De voorzitter, De griffier,

…………… …………….. 
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