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Hoofdstuk 1 Inleidende regels  
 
Artikel 1 Begrippen 
1.1. plan 
het wijzigingsplan ‘Egypte 22 Buitenpost’ met identificatienummer NL.IMRO.0059.WPBPEgypte22-
ON01 van de gemeente Achtkarspelen;  
 
1.2 bestemmingsplan Buitengebied Achtkarspelen 
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0059.BPBgBuitengebied13-VG01 met de bijbehorende regels en bijlagen, zijnde het 
bestemmingsplan Buitengebied Achtkarspelen; 
1.3 wijzigingsplan: 
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen. 
 
Voor het overige en voor zover hier niet genoemd zijn de begrippen als genoemd in artikel 1 van de 
regels van het bestemmingsplan Buitengebied Achtkarspelen van overeenkomstige toepassing op dit 
plan.  
 

Artikel 2 Wijze van meten 
De wijze van meten zoals vervat in artikel 2 van de regels van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 
Achtkarspelen’ is van overeenkomstige toepassing op dit plan. 
 
 

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 
 
Artikel 3 Wonen-Woonboerderij  
3.1 De regels van de bestemming Wonen-Woonboerderij zoals vervat in artikel 31 van het 
bestemmingsplan Buitengebied Achtkarspelen zijn van overeenkomstige toepassing op dit plan. 
 
3.2 Het perceel Egypte 22 dient te zijn voorzien van een goede landschappelijke inpassing, waarbij 
de aanwijzingen zijn gevolgd uit de Visie Ruimtelijke Kwaliteit Buitengebied Achtkarspelen, die als 
bijlage 1 bij de regels van het bestemmingsplan Buitengebied Achtkarspelen is opgenomen.  
 

Artikel 4 Agrarisch met waarden – Besloten gebied 
4.1 De regels van de bestemming Agrarisch met waarden – Besloten gebied zoals vervat in artikel 3 
van het bestemmingsplan Buitengebied Achtkarspelen zijn van overeenkomstige toepassing op dit 
plan. 

 
 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0059.BPBgBuitengebied13-VG01
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0059.BPBgBuitengebied13-VG01/r_NL.IMRO.0059.BPBgBuitengebied13-VG01.html#871c58f7-98f0-4168-8ab5-f35f20daad9c
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0059.BPBgBuitengebied13-VG01/r_NL.IMRO.0059.BPBgBuitengebied13-VG01.html#91027f82-631b-4dec-9be7-c4d86e7479c2
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0059.BPBgBuitengebied13-VG01/r_NL.IMRO.0059.BPBgBuitengebied13-VG01.html#27e4cc2b-b84b-401d-85ab-6d96108ad98a
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0059.BPBgBuitengebied13-VG01/b_NL.IMRO.0059.BPBgBuitengebied13-VG01_bijlage6.pdf
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0059.BPBgBuitengebied13-VG01/r_NL.IMRO.0059.BPBgBuitengebied13-VG01.html#627c844d-24aa-4f61-ab01-34356417c9a3


 

Artikel 5 Waarde - Archeologie  
5.1 De regels van de bestemming Waarde - Archeologie zoals vervat in artikel 35 van het 
bestemmingsplan Buitengebied Achtkarspelen zijn van overeenkomstige toepassing op dit plan. 

 
 

Hoofdstuk 4 Algemene regels 
 
De algemene regels zoals vervat in artikelen 37 t/m 42 van de regels van het bestemmingsplan 
Buitengebied Achtkarspelen zijn van overeenkomstige toepassing op dit plan. 
  
 

Hoofdstuk 5 Overgangs- en slotregels 
 
Artikel 7 Overgangsrecht 
7.1 Overgangsrecht bouwwerken 

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het wijzigingsplan 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 sub a een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als 
bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%. 

c. Het bepaalde in sub a 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 

a. 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 sub a, te veranderen of 
te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de 
afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 

c. Indien het gebruik, bedoeld in sub a, na de inwerkingtreding van het plan voor een periode 
langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te 
laten hervatten. 

d. Het bepaalde in sub a is niet van toepassing op gebruik dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 
 
 

Artikel 8 Slotregel 
Deze regels worden aangehaald als:  
  
“Regels van het wijzigingsplan Egypte 22 Buitenpost”. 
  
Aldus vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders op @@-@@-@@@@ 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0059.BPBgBuitengebied13-VG01/r_NL.IMRO.0059.BPBgBuitengebied13-VG01.html#70624305-21a2-45dc-ac66-b05718e51ca2
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0059.BPBgBuitengebied13-VG01/r_NL.IMRO.0059.BPBgBuitengebied13-VG01.html#8c29bc0f-337f-4986-b820-24e6b8d6048d


 

BijLAGE 1 Landschappelijk inrichting 
 
 


