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TOELICHTING 
 
HOOFDSTUK 1  INLEIDING 

1.1  Aanleiding 

Op 1 juli 2018 zijn de stedenbouwkundige bepalingen in de gemeentelijke Bouwveror-
dening komen te vervallen. Een belangrijk gevolg hiervan is dat de daarin specifiek ge-
regelde parkeerregels eveneens komen te vervallen. Die parkeerregels hebben een di-
recte relatie met de inhoud van bestemmingsplannen en beheersverordeningen. Het is 
daarom van belang om een regeling te maken voor alle bestemmingsplannen en be-
heersverordeningen waarin nog niet is voorgesorteerd op deze wetswijziging, zodanig 
dat de parkeerregels ook in die bestemmingsplannen en beheersverordeningen van 
toepassing worden. 
 
Het is mogelijk om voor meerdere bestemmingsplannen tegelijkertijd een aanvullende 
bestemmingsplanregeling te maken. Dit kan in de vorm van een zogenaamd paraplube-
stemmingsplan, op grond waarvan voor de daaronder vallende bestemmingsplannen 
een aanvullende regeling wordt opgesteld. Omdat de regeling overkoepelend geldt voor 
een aantal bestemmingsplannen wordt het een paraplubestemmingsplan genoemd. 
 
Tegelijkertijd wordt voor hetzelfde onderwerp ook een partiële herziening voor de be-
heersverordening die in de gemeente geldt, opgesteld. Die beheersverordening heeft 
hetzelfde doel, maar kan juridisch gezien geen onderdeel uitmaken van het paraplube-
stemmingsplan, omdat het gaat om verschillende ruimtelijke instrumenten met elk een 
eigen procedure.  
 
Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in een parapluregeling voor de parkeerre-
geling. Meer hierover is uitgewerkt in hoofdstuk 2.  
 
De plannen waarop dit parapluplan betrekking heeft, zijn opgenomen in de toepas-
singsbepaling van artikel 2 van de regels. 

1.2  Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 bevat de toelichting op het te herziene onderdeel van de betreffende be-
stemmingsplannen. In hoofdstuk 3 wordt uitgelegd op welke wijze de juridische regeling 
in elkaar zit en ten slotte wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op de uitvoerbaarheid van het 
plan.  
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HOOFDSTUK 2  TE HERZIENE ONDERWERPEN 

Op 29 november 2014 is de Reparatiewet BZK 2014 in werking getreden. Deze wet re-
gelt dat de grondslag voor stedenbouwkundige bepalingen in de bouwverordening per 1 
juli 2018 zijn komen te vervallen. Dit betekent dat voor onder andere parkeernormen 
niet meer kan worden getoetst aan de bepalingen uit de bouwverordening. In bestem-
mingsplannen die zijn vastgesteld na 29 november 2014 moet daarom een parkeerrege-
ling zijn opgenomen. Op grond van artikel 3.1.2, lid 2, onder a van het Besluit ruimtelijke 
ordening kan in deze parkeerregeling worden verwezen naar gemeentelijk parkeerbeleid 
waarin parkeernormen zijn opgenomen.  
 
Bij het realiseren van voldoende parkeergelegenheid hoeven geen bestaande tekorten 
te worden opgelost. De te realiseren parkeergelegenheid moet voldoende zijn voor het 
bouwwerk waarvan een behoefte aan parkeergelegenheid wordt verwacht.  
 
Van de verplichting om voldoende parkeergelegenheid te realiseren kan worden afge-
weken. In stads- en dorpscentra waar parkeergelegenheid en parkeerbehoefte niet op 
elkaar aansluiten kan dit zinvol zijn. Door af te wijken kan een functie met een parkeer-
behoefte toch worden toegelaten zonder dat er op eigen terrein of in de omgeving vol-
doende parkeerplaatsen zijn.  
 
In de recentere bestemmingsplannen van de gemeente Koggenland is al een parkeerre-
gel opgenomen. Die parkeerregel is in de meeste gevallen anders geformuleerd dan de 
nu voorgestelde parkeerregel op basis van het gemeentelijk beleid. Om die reden wordt 
de parkeerregel in bestemmingsplannen die al een parkeerregel bevatten, vervangen 
door de nieuwe parkeerregel. 
In de bestemmingsplannen van de gemeente Koggenland die geen parkeerregel bevat-
ten, wordt via deze parapluregeling een nieuw artikel opgenomen waarin het parkeer-
beleid wordt geregeld. 
De gemeente heeft voor het landelijk gebied en alle bedrijventerreinen specifieke be-
stemmingsplannen vastgesteld, waarin eveneens geen goede parkeerregel is opgeno-
men. Voor het landelijk gebied is dat nu opgelost door de parkeerregel op te nemen in 
een reparatieplan. Het bestemmingsplan voor alle bedrijventerreinen wordt herzien met 
deze parapluregeling. Voor alle kernen is een bestemmingsplan in voorbereiding, ten 
behoeve waarvan een beheersverordening is vastgesteld. Die beheersverordening kan 
niet onder de werking van dit paraplubestemmingsplan worden gebracht. De beheers-
verordening wordt separaat herzien. 
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HOOFDSTUK 3  JURIDISCHE REGELING 

Dit bestemmingsplan bevat een nieuw artikel (Overige regels) waarin de nieuwe par-
keernormen van toepassing worden verklaard op dan wel worden vervangen in de be-
stemmingsplannen die in de toepassingsregels in artikel 2 zijn genoemd. 
 
De andere artikelen in dit parapluplan zijn opgenomen omdat dat op basis van het Be-
sluit ruimtelijke ordening verplicht is. Het betreft de volgende artikelen. In artikel 1 (Be-
grippen) is aangegeven wat het identificatienummer van het plan is en welke onderde-
len het juridische deel van het plan omvat. In artikel 3 is de anti-dubbeltelregeling op-
genomen. Deze standaardbepaling is bedoeld om te voorkomen dat van ruimte die in 
een bestemmingsplan voor de realisering van een bepaald gebruik of functie mogelijk is 
gemaakt, na realisering daarvan, ten gevolge van feitelijke functie- of gebruiksverande-
ring van het gerealiseerde, opnieuw zou kunnen worden gebruik gemaakt. Verder is er 
een (verplichte) standaardbepaling voor het overgangsrecht opgenomen (artikel 5). De-
ze overgangsbepalingen gelden uitsluitend voor het bouwen en gebruik dat voortvloeit 
uit de parkeerregeling. Het overgangsrecht van de 'onderliggende' bestemmingsplannen 
blijft onverkort van toepassing. 
 
De regels worden bekrachtigd met een slotregel (artikel 6). 
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HOOFDSTUK 4  UITVOERBAARHEID 

Dit bestemmingsplan doorloopt de in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) vastgelegde 
bestemmingsplanprocedure. Tijdens deze procedure zijn er verschillende momenten 
waarop burgers en andere belanghebbenden hun zienswijze op het plan kenbaar kun-
nen maken.  
 
Omdat geen sprake is van een nieuw beleidsvoornemen, is inspraak ingevolge de ge-
meentelijke Inspraakverordening niet nodig. Wel is de provincie Noord-Holland over 
deze werkwijze in het kader van het wettelijke verplichte vooroverleg ex artikel 3.1.1 
Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geïnformeerd. De provincie heeft aangegeven dat het 
plan geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen. 
 
Het ontwerpbestemmingsplan is daarna zes weken ter inzage gelegd. In deze periode 
kan eenieder zijn zienswijze kenbaar maken. Zowel de provincie als het hoogheemraad-
schap ontvangen een kennisgeving van de ter inzage legging van het ontwerpbestem-
mingsplan.  
 
Na de vaststelling wordt het bestemmingsplan nogmaals zes weken ter inzage gelegd. 
Tijdens deze periode bestaat voor diegenen die eerder een zienswijze hebben ingediend 
de mogelijkheid tot het indienen van beroep bij de Raad van State.  
Regels 
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HOOFDSTUK 1  INLEIDENDE REGELS 

Artikel 1  Begrippen 
 
In deze regels wordt verstaan onder: 

1.1  plan: 
het bestemmingsplan Parkeren met identificatienummer NL.IMRO.1598.BPParkeren- 
on01 van de gemeente Koggenland; 

1.2  bestemmingsplan: 
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en bijlagen; 

1.3  moederplan: 
een bestemmingsplan dat is opgenomen in artikel 2 van de regels. 
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Artikel 2  Toepassingsregels 
 
Dit bestemmingsplan is van toepassing op de bestemmingsplannen, zoals opgenomen in 
onderstaande tabel. 
 
Bestemmingsplan IMRO-code vaststellingsdatum 
Bestemmingsplan Obdam-Bosstraat NL.IMRO.1598.BPKherzOBHB0006-oh01 7 mei 2012 
Bestemmingsplan Ob-
dam-Dorpsstraat 111 

NL.IMRO.1598.BPKherzOBHB0010-va01 22 juni 2015 

Bestemmingsplan Ob-
dam-Dorpsstraat 129 

NL.IMRO.1598.BPKherzOBHB0011-va01 24 oktober 2016 

Bestemmingsplan Obdam- Dorps-
straat 183 

NL.IMRO.1598.BPKherzOBHB0005-oh01 11 februari 2013 

Bestemmingsplan Ob-
dam-Dorpsstraat 239-241 

NL.IMRO.1598.BPKherzOBHB0007-va01  18 september 2017 

Bestemmingsplan Ob-
dam-Hensbroek, 2e herziening Hof-
land 

NL.IMRO.1598.BPOBHBherz0004-va01 24 oktober 2011  

Bestemmingsplan Ob-
dam-Hensbroek, 3e herziening Hof-
land 

NL.IMRO.1598.BPKherzOBHB0012-va01 18 december 2017 

Bestemmingsplan Polderweijde 
Herziening 

NL.IMRO.1598.BPKPolderweijde-va01 11 juli 2016 

Bestemmingsplan Ursem-De Tuinen 
(1e fase) 

NL.IMRO.1598.BPKUrsemDeTuinen01-va01 18 december 2017 

Bestemmingsplan De Burgh NL.IMRO.1598.BPKdeBurgh-oh01 16 september 2013 
Bestemmingsplan Ur-
sem-Centrumplan 

NL.IMRO.1598.BPKUrsemCentrum-oh01 12 februari 2012 

Bestemmingsplan Zuidermeer NL.IMRO.1598.BPKZUIDERMEER-va01 10 september 2010 
Bestemmingsplan Zuider-
meer-Zuidermeerweg 35 

NL.IMRO.1598.BPKherzZuiderm0001-va01 10 maart 2014 

Bestemmingsplan De Burghtlanden, 
deel II 

Pdf-bestand 9 maart 2009 

Bestemmingsplan Komplan 2008 Pdf-bestand 10 november 2008 
Bestemmingsplan Bedrijventerrein 
Ooms Scharwoude 

NL.IMRO.1598.BPKherzKomplan0001-oh01 11 maart 2013 

Bestemmingsplan De Goorn 27 en 
28 

NL.IMRO.1598.BPKherzKomplan0010-VA01 7 september 2015 

Bestemmingsplan De Goorn-De 
Goorn 54, De Goorn 

NL.IMRO.1598.BPKherzKomplan0003-oh01 14 januari 2013 

Bestemmingsplan Ur-
sem-Drechterlandsedijk 8 - 10 

NL.IMRO.1598.BPKherzKomplan0004-va01 16 september 2013 

Bestemmingsplan Jaagweg 31 te 
Avenhorn 

NL.IMRO.1598.BPKherzKomplan0012-va01 23 mei 2016 

Bestemmingsplan Kantbeugel 1, De 
Goorn 

NL.IMRO.1598.BPKherzKomplan0009-va01 8 september 2014 

Bestemmingsplan Komplan 
2008-Herziening Lijsbeth Tijs 

NL.IMRO.1598.BPKherzKomplan0002-oh01 26 april 2013 

Bestemmingsplan Ursem - Noord-
dijkerweg 32 

NL.IMRO.1598.BPKherzKomplan0007-va01 28 oktober 2013 

Bestemmingsplan Ursem 
-Noorddijkerweg woningbouwloca-
tie 

NL.IMRO.1598.BPKherzKomplan0011-va01 28 november 2016 

Bestemmingsplan De NL.IMRO.1598.BPKherzKomplan0006-va01 28 oktober 2013 
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Goorn-Uitbreiding begraafplaats 
Bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.1598.BPLGKoggenland-va01 27 juni 2013 
Bestemmingsplan Reparatieplan 
Landelijk Gebied  

NL.IMRO.1598.ReparatieBPLG2017-va01 14 mei 2018 
(nog niet onherroepe-
lijk) 

Bestemmingsplan Berk-
hout-Bobeldijk 1a 

NL.IMRO.1598.BPLGBobeldijk1a-va01 22 april 2014 

Bestemmingsplan Ursem - De Leet 
41 

NL.IMRO.1598.BPLGDeLeet41-va01 8 september 2014 

Bestemmingsplan Duinweid 4, Ob-
dam 

NL.IMRO.1598.BPLGDuinweid4-va01 28 september 2015 

Bestemmingsplan Hensbroek 
-Gemaalweg 11 

NL.IMRO.1598.BPLG2000herz0007-va01 28 oktober 2013 

Bestemmingsplan Hensbroek 
-Gemaalweg 12 

NL.IMRO.1598.BPLGGemaalweg12-va01 10 maart 2014 

Bestemmingsplan Hensbroek 
-Julianaweg 6a 

NL.IMRO.1598.BPLGJulianaweg6a-va01 9 oktober 2017 

Bestemmingsplan Berkhout-Carwash 
Kleine Wijzend 

NL.IMRO.1598.BPLGKWcarwash-va01 17 juli 2017 

Bestemmingsplan Ondergrondse 
Hoogspanningsverbinding Landelijk 
Gebied Koggenland (2 herstelbeslui-
ten) 

NL.IMRO.1598.BPLGhoogspverbind-va03 7 september 2015 / 
19 december 2016/ 
17 juli 2017 

Bestemmingsplan Spierdijk-Ruimte 
voor ruimte Noord-Spierdijkerweg  

NL.IMRO.1598.BPLGNrdspierdijker-va01 26 mei 2014 

Bestemmingsplan Zuidermeer- 
Noordermeer 15 

NL.IMRO.1598.BPKherzZuiderm0002-va01 15 februari 2016 

Bestemmingsplan Vredemakersweg 
11, De Goorn 

NL.IMRO.1598.BPLGVrdemakerswg11-va01 7 september 2015 

Bestemmingsplan Westeinde 310a 
en Westeinde 321, Berkhout 

NL.IMRO.1598.BPLGWesteinde310a-va01 14 december 2015 

Bestemmingsplan Spier-
dijk-Wogmeer 113 

NL.IMRO.1598.BPLGWogmeer113-va01 18 april 2016 

Bestemmingsplan Hens-
broek-Wogmeerdijk 9-11 

NL.IMRO.1598.BPLGWogmeerdijk9-va01 28 oktober 2013 

Bestemmingsplan Gemaal Beetskoog 
nabij Oudendijk 

NL.IMRO.1598.BPGemaalBeetskoog-va01 27 november 2017 

Bestemmingsplan De Goorn-De Burg 
6 

NL.IMRO.1598.BPLGDeBurg6-va01  13 maart 2017 

Bestemmingsplan Ouden-
dijk-Oudendijk Oils 

NL.IMRO.1598.BPLGDorpsweg78-va01 3 oktober 2016 

Bestemmingsplan Spierdijkerweg 97, 
Spierdijk 

NL.IMRO.1598.BPLGSpierdijkerw97-va01 28 november 2016 

Bedrijventerreinen NL.IMRO.1598.bedrijventerreinen-va01 23 februari 2015 
Obdam – De Braken 2 NL.IMRO.1598.BPKherzOBHB0009-va01 8 september 2014 
Distriport Noord-Holland NL.IMRO.1598.BPBTDistriportNH-oh01 8 februari 2010 
Hensbroek - Oudelandsdijkje 16 NL.IMRO.1598.BPLGOudelandsdij16-va01 22 april 2014 
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HOOFDSTUK 2  ALGEMENE REGELS 

Artikel 3  Anti-dubbeltelregel 
 
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waar-
aan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van 
latere bouwplannen buiten beschouwing. 
 



20180557   blz 9  

Bestemmingsplan Parkeren   
Status: Ontwerp / 9-01-2019  Rho Adviseurs B.V.  

Artikel 4  Overige regels 
 

4.1  Regeling 

4.1.1  Voldoende parkeergelegenheid 
 

a. Een bouwwerk, waarvan een behoefte aan parkeergelegenheid wordt verwacht, 
mag niet worden gebouwd of verbouwd wanneer voor dit bouwwerk op het bouw-
perceel of in de omgeving daarvan niet in voldoende parkeergelegenheid is voor-
zien.  

 
b. Bij een omgevingsvergunning wordt beoordeeld of sprake is van voldoende par-

keergelegenheid aan de hand van de normen die zijn neergelegd in de beleidsregels 
Nota parkeernormen gemeente Koggenland 2018, vastgesteld 8 mei 2018, met dien 
verstande dat indien gedurende de planperiode een nieuwe versie verschijnt, met 
deze nieuwe versie rekening wordt gehouden. Hierbij kunnen nadere eisen worden 
opgenomen over het realiseren en in stand houden van parkeergelegenheid op ei-
gen terrein. 

 
c. Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval gere-

kend een functiewijziging of -uitbreiding van bouwwerken of onbebouwde gronden 
in een functie met een grotere parkeerbehoefte, zonder dat in voldoende mate 
ruimte aanwezig is ten behoeve van het parkeren of stallen van auto's. Deze bepa-
ling geldt niet:  
1. voor bestaand gebruik;  
2. voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingsruimte wordt voor-

zien. 
Tot een gebruik in strijd met dit bestemmingsplan wordt ook begrepen het gebrui-
ken dan wel laten gebruiken van gronden of bouwwerken waarbij de parkeergele-
genheid die is vereist en aangelegd op grond van artikellid 4.1.1 onder b en d niet in 
stand wordt gelaten. 

 
d. Ten aanzien van het bepaalde onder c wordt beoordeeld of sprake is van voldoende 

parkeergelegenheid aan de hand van de normen die zijn neergelegd in de beleids-
regels Nota parkeernormen gemeente Koggenland 2018, vastgesteld 8 mei 2018, 
met dien verstande dat indien gedurende de planperiode een nieuwe versie ver-
schijnt, met deze nieuwe versie rekening wordt gehouden, waarbij alleen gelet 
wordt op de toename van de parkeerbehoefte als gevolg van de functiewijziging of 
-uitbreiding. Hierbij kunnen nadere eisen worden gesteld aan de situering en om-
vang van de parkeergelegenheid ten behoeve van het realiseren en in stand houden 
van parkeergelegenheid op eigen terrein. 

 
e. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in sub a en c 

en worden toegestaan dat in minder dan voldoende parkeergelegenheid wordt 
voorzien, indien:  



blz 10  20180557   

  Bestemmingsplan Parkeren   
Rho Adviseurs B.V.  Status: Ontwerp / 9-01-2019  

1. het voldoen aan deze regel door bijzondere omstandigheden op overwegende 
bezwaren stuit; of  

2. op andere geschikte wijze in de nodige parkeergelegenheid wordt voorzien. 
onder de voorwaarde dat dit geen onevenredige afbreuk doet aan de parkeersitua-
tie ter plaatse en met inachtneming van het bepaalde in de Nota parkeernormen 
gemeente Koggenland 2018, vastgesteld 8 mei 2018, met inbegrip van eventuele 
wijzigingen van deze nota gedurende de planperiode. 
 

f. Het bevoegd gezag maakt niet eerder gebruik van een in een moederplan gegeven 
wijzigingsbevoegdheid dan nadat is verzekerd dat in voldoende parkeergelegenheid 
wordt voorzien ten behoeve van de nieuwe functie of de intensivering van de be-
staande functie. Of er sprake is van voldoende parkeergelegenheid, wordt bepaald 
aan de hand van het bepaalde in de Nota parkeernormen gemeente Koggenland 
2018, met dien verstande dat indien gedurende de planperiode een nieuwe versie 
verschijnt, met deze nieuwe versie rekening wordt gehouden.  

 
Het bepaalde onder f is niet van toepassing indien:  
1. het voldoen aan deze regel door bijzondere omstandigheden op overwegende 

bezwaren stuit; of  
2. op andere geschikte wijze in de nodige parkeergelegenheid wordt voorzien. 
onder de voorwaarde dat dit geen onevenredige afbreuk doet aan de parkeersitua-
tie ter plaatse en met inachtneming van het bepaalde in de Nota parkeernormen 
gemeente Koggenland 2018, vastgesteld 8 mei 2018, met inbegrip van eventuele 
wijzigingen van deze nota gedurende de planperiode.  

4.1.2  Laad- en losruimte 
 
a. Indien het beoogde gebruik van een bouwwerk aanleiding geeft tot een te ver-

wachten behoefte aan ruimte voor het laden of lossen van goederen, wordt een 
omgevingsvergunning voor het bouwen uitsluitend verleend indien aan of in dat 
bouwwerk dan wel op het onbebouwde terrein bij het bouwwerk wordt voorzien in 
die behoefte, die bepaald is op basis van de daarvoor geldende CROW normen. Deze 
bepaling geldt niet:  
1. voor bestaand gebruik, waarbij de herbouw van een bouwwerk zonder functie-

wijziging wordt beschouwd als bestaand gebruik;  
2. voor zover op andere wijze in de nodige laad- of losruimte wordt voorzien. 

 
b. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in sub a en 

worden toegestaan dat in minder dan voldoende laad- en losgelegenheid wordt 
voorzien, indien: 
1. het voldoen aan deze regel door bijzondere omstandigheden op overwegende 

bezwaren stuit; of  
2. op andere geschikte wijze in de nodige laad- en losruimte wordt voorzien. 
onder de voorwaarde dat dit geen onevenredige afbreuk doet aan de verkeersvei-
ligheid en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.  
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HOOFDSTUK 3  OVERGANGS- EN SLOTREGELS 

Artikel 5  Overgangsrecht 

5.1  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 omge-
vingsvergunning 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 ge-
gaan. 

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in sublid a een om-
gevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk 
als bedoeld in sublid a met maximaal 10%. 

c. Sublid 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. 

5.2  Overgangsrecht gebruik 

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerking-
treding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in sublid a, 
te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, ten-
zij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 

c. Indien het gebruik, bedoeld in sublid 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. Sublid a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voor-
heen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van 
dat plan. 
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Artikel 6  Slotregel 
 
Deze regels worden aangehaald als: 
 
Regels van het 
bestemmingsplan Parkeren. 
 
Behorend bij het besluit van ..... 
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