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TOELICHTING PARAPLU BESTEMMINGSPLAN PROSTITUITEBELEID 
 
 
1.1 De bij het plan behorende stukken 
 
Dit paraplu-bestemmingsplan prostitutiebeleid bestaat uit de volgende stukken: 
a. een plankaart, tekening nr. 25.022; 
b. voorschriften; 
c. toelichting. 
 
 
1.2 De ligging en begrenzing van het plangebied 
 
Het gebied dat onder dit parapluplan valt, beslaat vrijwel de gehele gemeente Alkmaar. De begrenzing 
van dit plan valt derhalve samen met de normale gemeentegrenzen. Een overzicht van dit gebied 
wordt gegeven op de bijbehorende plankaart, met tekening nr. 25.022. Twee bestemmingsplannen, te 
weten bestemmingsplan "Arcadialaan", vastgesteld op 18 mei 1993, en bestemmingsplan "De 
Vierstaten", vastgesteld op 21 april 1997, vallen buiten dit parapluplan. In beide plannen is al een 
regeling inzake seksinrichtingen opgenomen. 
 
 
1.3  Aanleiding tot het opstellen van het plan 
 
1.3.1  Prostitutie 
 
De Rijksoverheid heeft met ingang van 1 oktober 2000 de prostitutie uit het strafrecht gehaald. Dit 
heeft tot gevolg dat prostitutie in de toekomst voor de wet een normaal beroep zal worden. Op deze 
manier kan er een betere regulering plaatsvinden dan wanneer de prostitutie strafbaar blijft en alleen 
maar wordt gedoogd. De VNG adviseert de gemeenten in Nederland om de bestemmingsplannen 
hieraan aan te passen. Nu is het niet wenselijk om de regel te hanteren dat overal in de stad 
prostitutie mogelijk is, tenzij de gemeente daar bezwaar tegen heeft. De gemeente zal immers bij 
vrijwel alle locaties in de stad bezwaar hebben tegen prostitutie. Daarom is het beter als algemene 
regel te hanteren: prostitutie wordt aangemerkt als strijdig gebruik bij alle bestemmingen in het 
bestemmingsplan. Om een ongewenste handeling goed te kunnen verbieden, is het nodig om deze 
handeling op een bepaalde plaats wel toe te staan. In Alkmaar gebeurt dit toestaan op de Achterdam, 
waar de prostitutie nu al gedoogd wordt. Hier kan dus een uitzondering worden gemaakt op de 
algemene regel.  
 
1.3.2 Verbodsbepalingen 
 
Oorspronkelijk werd dit parapluplan alleen gemaakt om de prostitutie in de bestemmingsplannen te 
regelen. Tijdens het maken van de voorschriften voor de prostitutie viel het op dat in enkele, veelal 
oudere bestemmingsplannen geen bepaling is opgenomen dat zegt dat het overtreden van de 
voorschriften van dat plan verboden is. Dit kan een probleem vormen als één van de voorschriften van 
zo'n bestemmingsplan daadwerkelijk wordt overtreden. Als het dan tot een rechtzaak komt, staat de 
gemeente zwak. Daarnaast is in vele plannen een bepaling  opgenomen dat alleen voorschrijft dat het 
verboden is de gronden te gebruiken als opslagplaats voor auto's en auto-onderdelen. Daarom 
worden via dit paraplu-bestemmingsplan verbodsbepalingen opgenomen in de bestemmingsplannen 
die dit nog niet hebben. Deze verbodsbepaling wordt ook opgenomen in de plannen die geen algehele 
verbodsbepaling kennen.  
 
 
1.4 Juridische aspecten 
 
Dit bestemmingsplan kan worden gezien als een plan dat als het ware een paraplu over andere, reeds 
bestaande bestemmingsplannen heen hangt; vandaar de naam: paraplu-bestemmingsplan.  
Het niet-toestaan van prostitutie wordt in dit paraplu-bestemmingsplan op eenvoudige manier 
geregeld. In de bestemmingsplannen die genoemd worden in de bijlage van dit parapluplan wordt het 
voorschrift opgenomen dat bepaalt dat tot strijdig gebruik van de gronden en bouwwerken in dat plan 
in ieder geval het gebruik daarvan als seksinrichting wordt gerekend. 
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De voorschriften van dit paraplu-bestemmingsplan bestaan uit slechts vijf artikelen. Artikel I omschrijft 
het woord seksinrichting. Deze definitie is overgenomen uit de model-APV die is opgesteld door de 
VNG. Artikel II bevat het voorschrift dat tot strijdig gebruik van een bestemming in ieder geval het 
gebruik als seksinrichting wordt gerekend. Artikel III bevat de verbodsbepaling. Artikel IV bevat een 
overgangsbepaling. Artikel V tenslotte bestaat uit de gebruikelijke citeertitel. 
In Bijlage I staan de bestemmingsplannen vermeld waar nog geen regeling inzake seksinrichtingen is 
opgenomen. Bij ieder bestemmingsplan staat vermeld hoe deze gewijzigd wordt. In de meeste 
gevallen geschiedt dit door het opnemen van de artikelen I en II of III in een nieuw artikel. In sommige 
gevallen wordt een bestaand artikel(lid) uitgebreid of veranderd. Dit gebeurt vooral om strafbepalingen 
ook op het nieuwe (verbods)artikel van toepassing te laten zijn.  
 
De nummers die voor de bestemmingsplannen staan zijn de nummers die intern aan de plannen zijn 
gegeven. Het zijn dus geen volgnummers. 
 
Het bestemmingsplan "Oostelijk deel binnenstad I" kent een afwijkende regeling. In het gebied dat 
onder dit plan valt ligt namelijk de Achterdam, de enige straat in de stad waar de gemeente nu 
prostitutie gedoogd. In dit bestemmingsplan wordt een nieuw artikel opgenomen dat bepaalt dat hier 
enkel raamprostitutie is toegestaan.  
  
Op de plankaart behorende bij dit parapluplan staat onder nr. 15 het bestemmingsplan Achtermeer. 
Op het moment van vaststelling van dit parapluplan is dit bestemmingsplan nog niet in werking 
getreden. Daarom is dit bestemmingsplan ook niet opgenomen in de bijlage behorende bij dit 
parapluplan. Tot het moment waarop dit bestemmingsplan in werking treedt zijn de volgende 
planologische regelingen van kracht: Uitbreidingsplan in onderdelen Overdie en Achtermeer I  
(nr. 16), partiële wijziging van het uitbreidingsplan Overdie en Achtermeer I (Willem de Zwijgerlaan 
e.o.) (gedeeltelijk) (nr. 16a), Oudegracht-West ( nr. 23) en uitbreidingsplan in onderdelen Overdie en 
Achtermeer. 
 
Ditzelfde geldt voor het bestemmingsplan Zocherbuurt  (nr. 89 op de plankaart). Ook dit plan is nog 
niet in werking getreden en daarom gelden hier nu nog de volgende planologische regelingen: 
Uitbreidingsplan in onderdelen West (nr. 44), Uitbreidingsplan in onderdelen De Hoef I (nr. 7), 
Herziening uitbreidingsplan Alkmaarderhout e.o. (Westerhout e.o.) (nr. 1c) en de 
Bebouwingsverordening artikel 43 Woningwet (Nassaulaan e.o). 
 
 
1.5 Overleg en inspraak 
 
1.5.1 Inleiding 
 
Artikel 12 lid 2 sub c van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 bepaalt dat ieder 
bestemmingsplan vergezeld moet gaan van een rapportering van de wijze waarop de ingezetenen van 
de gemeente betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het bestemmingsplan.  
Het voorontwerp van dit bestemmingsplan is gezonden aan enkele instanties die ten gevolge van 
artikel 10 van eerdergenoemd besluit een reactie hierop mogen geven. Daarnaast is het voorontwerp 
vier weken lang ter inzage  gelegd. Dit is aangekondigd door middel van een publicatie in de 
plaatselijke pers en door middel van een informatiebulletin. Gezien de beperkte reikwijdte van de 
voorschriften is er geen inloopavond  georganiseerd. Dit paraplu-bestemmingsplan is vooral een 
juridisch-technische aangelegenheid en heeft geen grote veranderingen in de gemeente tot gevolg.  
Schriftelijke reacties zijn in het definitieve ontwerp van het paraplu-bestemmingsplan verwerkt, 
voorzien van commentaar.  
 
De volgende instanties zijn in het kader van het vooroverleg (artikel 10 Bro) in de gelegenheid  gesteld 
op het voorontwerp te reageren: 
1. Provincie Noord-Holland, Dienst Ruimte en Groen; 
2. Rijksconsulentschap voor economische zaken in de provincie Noord-Holland; 
3. Kamer van Koophandel Noord-west Holland Noorderkwartier; 
4. Ministerie van VROM, Rijksplanologische Dienst Inspectie West; 
5. Vrouwenadviescommissie; 
6. Overleg Stadsontwikkeling Alkmaar; 
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7. HBA; 
8. Stuurgroep Economisch Centrummanagement Alkmaar; 
9. WBA. 
 
1.5.2 Inspraak 
 
Gelet op het werende karakter van het bestemmingsplan en het feit dat toekomstige exploitanten niet 
bekend zijn is er voor gekozen geen inspraakavond te organiseren. Er zijn geen verdere schriftelijke 
inspraakreacties ingediend.  
 
1.5.3 Vooroverleg 
 
Uit de reacties van het Rijksconsulentschap voor economische zaken in de provincie Noord-Holland, 
Ministerie van VROM, Rijksplanologische Dienst Inspectie West, Vrouwenadviescommissie en 
Stuurgroep Economisch Centrummanagement Alkmaar is gebleken dat zij geen opmerkingen hebben 
over het voorontwerp bestemmingsplan.  
 
De Kamer van Koophandel Noord-west Holland Noorderkwartier, Overleg Stadsontwikkeling Alkmaar, 
HBA, WBA en Stichting Rode Draad hebben geen reactie naar aanleiding van het voorontwerp 
bestemmingsplan gezonden. 
 
Samenvatting van de reactie 
 
Provincie Noord-Holland, Dienst ruimte en groen
 
Uit artikel III wordt afgeleid dat Burgemeester en Wethouders geen behoefte hebben aan een 
(geobjectiveerd) discretionaire vrijstellingsbevoegdheid.  
 
Lid 3 van artikel III heeft dezelfde redactie als artikel II en wordt overbodig geacht.  
 
Er wordt geconstateerd dat er geen bepalingen ten aanzien van het overgangsrecht zijn opgenomen. 
Gezien de jurisprudentie wordt dit niet zonder  meer verantwoord geacht.  
 
Het plan biedt geen mogelijkheden om bestaande of gewenste seksinrichtingen positief te 
bestemmen.  Aangeraden wordt om indien binnen afzienbare tijd een positieve regeling wordt 
getroffen voor de bestaande locatie deze niet bij het onderhavige bestemmingsplan te regelen, danwel 
een nadrukkelijke uitzondering te regelen. 
 
Commentaar 
 
Er is geen behoefte aan een geobjectiveerde vrijstellingsbevoegdheid. Mocht het prostitutiebeleid in 
de toekomst ruimer worden dan zullen voor eventuele nieuwe vestigingen, een bestemmingsplan-
herziening of een artikel 19 WRO procedure worden gebruikt. 
 
Lid 3 van artikel III is vervallen.  
 
Een overgangsbepaling is opgenomen in artikel IV. 
 
Ten aanzien van de Achterdam zal worden gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan. De 
planologische wenselijkheid van enkele al dan niet bekende sekshuizen in het overige deel van de 
stad zal tezijnertijd in het kader van de reguliere bestemmingsplanherziening worden beoordeeld. 
 
Ontwerp-bestemmingsplan 
 
In een advertentie in de rubriek “officiële mededelingen” van het Alkmaars Weekblad van 17 januari 
2001 en de Staatscourant van 16 januari 2001 is bekend gemaakt  dat het ontwerp-paraplu 
bestemmingsplan prostitutie-beleid van 22 januari 2001 tot en met 19 februari 2001 ter inzage heeft 
gelegen. Binnen die termijn kon een ieder schriftelijk op het ontwerp-bestemmingsplan reageren.  Op 
de  ter inzage legging zijn geen zienswijzen ontvangen. 
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VOORSCHRIFTEN PARAPLU BESTEMMINGSPLAN PROSTITUTIEBELEID 
 
Artikel I
Seksinrichting: 
De voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij 
bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische 
aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan: een prostitutiebedrijf, 
waaronder begrepen een erotische-massagesalon, een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater 
of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar.  
 
Artikel II
Tot strijdig gebruik van de in dit plan begrepen gronden en de daarop voorkomende bouwwerken 
wordt in ieder geval gerekend het gebruik als seksinrichting. 
 
Artikel III
1. Het is verboden de in dit plan begrepen gronden en de daarop voorkomende bouwwerken te 

gebruiken voor een doel of op een wijze strijdig met het in dit plan bepaalde. 
2. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 1, indien strikte 

toepassing zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door 
dringende redenen wordt gerechtvaardigd.  

 
Artikel IV 
Het gebruik van gronden en bouwwerken dat bestond ten tijde van het van kracht worden van het 
verbod tot gebruik in strijd met de aan die gronden en bouwwerken gegeven bestemming, en dat in 
enigerlei opzicht afwijkt van het plan, mag worden voortgezet of gewijzigd, zolang en zover de 
strijdigheid van dat gebruik ten opzichte van het gebruik overeenkomstig de bestemmingen in dit plan, 
naar de aard en omvang niet wordt vergroot. 
 
Artikel V 
De artikelen I tot en met IV kunnen worden aangehaald als de voorschriften van het "paraplu-
bestemmingsplan prostitutiebeleid". De plankaart met nr. 25.022 bevat een overzicht van de 
bestemmingsplannen waar het "paraplu-bestemmingsplan prostitutiebeleid" voor geldt.  
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BIJLAGE I: OVERZICHT VAN BESTEMMINGSPLANNEN DIE GEDEELTELIJK WORDEN 
HERZIEN. 
 
1. Uitbreidingsplan in onderdelen  Alkmaarderhout en omgeving (vastgesteld GS 20-11-40, 
goedgekeurd Secretaris-Generaal Binnenlandse Zaken 11-03-42)
De artikelen 1 en 2 worden samengevoegd tot één artikel op de volgende wijze: artikel 1 wordt 
gewijzigd in artikel 2 lid 1, artikel 2 wordt gewijzigd in artikel 2 lid 2. Artikel 1 zal artikel I gaan bevatten.  
Artikel III wordt opgenomen in het nieuwe artikel 13A. 
 
1a. Eerste wijziging uitbreidingsplan Alkmaarderhout e.o. (vastgesteld raad 26-08-43, goedgekeurd 
Commissaris der Provincie Noord-Holland 03-01-44) 
Artikelen I en III worden opgenomen in het aan het wijzigingsbesluit gehechte en gewaarmerkte 
uitbreidingsplan in onderdelen met daarbij behorende kaart en toelichtende beschrijving. 
 
1b. Tweede wijziging uitbreidingsplan Alkmaarderhout e.o. (vastgesteld raad 13-06-46, goedgekeurd 
GS 11-09-46) 
Artikelen I en III worden opgenomen in het aan het wijzigingsbesluit gehechte en gewaarmerkte 
uitbreidingsplan in onderdelen met daarbij behorende kaart en toelichtende beschrijving. 
 
1c. Derde Partiële herziening uitbreidingsplan "Alkmaarderhout e.o." (vastgesteld raad 06-06-57, 
goedgekeurd GS 16-07-58)
Artikel I wordt opgenomen in het nieuwe artikel 1A; 
artikel III wordt opgenomen in het nieuwe artikel 10A. 
 
1d. Vierde Partiële herziening uitbreidingsplan "Alkmaarderhout e.o." (vastgesteld raad 11-03-65, 
goedgekeurd GS 26-10-65)
Artikel I wordt opgenomen in het nieuwe artikel 1A; 
artikel III wordt opgenomen in het nieuwe artikel 10A. 
 
2. Zeswielen (vastgesteld raad 23-10-86, goedgekeurd GS 02-06-87)
Artikel I wordt opgenomen in artikel 2 in het nieuwe lid 31; 
artikel II wordt toegevoegd aan artikel 19 lid 1. 
 
3. Westerhoutkwartier (vastgesteld raad 12-12-85, goedgekeurd GS 17-02-87)
Artikel I wordt toegevoegd aan artikel 2; 
artikel II wordt toegevoegd aan artikel 31 in het nieuwe lid 5A. 
 
4. Uitbreidingsplan in onderdelen Prinsessenpark (vastgesteld raad 24-10-63, goedgekeurd GS  
23-02-65)
Artikel I wordt opgenomen in artikel 2 onder 10; 
artikel III wordt opgenomen in het nieuwe artikel 10A. 
 
5. Westerweg-Spoorbaan (vastgesteld raad 01-06-72, goedgekeurd GS 17-07-73)
Artikel I wordt toegevoegd aan artikel 2; 
Artikel III wordt opgenomen in het nieuwe artikel 28A. 
Artikel 29 wordt als volgt aangepast: na de zinsnede "artikel 28, leden 1 en 2" komen de woorden: "en 
28A". 
 
6. De Landman (vastgesteld raad 29-01-98, goedgekeurd GS 07-10-98)
Artikel I wordt opgenomen in artikel 1 lid 1 onder u.; 
artikel II wordt opgenomen in artikel 7 in het nieuwe lid 1A. 
 
7. Uitbreidingsplan in onderdelen "De Hoef I" (vastgesteld raad 26 juli 1956; gedeeltelijk goedgekeurd 
GS 17-04-57)
Artikel I wordt opgenomen in het nieuwe artikel 1A. 
Artikel III wordt opgenomen in het nieuwe lid 16A. 
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8. De Hoef II (vastgesteld raad 22-10-81, gedeeltelijk goedgekeurd GS 14-12-82)
Artikel I wordt toegevoegd aan artikel 2; 
artikel 29 lid 3 wordt uitgebreid met de volgende tekst:  
"d. als seksinrichting". 
 
9. Uitbreidingsplan "De Hoef III" (vastgesteld raad 24-09-64, gewijzigd door raad 31-05-65, 
goedgekeurd GS 13-04-65)
Artikel I wordt toegevoegd aan artikel 2; 
artikel III wordt opgenomen in het nieuwe artikel 15A. 
 
9b. Gedeeltelijke herziening uitbreidingspan in onderdelen "De Hoef III" (vastgesteld raad 21-07-66. 
goedgekeurd GS 14-02-67) 
Artikelen I en III worden opgenomen in het renvooi van het gedeeltelijk herziene uitbreidingsplan in 
onderdelen "De Hoef III".  
 
10. De Hoef IV (vastgesteld raad 21-06-72, goedgekeurd GS 31-07-73)
Artikel I wordt toegevoegd aan artikel 2; 
artikel II wordt opgenomen in artikel 25 in het nieuwe lid 4. 
 
11. Heldersebuurt (vastgesteld raad 20-10-94, goedgekeurd GS 30-05-95)
Artikel I wordt toegevoegd aan artikel 2 in het nieuwe lid 28; 
artikel 16.2 wordt uitgebreid met de volgende tekst: 
"d. het gebruik als seksinrichting. 
 
12. Bergermeer gedeelte Alkmaar (vastgesteld raad 20-11-69, gedeeltelijk goedgekeurd GS 08-09-70)
Artikel I wordt toegevoegd aan artikel 2; 
artikel III wordt opgenomen in artikel 30. 
Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd: de zinsnede "en 30 lid 1" vervalt en in plaats daarvan komen de 
woorden "en 30". 
 
13. Bergermeer (vastgesteld raad 19-10-72, goedgekeurd GS 27-11-73)
Artikel I wordt toegevoegd aan artikel 2; 
artikel II wordt opgenomen in het nieuwe lid 4 van artikel 43. 
 
13a. Bergermeer uitwerking openbare weg (vastgesteld raad 19-09-78, goedgekeurd GS 10-10-78)
Artikel I wordt opgenomen in het nieuwe artikel 2A; 
artikel III wordt opgenomen in het nieuwe artikel 7A. 
 
14. Westvleugel (vastgesteld raad 26-10-78, gedeeltelijk goedgekeurd GS 18-12-78)
Artikel I wordt toegevoegd aan artikel 2 onder q.; 
artikel II wordt opgenomen in het nieuwe lid 1A van artikel 16. 
 
16. Uitbreidingsplan "Overdie en Achtermeer I" (vastgesteld raad 04-10-57 en 08-05-58, goedgekeurd 
GS 28-05-58)
Artikel I wordt opgenomen in het nieuwe artikel 1A, 
artikel III wordt opgenomen in het nieuwe artikel 13A. 
 
16a. Eerste wijziging uitbreidingsplan "Overdie en Achtermeer I" (vastgesteld raad 07-06-62 en  
29-08-63, goedgekeurd GS 30-07-63)
Artikel I wordt toegevoegd aan artikel 2, onder 13; 
artikel III wordt opgenomen in het nieuwe artikel 19. 
 
16c. Derde wijziging uitbreidingsplan "Overdie en Achtermeer I" (vastgesteld raad 04-04-63, 
goedgekeurd GS 27-05-64)
Artikelen I en III worden opgenomen in de aan het wijzigingsbesluit gehechte en gewaarmerkte 
plannen-in-onderdelen  met daarbij behorende kaart en toelichtende beschrijving. 
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16d. Vierde wijziging uitbreidingsplan "Overdie en Achtermeer I" (vastgesteld raad 26-09-63, 
goedgekeurd GS 21-07-64)
Artikelen I en III worden opgenomen in het aan het wijzigingsbesluit gehechte en gewaarmerkte plan-
in-onderdelen met daarbij behorende kaart en toelichtende beschrijving. 
 
16e. Vijfde wijziging uitbreidingsplan "Overdie en Achtermeer I" (vastgesteld raad 21-07-66, 
goedgekeurd GS 14-02-67)
Artikelen I en III worden opgenomen in het aan het wijzigingsbesluit gehechte en gewaarmerkte 
bestemmingsplan met bijbehorende kaart en toelichtende beschrijving. 
 
16e. Zesde wijziging uitbreidingsplan "Overdie en Achtermeer I" (omzetting in bestemmingsplan)  
(vastgesteld raad 14-12-72, goedgekeurd GS 25-09-73)
Artikel I wordt toegevoegd aan artikel 2; 
artikel III wordt opgenomen in het nieuwe artikel 21A.  
Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd: de woorden "20 en artikel 21, lid 1" worden vervangen door: "20, 
21 lid 1 en artikel 21A". 
 
17. Uitbreidingsplan in onderdelen "Overdie en Achtermeer III" (vastgesteld raad 07-06-62 en  
26-09-63; goedgekeurd GS 20-08-63 en 29-10-63)
Artikel I wordt toegevoegd aan artikel 2, onder 11, 
artikel III wordt opgenomen in het nieuwe artikel 11A. 
 
17a. Uitbreidingsplan in onderdelen "Overdie en Achtermeer III" (vastgesteld raad 21-11-63, 
goedgekeurd GS 01-05-64)
Artikel I wordt toegevoegd aan artikel 2, onder 11, 
artikel III wordt opgenomen in het nieuwe artikel 14A. 
 
17b. Gedeeltelijke herziening van het uitbreidingsplan-in-onderdelen Overdie en Achtermeer III 
(vastgesteld raad 16-04-70, ged. goedgekeurd GS 15-12-70)
Artikel I wordt toegevoegd aan artikel 2, 
artikel III wordt opgenomen in het nieuwe artikel 16A. 
Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd: de woorden "en 16 lid 1" worden vervangen door de woorden "16 
lid 1 en 16A lid 1". 
 
18. Uitbreidingsplan in onderdelen Kooimeer (gemeente Alkmaar) (vastgesteld raad 24-10-63, 
goedgekeurd GS 27-10-64)
Artikel I wordt toegevoegd aan artikel 2, onder 11, 
artikel III wordt opgenomen in het nieuwe artikel 11A. 
 
19. Uitbreidingsplan in onderdelen Kooimeer (gemeente Heiloo) (vastgesteld raad 26-02-64, 
goedgekeurd GS 26-01-65)
Artikel I wordt toegevoegd aan artikel 1 onder l, 
artikel III wordt opgenomen in het nieuwe artikel 17A. 
 
20. Kooimeer-West (vastgesteld raad 15-03-79, gedeeltelijk goedgekeurd GS 18-12-79)
Artikel I wordt toegevoegd aan artikel 2, 
artikel III wordt opgenomen in het nieuwe artikel 49A. 
Artikel 50 wordt als volgt gewijzigd: na het cijfer "49" wordt opgenomen het cijfer "49A". 
 
21. Oudorp-Oost (vastgesteld raad (gem. Oudorp) 11-04-68, goedgekeurd GS 01-04-69)
Artikel I wordt toegevoegd aan artikel 1 onder m., 
artikel II wordt opgenomen in het nieuwe artikel 15A. 
Artikel 21 wordt als volgt gewijzigd: het cijfer "15" wordt vervangen door het cijfer "15A". 
 
22. Zuidelijk gedeelte Oudorperpolder (vastgesteld raad (gem. Oudorp) 11-04-68, gedeeltelijk 
goedgekeurd GS 04-03-69)
Artikel I wordt toegevoegd aan artikel 1, onder m., 
artikel II wordt opgenomen in het nieuwe artikel 11A. 
Artikel 18 wordt gewijzigd op de volgende wijze: het cijfer "11" wordt vervangen door het cijfer "11A". 
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23. Oudegracht West (vastgesteld raad 08-11-84, goedgekeurd GS 22-10-85)
Artikel I wordt toegevoegd aan artikel 2, onder z.;  
aan artikel 40 lid 2 wordt uitgebreid met de volgende tekst: 
"d. als seksinrichting zoals bedoeld in artikel 2 sub z." 
 
24. Dominicuskerk e.o. (vastgesteld raad 08-03-84, goedgekeurd GS 04-09-84)
Artikel I wordt toegevoegd aan artikel 2, onder p.; 
artikel II wordt opgenomen in het nieuwe lid 1A van artikel 11. 
artikel 16 wordt op de volgende manier gewijzigd: na de woorden "artikel 11, lid 1" komen de woorden 
"en artikel 11A". 
 
25. Bergermeer woonwijk (vastgesteld raad 20-02-1986, goedgekeurd GS 14-04-87)
Artikel I wordt toegevoegd aan artikel 2, onder y.;  
aan artikel 18 lid 1 wordt uitgebreid met de volgende tekst: 
"c. het gebruik als seksinrichting als bedoeld in artikel 2 sub y." 
 
26. t35-Galgendijk (vastgesteld raad 20-01-83, goedgekeurd GS 01-05-84)
Artikel I wordt toegevoegd aan artikel 2, onder o.; 
artikel II wordt opgenomen in het nieuwe lid 4 van artikel 14. 
 
27. Boekelermeer (vastgesteld raad 07-11-89, gedeeltelijk goedgekeurd GS 05-06-90)
Artikel I wordt opgenomen in artikel 2, in het nieuwe lid 28; 
artikel 17 lid 1 wordt uitgebreid met de volgende tekst: 
"d. het gebruik als seksinrichting". 
 
27a. Wijzigingsplan voormalig Go-Ahead-terrein (vastgesteld B&W  04-02-92, goedgekeurd GS  
10-03-92) 
Artikel I wordt opgenomen in artikel 2, in het nieuwe lid 4; 
artikel III wordt opgenomen in artikel 3, in het nieuwe lid 7. 
 
28. Oudorperpolder-Noord (vastgesteld raad 13-04-78, goedgekeurd GS 03-07-79)
Artikel I wordt toegevoegd aan artikel 2; 
artikel II wordt opgenomen in het nieuwe lid 1A van artikel 17. 
 
28a. Uitwerking woongebied bestemmingsplan Oudorperpolder-Noord (vastgesteld raad 14-12-82, 
aangepast raad 05-04-83, goedgekeurd GS 19-04-83)
Artikel I wordt toegevoegd aan artikel 3; 
artikel II wordt opgenomen in het nieuwe artikel 25A. 
 
29. Recreatiegebied Hoornsevaart (vastgesteld raad 10-06-76, goedgekeurd GS 04-01-77, gewijzigd 
door B&W 25-05-82, wijziging goedgekeurd GS 22-06-82)
Artikel I wordt toegevoegd aan artikel 2; 
artikel 19 lid 1 wordt uitgebreid met de volgende tekst:  
"d. het gebruik als seksinrichting". 
 
30. Boezemland-Schermerdijk (vastgesteld raad 06-06-79, goedgekeurd GS 10-06-80)
Artikel I wordt toegevoegd aan artikel 2, lid 1 onder f.; 
artikel II wordt opgenomen in het nieuwe lid 1A van artikel 7; 
artikel 10 wordt gewijzigd als volgt: na de woorden "in de artikelen 7 lid 1" komen de woorden "en 1A". 
 
31. Uitbreidingsplan in onderdelen van Oudorp (dorp) (vastgesteld raad (gem. Oudorp) 01-09-53, 
goedgekeurd GS 09-12-53)
Artikel I wordt opgenomen in het nieuwe artikel A, dat vóór artikel 1 geplaatst wordt; 
artikel III wordt opgenomen in het nieuwe artikel 11A. 
 
32. Uitbreidingsplan in onderdelen Zuideinde (gem. Koedijk) (vastgesteld raad (gem. Koedijk)  
30-01-64, goedgekeurd GS 02-03-65)
Artikel I wordt opgenomen in het nieuwe artikel A, dat vóór artikel 1 geplaatst wordt; 
artikel III wordt opgenomen in het nieuwe artikel 17A. 
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33. De Weijdt-Koedijk (vastgesteld raad 02-08-79, goedgekeurd GS 19-08-80, KB 13-07-82)
Artikel I wordt toegevoegd aan artikel 1, onder s., 
artikel III wordt opgenomen in het nieuwe artikel 35A. 
artikel 36 wordt als volgt gewijzigd: na de woorden "en 35" komen de woorden "en 35A". 
 
33a. 1e uitwerking De Weijdt-Koedijk (vastgesteld raad 03-04-84, goedgekeurd GS 25-09-84)
Artikel I wordt toegevoegd aan artikel 3, 
artikel III wordt opgenomen in het nieuwe lid 16A. 
 
34. Sportvelden Koedijk (vastgesteld raad 28-10-74, gewijzigd 27-09-74, goedgekeurd GS 05-08-75)
Artikel I wordt toegevoegd aan artikel 1, onder j., 
artikel 13 wordt uitgebreid met een lid 1A, luidende: 
"Tot strijdig gebruik van gebouwen wordt in ieder geval aangemerkt het gebruik als seksinrichting." 
Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd: na de woorden "en 13 lid 1" komen de woorden "en 1A". 
 
35. Kanaaldijk-Koedijk (vastgesteld raad 13-03-80, goedgekeurd GS 09-06-81, gedeeltelijk 
goedgekeurd Kroon 13-07-83)
Artikel I wordt toegevoegd aan artikel 1, onder n., 
artikel 26 lid 1 wordt uitgebreid met een sub d., luidende: "als seksinrichting". 
 
36. Huiswaard I (vastgesteld raad 14-05-70, gedeeltelijk goedgekeurd GS 24-11-70)
Artikel I wordt toegevoegd aan artikel 2, 
artikel III wordt opgenomen in het nieuwe artikel 35A. 
Artikel 36 wordt gewijzigd als volgt: de woorden "34 en 35 lid 1" worden vervangen door de woorden 
"34, 35 lid 1 en 35A". 
 
36a. Eerste wijziging bestemmingsplan Huiswaard I (vastgesteld B&W 01-10-75, goedgekeurd GS  
25-11-75) 
 Artikelen I en III worden opgenomen in het renvooi behorende bij het bestemmingsplan. 
 
36b. Tweede wijziging bestemmingsplan Huiswaard I (vastgesteld B&W 17-01-78, goedgekeurd GS  
18-04-78) 
 Artikelen I en III worden opgenomen in het renvooi behorende bij het bestemmingsplan. 
 
37. Koning Nobel plantsoen (vastgesteld raad 22-10-81, goedgekeurd GS 28-09-82)
Artikel I wordt toegevoegd aan artikel 2, 
artikel II wordt opgenomen in het nieuwe artikel 40A. 
De artikelen 41 en 45 worden als volgt gewijzigd: het cijfer "40" wordt vervangen door het cijfer "40A". 
 
38. Huiswaard 2 (vastgesteld raad 09-05-74, goedgekeurd GS 12-11-74)
Artikel I wordt toegevoegd aan artikel 2, 
artikel III wordt opgenomen in het nieuwe artikel 39A. 
Artikel 43 wordt gewijzigd als volgt: het cijfer 39 wordt vervangen door het cijfer 39A. 
 
40. Huiswaard 3a (vastgesteld raad 30-06-77, gedeeltelijk goedgekeurd GS 04-07-78, gewijzigd raad 
29-10-79, wijziging goedgekeurd GS 22-04-80)
Artikel I wordt toegevoegd aan artikel 2, 
artikel II wordt opgenomen in het nieuwe lid 2A van artikel 10. 
 
40. Uitwerking bestemmingsplan Huiswaard 3a (vastgesteld raad 03-04-84, goedgekeurd GS  
14-08-84)
Artikel I wordt toegevoegd aan artikel 3, 
artikel III wordt opgenomen in het nieuwe artikel 24A. 
 
41. Huiswaard-Noord (vastgesteld raad 20-03-78, goedgekeurd GS 06-02-79, gedeeltelijk 
goedgekeurd bij K.B. 30-09-81)
Artikel I wordt toegevoegd aan artikel 2, 
artikel II wordt opgenomen in het nieuwe lid 1A van artikel 15. 
Artikel 15 lid 2 wordt als volgt gewijzigd: na de woorden "lid 1" komen de woorden "en 1A". 
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42. Daalmeer (vastgesteld raad 31-07-80, goedgekeurd GS 02-06-81)
Artikel I wordt opgenomen in artikel 2, 
artikel II wordt opgenomen in het nieuwe lid 1A van artikel 13. 
Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd: na de woorden "lid 1" komen de woorden "en 1A". 
 
43. Grote Kerk e.o. (vastgesteld raad 05-07-79, goedgekeurd GS 27-05-80)
Artikel I wordt toegevoegd aan artikel 2, 
artikel III wordt opgenomen in het nieuwe artikel 73A. 
Artikel 75 en 79 worden als volgt gewijzigd: het cijfer 73 wordt vervangen door het cijfer 73A. 
 
44. Uitbreidingsplan in onderdelen West (vastgesteld raad 15-09-55, gewijzigd raad 23-08-56, 
goedgekeurd GS 26-09-56)
Artikel I wordt opgenomen in het nieuwe artikel A, dat vóór artikel 1 wordt geplaatst, 
artikel III wordt opgenomen in het nieuwe artikel 17A. 
 
46. Koningsweg e.o. (vastgesteld raad 08-11-84, goedgekeurd GS 19-04-85)
Artikel I wordt toegevoegd aan artikel 2, onder aa., 
artikel 34 lid 2 wordt uitgebreid met de volgende tekst: 
"d. als seksinrichting". 
 
47. Kaarsemakersgracht e.o. (vastgesteld raad 24-10-83, goedgekeurd GS 28-02-84)
Artikel I wordt toegevoegd aan artikel 2, onder w., 
artikel 17 lid 2 wordt uitgebreid met de volgende tekst: 
"d. als seksinrichting". 
 
48. Verordening sanering Payglop-Boterstraat (vastgesteld raad 06-05-65, goedgekeurd GS 30-11-65)
Artikel I wordt opgenomen in het nieuwe artikel 1A, 
artikel II wordt opgenomen in het nieuwe lid 5 van artikel 6. 
 
49. Rooilijn Noordzijde Breedstraat (vastgesteld raad 21-07-66, goedgekeurd GS 31-01-67)
Artikel I wordt toegevoegd aan artikel 2, 
artikel III wordt opgenomen in het nieuwe artikel 6A. 
 
50. Oud-Overdie (vastgesteld raad 22-03-90, goedgekeurd GS 23-10-90)
Artikel I wordt opgenomen in het nieuwe lid 32 van artikel 2, 
artikel 21 lid 1 wordt aangevuld met de tekst "alsmede het gebruik van de gronden en de daarop 
voorkomende bouwwerken als seksinrichting, als bedoeld in de begripsbepalingen onder art. 2.32". 
 
51. Prinsessenpark II (vastgesteld raad 01-06-72, gedeeltelijk goedgekeurd GS 12-06-73)
Artikel I wordt toegevoegd aan artikel 2, 
artikel III wordt opgenomen in het nieuwe lid 3 van artikel 10. 
 
53. Herziening uitbreidingsplan in hoofdzaak (vastgesteld raad gem. Heiloo 28-01-55, goedgekeurd 
GS 25-02-56
Artikel I wordt toegevoegd aan artikel N.,  
artikel III wordt opgenomen in het nieuwe artikel K.a. 
 
54. Uitbreidingsplan in hoofdzaak (gemeente Alkmaar) (vastgesteld raad 21-11-52 en 29-10-53, 
goedgekeurd GS 18-11-53) 
Artikelen I en III worden opgenomen in de bepalingen zoals vermeld in het renvooi op de plankaart 
behorende bij dit uitbreidingsplan. 
 
54a. Eerste gedeeltelijke wijziging uitbreidingsplan in hoofdzaak (gemeente Alkmaar) (vastgesteld 
raad 06-03-58 en 18-12-58, goedgekeurd GS 25-03-59) 
Artikelen I en III worden opgenomen in het aan het wijzigingsbesluit gehechte en gewaarmerkte plan-
in-hoofdzaak  met daarbij behorende kaart en toelichtende beschrijving. 
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54b. Derde gedeeltelijke wijziging uitbreidingsplan in hoofdzaak (gemeente Alkmaar) (vastgesteld 
raad 04-10-62 en gewijzigd 30-06-64, gedeeltelijk goedgekeurd GS 07-04-64 30-06-64) 
Artikelen I en III worden opgenomen in het aan het wijzigingsbesluit gehechte en gewaarmerkte plan-
in-hoofdzaak  met daarbij behorende kaart en toelichtende beschrijving. 
 
54c. Zesde gedeeltelijke wijziging uitbreidingsplan in hoofdzaak (gemeente Alkmaar) (vastgesteld 
raad 11-03-65, gedeeltelijk goedgekeurd GS 10-08-65) 
Artikelen I en III worden opgenomen in het aan het wijzigingsbesluit gehechte en gewaarmerkte plan-
in-hoofdzaak  met daarbij behorende kaart en toelichtende beschrijving. 
 
54d. Achtste gedeeltelijke wijziging uitbreidingsplan in hoofdzaak (gemeente Alkmaar) (vastgesteld 
raad 19-12-68, gedeeltelijk goedgekeurd GS 08-07-69) 
Artikelen I en III worden opgenomen in het aan het wijzigingsbesluit gehechte en gewaarmerkte plan-
in-hoofdzaak  met daarbij behorende kaart en toelichtende beschrijving. 
 
55. Schermereiland 1978 (vastgesteld raad 12-04-79, goedgekeurd GS 22-01-80) 
Artikel I wordt toegevoegd aan artikel 1, onder p.,  
artikel II wordt opgenomen in het nieuwe lid 1A van artikel 23. 
Artikel 26 wordt als volgt gewijzigd: na de woorden "artikel 23 lid 1" komen de woorden "en 1A". 
 
56. Oostelijk deel binnenstad I (vastgesteld raad 09-10-75, goedgekeurd GS 04-01-77) 
Artikel I wordt toegevoegd aan artikel 2. 
Artikel III wordt opgenomen in het nieuwe artikel 50D. Aan dit artikel 50D wordt de volgende tekst 
toegevoegd: 
"4. In afwijking van lid 3 mag uitsluitend op de Achterdam raamprostitutie plaatsvinden." 
Artikel 51 en 54 worden als volgt gewijzigd: het cijfer 50 wordt vervangen door het cijfer 50D. 
 
56a. 1e uitwerking bestemmingsplan Oostelijk deel binnenstad I (vastgesteld B&W 17-04-84, 
goedgekeurd GS 26-06-84) 
Artikel I wordt toegevoegd aan artikel 2, 
artikel II wordt opgenomen in het nieuwe artikel 50A. 
Artikel 55 wordt als volgt gewijzigd: het cijfer 50 wordt vervangen door het cijfer 50A. 
 
57. Oostelijk deel binnenstad II (vastgesteld raad 09-04-81, goedgekeurd GS 09-05-82, gewijzigd door 
raad 16-07-83, wijziging goedgekeurd GS 01-11-83) 
Artikel I wordt toegevoegd aan artikel 2, onder z. 
Artikel 90 komt te bestaan uit twee leden; de huidige tekst van artikel 90 wordt opgenomen in het 
nieuwe lid 1 van dit artikel, terwijl artikel II wordt opgenomen in het nieuwe lid 2 van artikel 90. 
 
58. Spoorbuurt (vastgesteld raad 22-11-78, goedgekeurd GS 11-09-79, gewijzigd door raad 27-08-81, 
wijziging goedgekeurd GS 13-04-82) 
Artikel I wordt toegevoegd aan artikel B, 
artikel III wordt opgenomen in het nieuwe artikel 52B. 
 
58a. Eerste, tweede en derde wijziging bestemmingsplan Spoorbuurt (vastgesteld raad 27-08-81, 
goedgekeurd GS 13-04-82) 
Artikelen I en III worden opgenomen in de wijzigingsbesluiten. 
 
59. Eilandswal/Heiligland 1977 (vastgesteld raad 16-05-78, goedgekeurd GS 24-07-79) 
Artikel I wordt toegevoegd aan artikel 1, onder l., 
artikel II wordt opgenomen in het nieuwe lid 1A van artikel 13. 
Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd: na de woorden "artikel 13 lid 1" komen de woorden "en 1A". 
 
60. Ooievaarsnest/Rekerbuurt e.o. 1980 (vastgesteld raad 09-04-81, gedeeltelijk goedgekeurd GS  
25-05-82) 
Artikel I wordt toegevoegd aan artikel 1, onder x., 
artikel II wordt opgenomen in het nieuwe lid 1A van artikel 31. 
Artikel 31 lid 2 wordt als volgt gewijzigd: de woorden "in het eerste lid" worden vervangen door de 
woorden "in de voorgaande leden". 
Artikel 34 wordt als volgt gewijzigd: na de woorden "artikel 31 lid 1" komen de woorden "en 1A". 
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61. Industrieterrein Huiswaard (vastgesteld raad 20-03-75, goedgekeurd GS 06-01-76) 
Artikel I wordt toegevoegd aan artikel 2, 
artikel III wordt opgenomen in het nieuwe artikel 27A. 
Artikel 28 wordt als volgt gewijzigd: het cijfer 27 wordt vervangen door het cijfer 27A. 
 
62. Huiswaard-Overstad (vastgesteld raad 27-06-96, goedgekeurd GS 10-02-97) 
Artikel I wordt toegevoegd aan het nieuwe lid 38 van artikel 2; 
artikel 17 lid 2 wordt uitgebreid met de volgende tekst:  
"e. het gebruik als seksinrichting". 
 
63. Industrieterrein Overdie (vastgesteld raad 20-03-75, goedgekeurd GS 06-01-76) 
Artikel I wordt toegevoegd aan artikel 2, 
artikel III wordt opgenomen in het nieuwe artikel 23A.  
Artikel 24 wordt als volgt gewijzigd: het cijfer 23 wordt vervangen door het cijfer 23A. 
 
64. Industrieterrein Oudorp (vastgesteld raad gem. Oudorp 20-06-63, goedgekeurd GS 29-10-63, 
gewijzigd raad gem. Alkmaar 12-07-84, wijziging goedgekeurd GS 11-12-84) 
Artikel I wordt toegevoegd aan artikel 1, onder E., 
artikel II wordt opgenomen in het nieuwe lid 1A van artikel 7a. 
 
65. Jaagpad e.o. (vastgesteld raad 14-04-77, goedgekeurd GS 22-11-77) 
Artikel I wordt toegevoegd aan artikel 2, 
artikel III wordt opgenomen in het nieuwe artikel 12A. 
Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd: de woorden "11 en 12, eerste lid" worden vervangen door de 
woorden "11, 12, eerste lid en 12A". 
 
66. Westbeverkoog (vastgesteld raad 30-06-77, goedgekeurd GS 19-09-78,KB 24-05-82) 
Artikel I wordt toegevoegd aan artikel 2, onder p., 
artikel III wordt opgenomen in het nieuwe artikel 22A. 
 
67. Uitbreidingsplan in onderdelen Overdie en Achtermeer II (vastgesteld raad 05-04-56, goedgekeurd 
GS 12-09-56) 
Artikel I wordt opgenomen in het nieuwe artikel 1A, 
artikel III wordt opgenomen in het nieuwe artikel 13A. 
 
69. Uitbreidingsplan in hoofdzaak (gem. Koedijk) (vastgesteld raad 16-03-49, goedgekeurd GS  
09-11-49) 
De artikelen I en III worden opgenomen in de voorschriften van dit uitbreidingsplan. 
 
70. Uitbreidingsplan in hoofdzaak (gemeente Sint Pancras) (vastgesteld raad 28-08-59, gedeeltelijk 
goedgekeurd GS 19-10-60) 
Artikelen I en III worden opgenomen in het renvooi van dit uitbreidingsplan. 
 
71. Uitbreidingsplan in hoofdzaak (gem. Bergen) (vastgesteld raad 28-08-59, goedgekeurd GS  
19-10-60) 
De artikelen I en III worden opgenomen in de voorschriften van dit uitbreidingsplan. 
 
72. Uitbreidingsplan in hoofdzaak (gem. Oudorp) (vastgesteld raad 21-11-52 en 29-10-53, 
goedgekeurd GS 18-11-53) 
De artikelen I en III worden opgenomen in de voorschriften van dit uitbreidingsplan. 
 
73. Uitbreidingsplan in onderdelen (gem. Koedijk) (vastgesteld raad 16-03-49, goedgekeurd GS  
09-11-49) 
De artikelen I en III worden opgenomen in de voorschriften van dit uitbreidingsplan. 
 
74. Herziening uitbreidingsplan Tienenwal en omgeving (vastgesteld raad 25-06-36, goedgekeurd GS 
09-09-63) 
De artikelen I en III worden opgenomen in de voorschriften van dit uitbreidingsplan. 
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75. Schelphoek (vastgesteld raad 23-01-97, goedgekeurd GS 02-04-97) 
Artikel I wordt opgenomen in het nieuwe lid 34 van artikel 2, 
artikel II wordt toegevoegd aan artikel 11 lid 2 onder d. 
 
76. Boekelermeer-Zuid I (vastgesteld raad gem. Heiloo 03-11-97, gedeeltelijk goedgekeurd GS  
16-06-98) 
Artikel I wordt opgenomen in het nieuwe lid 28 van artikel 2, 
artikel 12 lid 2 wordt uitgebreid met de volgende tekst: 
"e. het gebruik van de gronden en de daarop voorkomende bouwwerken als seksinrichting". 
 
77. Landelijk Gebied gem. Heiloo (vastgesteld raad gem. Heiloo 03-11-97, goedgekeurd GS  
Artikel I wordt opgenomen in artikel II.1, sub S sub s2., 
artikel IV.1 lid 1 sub 2 sub a wordt uitgebreid met een 6e lid, luidende: "het vestigen van een 
seksinrichting". 
 
78. Bedrijventerrein Laanenderweg (vastgesteld raad 20-06-88, goedgekeurd GS 24-01-89) 
Artikel I wordt toegevoegd aan artikel 2, 
artikel 11 lid 1 wordt uitgebreid met een sub d., luidende: "als seksinrichting". 
 
79. Nieuwe Schermerweg (vastgesteld raad 11-10-90, gedeeltelijk goedgekeurd GS 16-04-91) 
Artikel I wordt opgenomen in het nieuwe lid 34 van artikel 2, 
aan artikel 19 lid 1 wordt uitgebreid met de volgende tekst: 
"- het gebruik van de gronden of de daarop voorkomende bouwwerken als seksinrichting als 

bedoeld in de begripsbepalingen onder artikel 2, lid 34." 
 
80. Uitbreidingsplan in onderdelen west (gem. Oudorp) (vastgesteld raad 04-07-41, goedgekeurd GS 
10-02-42) 
Artikelen I en III worden opgenomen in de voorschriften van dit uitbreidingsplan. 
 
82. Uitbreidingsplan De Hoef II (vastgesteld raad 24-09-64, goedgekeurd GS 13-04-65) 
Artikel I wordt toegevoegd aan artikel 2, 
artikel III wordt opgenomen in het nieuwe artikel 15A. 
Artikel 18 wordt als volgt gewijzigd: het cijfer 15 wordt vervangen door het cijfer 15A. 
 
83. Wognumsebuurt (vastgesteld raad 10-12-87, goedgekeurd GS 05-07-88) 
Artikel I wordt opgenomen in het nieuwe lid 25 van artikel 2, 
artikel 14 lid 1 komt als volgt te luiden: 
"Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken op een wijze of tot een doel strijdig met de 
gegeven bestemming(en). Tot een strijdig gebruik als hiervoor bedoeld wordt in ieder geval gerekend 
het gebruik van de gronden met de bestemming "water" als ligplaats voor woonschepen als bedoeld in 
de begripsbepalingen onder art. 2 lid 22 alsmede het gebruik van de gronden en de daarop 
voorkomende bouwwerken genoemd in dit bestemmingsplan als seksinrichting als bedoeld in de 
begripsbepalingen onder art. 2 lid 25". 
 
84. Binnenterrein Nassaulaan/Lindenlaan (vastgesteld raad 08-12-88, goedgekeurd GS 20-06-89) 
Artikel I wordt opgenomen in het nieuwe lid 21 van artikel 2, 
artikel II wordt opgenomen in het nieuwe lid 1A van artikel 15. 
Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd: na de woorden "artikel 15, lid 1" komen de woorden "en 1A". 
 
85. Kanaaldijk St Pancras (vastgesteld raad (St. Pancras) 25-06-74, goedgekeurd GS 13-05-75, KB 
14-07-75) 
Artikelen I en III worden opgenomen in de voorschriften van dit uitbreidingsplan. 
 
86. Landelijk Gebied 1978 (voormalig gemeente Sint Pancras) (vastgesteld raad (gem. Sint Pancras) 
14-09-81, goedgekeurd GS 02-11-82) 
Artikel I wordt opgenomen in het nieuwe lid 44 van artikel 1, 
artikel 21 lid 2 komt als volgt te luiden: 
"Tot het strijdige gebruik, als bedoeld in het eerste lid wordt in ieder geval aangemerkt, elk gebruik 
genoemd onder "ander gebruik van de grond" en "gebruik van de opstallen" in de artikelen 3 t/m 20 
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onder lid 3; 3 tot en met 11, 13, 14, 17 en 18 onder lid 4 en het gebruik van de gronden en de daarop 
voorkomende bouwwerken als seksinrichting als bedoeld in de begripsbepalingen in artikel 1, lid 44". 
 
87. Landelijk Gebied '86 (gem. Langedijk) (vastgesteld raad 30-06-87, goedgekeurd GS 16-02-88) 
Artikel I wordt opgenomen in het nieuwe lid 49 van artikel 1, 
artikel III wordt opgenomen in het nieuwe artikel 4A. 
 
88. Hoornsevaart (vastgesteld raad 23-05-91, goedgekeurd GS 24-09-91) 
Artikel I wordt opgenomen in het nieuwe lid 27 van artikel 2, 
artikel 14 lid 2 komt als volgt te luiden: 
"Tot een strijdig gebruik als bedoeld in lid 1, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van de gronden 
met een bestemming "water" als ligplaats voor woonschepen als bedoeld in de begripsomschrijvingen 
onder artikel 2.16 alsmede het gebruik van de gronden en de daarop voorkomende bouwwerken als 
seksinrichting als bedoeld in de begripsomschrijvingen onder artikel 2.27." 
 
Uitbreidingsplan in onderdelen Overdie en Achtermeer (vastgesteld raad 21-12-39, goedgekeurd GS 
01-05-1940) 
Artikelen I en III worden opgenomen in het renvooi van het uitbreidingsplan.  
 
Bebouwingsverordening artikel 43 Woningwet (Nassaulaan e.o.) (vastgesteld raad 19-12-40, 
goedgekeurd GS 26-02-41) 
Artikelen I en III worden opgenomen in het renvooi van de bebouwingsverordening. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       15             
 



  

 

                                                                                       16             
 


	95-Paraplubestemmingsplan prostitutie en verbodsbepalingen eind 2000.pdf
	Samenvatting van de reactie
	Provincie Noord-Holland, Dienst ruimte en groen
	Commentaar
	Ontwerp-bestemmingsplan


	Artikel IV
	Artikel V


