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1. INLEIDENDE BEPALINGEN VAN ALGEMENE AARD 

Artikel 1: Begripsbepalingen 

In deze voorschriften wordt verstaan onder: 

1. het plan: 
het bestemmingsplan Gorredijk - Bedrijventerrein Overtoom van de 
gemeente Opsterland; 

2. de kaart: 
de kaart van het bestemmingsplan Gorredijk - Bedrijventerrein Over
toom; 

3. bestemmingsvlak: 
een op de kaart aangegeven vlak met eenzelfde bestemming; 

4. bestemmingsgrens: 
een op de kaart aangegeven lijn, die de grens vormt van een bestem
mingsvlak; 

5. bouwen: 
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veran
deren en het vergroten van een bouwwerk; 

6. bouwwerk: 
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander 
materiaal, welke hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, het
zij direct of indirect steun vindt in of op de grond; 

7. gebouw: 
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of 
gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt; 

8. bebouwing: 
€len of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

9. bebouwingspercentage: 
een op de kaart of in de voorschriften aangegeven percentage, dat de 
grootte van het deel van een terrein aangeeft dat maximaal mag worden 
bebouwd; 

10. bouwvlak: 
een op de kaart aangegeven vlak, waarmee de gronden zijn aangeduid 
waarop gebouwen zijn toegelaten; 

11. bouwgrens: 
een op de kaart aangegeven lijn, die de grens vormt van een bouwvlak; 
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12. bouwperceel: 
een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan een zelf
standige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten; 

13. bouwperceelgrens: 
een grens van een bouwperceel; 

14. hoofdgebouw: 
een gebouw dat, gelet op de bestemming, als het belangrijkste bouw
werk op een bouwperceel kan worden aangemerkt; 

15. Qjjgebouw: 
een gebouw, behorende bij een op hetzelfde bouwperceel gelegen 
(hoofd)gebouw en qua afmetingen ondergeschikt aan dat (hoofd)ge
bouw; 

16. bedrijfswoning/dienstwoning: 
een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts 
bedoeld voor (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar 
gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein noodzakelijk is; 

17. bedrijfsgebouw: 
een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf; 

18. hoogwaardig bedrijf: 
een bedrijf dat hoofdzakelijk is gericht op de vervaardiging van kennis
intensieve producten en/of de verlening van kennisintensieve technische 
diensten, een en ander met een hoge toegevoegde waarde, met behulp 
van een vergevorderd niveau van productietechnieken en/of servicever
lening; 

19. groothandelsbedrijf: 
een bedrijf dat hoofdzakelijk is gericht op het bedrijfsmatig te koop 
aanbieden, waaronder begrepen de uitstaliing ten verkoop, het verkopen 
en/of leveren van goederen aan wederverkopers, dan wei aan instellin
gen of personen ter aanwending in een andere bedrijfsactiviteit; 

20. distributiebedrijf: 
een bedrijf dat hoofdzakelijk is gericht op opslag, voorraadbeheer, 
verzameling en doorvoer van goederen tussen bedrijven; 

21. kantoor: 
een dienstverlenend bedrijf, dat is gericht op de uitoefening van admini
stratieve werkzaamheden en werkzaamheden die verband houden met 
het doen functioneren van (semi-)overheidsinstellingen, het bank- en 
verzekeringswezen en naar de aard daarmee gelijk te stellen instellin
gen; 
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22. detailhandel: 
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling 
ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan person en die 
die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in 
de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit; 

22. supermarkt: 
een detailhandelsbedrijf dat zich in hoofdzaak richt op het verkopen van 
voedings- en genotmiddelen en dagelijkse levensbenodigdheden in een 
algemeen assortiment, in de vorm van een zelfbedieningszaak; 

23. meubels: 
huisraad voor het stofferen van een vertrek, zoals tafels, stoelen, kasten 
en bedden; 

24. woninginrichtingsartikelen: 
goederen, geen meubels zijnde, die dienen voor de inrichting en/of 
verfraaiing van woningen, zoals vloerbedekking, vitrages en lampen; 

25. tuincentrum: 
een bedrijf waarbinnen bedrijfsmatig boomkwekerijproducten, planten, 
bloembollen en attributen voor de verfraaiing en het onderhoud van 
tuinen en daarbij noodzakelijke hulpmiddelen ten verkoop worden 
aangeboden. 

26. horecabedrijf en/of -instelling: 
een bedrijf of instelling waar bedrijfsmatig dranken en etenswaren voor 
gebruik ter plaatse worden verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies 
wordt verstrekt, €len en ander al dan niet in combinatie met een ver
maaksfunctie, met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunc
tie; 

27. erotisch getinte vermaaksfunctie: 
een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaats vinden van 
voorstellingen en/of vertoningen van porno-erotische aard, waaronder 
begrepen een sexbioscoop, een sexclub en een sexautomatenhal; 

28. bar: 
een horecabedrijf waar de bedrijfsuitoefening hoofdzakelijk is gericht op 
het tegen vergoeding verstrekken van dranken, met een in het alge
meen hoge bezoekersfrequentie gedurende de avond, waarbij de be
drijvigheid zich voornamelijk binnen de lokaliteit voltrekt; 

29. bar-dancing: 
een bar, waar tevens gelegenheid wordt geboden tot dansen, en een 
naar de aard en invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen 
horecabedrijven, zoals discotheken en nachtclubs; 
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30. kampeermiddel: 
a. een tent, een tentwagen, een kampeerauto of een caravan; 
b. enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig 

of gedeelte daarvan, voorzover geen bouwwerk zijnde; 
een en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen of gewezen 
voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wei 
worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf; 

31. geluidbelasting vanwege het wegverkeer: 
de etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau in dB(A) op een 
bepaalde plaats, veroorzaakt door het gezamenlijke wegverkeer op een 
bepaald weggedeelte of een combinatie van weggedeelten, zoals be
doeld in de Wet geluidhinder; 

32. geluidbelasting vanwege een industrieterrein: 
de etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau in dB(A) op een 
bepaalde plaats, veroorzaakt door de gezamenlijke inrichtingen en 
toestelien, aanwezig op het industrieterrein, het geluid van niet tot de 
inrichtingen behorende motorvoertuigen op het terrein daaronder niet 
begrepen, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder; 

33. voorkeursgrenswaarde: 
de maximale waarde voor de geluidbelasting, zoals deze rechtstreeks 
kan worden afgeleid uit de Wet geluidhinder en/of het Besluit grens
waarden binnen zones langs wegen; 

34. geluidgevoelige gebouwen: 
gebouwen welke dienen ter bewoning of ten behoeve van een functie 
als bedoeld in het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen 
en/of het Besluit grenswaarden binnen zones rond industrieterreinen; 

35. peil: 
a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang 

direct aan de weg grenst: 
-- de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang; 

b. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet 
direct aan de weg grenst: 

de hoogte van het terrein ter plaatse van die hoofdtoegang bij 
voltooiing van de bouw. 
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Artikel 2: Wijze van meten 

Bij toepassing van deze voorschriften wordt als voigt gemeten: 

1. de (bouwlhoogte/de nokhoogte van een bouwwerk: 
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van het bouwwerk; 

2. de goothoogte van een bouwwerk: 
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het 
boeibord of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel; 

3. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens: 
vanaf enig punt van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens; 

4. de oRRervlakte van een bouwwerk: 
buitenwerks, bovengrondse bouwonderdelen vanaf 1,00 m boven peil 
meegerekend; 

5. de inhoud van een bouwwerk: 
tussen de bovenzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de 
gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van 
daken en dakkapellen. 
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Artikel 3: Beschrijving in Hoofdlijnen 

De aan de gronden toegekende doeleinden zullen, uitgaande van de in de 
toelichting omschreven huidige situatie, met het plan worden nagestreefd op 
de wijze, zoals hierna in hoofdlijnen is beschreven. 

1. 

* 

* 

* 

* 

* 

Instructies ten aanzien van de uitvoering en afstemming 

Aansluitend op het bestaande industrieterrein zal een uitbreiding van 
circa 20 hectare brute worden ontwikkeld ten noorden van de Badweg 
en Koaibosk en ten westen van de Nieuwe Vaart en zal voorzien in de 
behoefte aan bedrijfsterrein voor bedrijven die passend zijn binnen het 
regionale profiel van het (bestaande) bedrijventerrein. 

De hoofdontsluiting van deze uitbreiding zal geschieden vanaf de 
Overloom, via een brug of dam over De Kromten. 
Daarnaast zal er nog een secundaire ontsluiting worden gerealiseerd op 
de Koaibosk/Badweg. Over het exacte aansluitingspunt met de Koai
bosk/Badweg zal. mede in verband met de verkeerstechnische aspec
ten, vooraf overleg plaatsvinden met het provinciale bureau verkeer en 
vervoer. 

De uitbreiding van het industrieterrein zal landschappelijk worden 
ingepast. Dit door middel van begeleidende beplanting langs de noord
en westzijde van de uitbreiding (in relatie tot het buiten het plangebied 
gelegen dijkje) en een groenstrook langs de waterloop De Kromten. 
waarbij wordt gestreefd naar een goede integratie van de bedrijfsbe
bouwing met de groenvoorzieningen. 

Waar niet of niet volledig wordt afgeschermd met beplanting e.d. zullen 
nadere voorwaarden aan de ruimtelijk verschijningsvorm van de be
drijfsbebouwing worden gesteld in relatie tot de landschappelijke inpas
sing van het bedrijventerrein. met name de uitbreiding ervan. 
Langs de Badweg/Koaibosk zal. gelet op het zichtkarakter van deze 
rand van het industrieterrein, geen afschermende beplanting plaatsvin
den. Hier zal worden gestreefd naar een architectonische kwaliteit van 
de bebouwing en een presentabele inrichting van het terrein als entree 
van Gorredijk. 
Een en ander zal, voorzover dit niet rechtstreeks op grond van dit plan 
kan worden bewerkstelligd. worden nagestreefd middels een specifiek 
welstandstoezicht. Aandachtspunten zijn daarbij het materiaalgebruik en 
de kleurstelling van de bebouwing. 

Gestreefd wordt naar een landschappelijke aankleding van de Nieuwe 
Vaart, zo mogelijk in combinatie met recreatief medegebruik. 
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* 

* 

* 

* 

* 

* 

2. 

Bij het uitvoeren van werken en werkzaamheden en het oprichten van 
bouwwerken langs provinciale wegen (zoals de N392: Koaibosk-Bad
weg) zal rekening moeten worden gehouden met een aan te houden 
bebouwingsvrije afstand uit de weg ingevolge de Wegenverordening 
Friesland. Zo nodig zal hiervan bij de provincie ontheffing moeten 
worden verkregen. 

Bij het uitvoeren van werken en werkzaamheden en het oprichten van 
bouwwerken langs de Opsterlandse Compagnonsvaart zal rekening 
moeten worden gehouden met een bebouwingsvrije afstand van 5 meter 
uit de oever ingevolge de vaarwegenverordening Friesland. Zo nodig zal 
hiervan bij de provincie ontheffing moeten worden verkregen. 
Voorts zal langs de Nieuwe Vaart en langs De Kromten rekening 
moeten worden gehouden met een vrije oeverzone van 5 meter inge
volge de keuren van respectievelijk het Waterschap Friesland en het 
Waterschap Sevenwolden. 

Met betrekking tot de waterproblematiek wordt ernaar gestreefd om in 
overleg met de betreffende waterschappen een plan op te stellen waarin 
zowel de kwantiteitsaspecten (afvoer regenwater, rioolstelsel, bergings
capaciteit) als de kwaliteitsaspecten zullen worden meegenomen. 

Wanneer bedrijven in een hogere milieucategorie naar de aard en 
invloed op de omgeving gelijkwaardig worden verklaard met bedrijven 
uit een lagere milieucategorie, zal dit zo mogelijk geschieden in comb i
natie met toepassing van de Wet milieubeheer, zodanig dat de voor
schriften bij de milieuvergunning de milieu hinder daarvoor in voldoende 
mate beperken. Hierbij zal rekening worden gehouden met nieuwe 
milieuvriendelijker methoden en technieken. 

De meest milieubelastende functies van een bedrijf (productiegebouwen 
e.d.) dienen op een zo groot mogelijke afstand van milieugevoelige 
functies (woonbebouwing, scholen, e.d.) te worden gesitueerd. Oit 
uitgangspunt zal worden nagestreefd middels toepassing van de Wet 
milieubeheer. 

Bij de gronduitgifte zal als regel een kavelgrootte van minimaal 1500 m2 
aan worden gehouden. Oit geldt voor de uitbreiding van het bedrijven
terrein, alsook voor de nog uit te geven kavels op het bestaande terrein. 
Uitgangspunt voor de gronduitgifte is voorts het regionale profiel van het 
bedrijventerrein. 

Toetsingscriteria voor ontwikkeling en beheer 

Bij de toetsing van activiteiten aan het plan, zal worden getoetst aan onder 
meer de volgende specifieke en algemene criteria. 



biz 8 89-55-08 

2. 1. Specifieke criteria 

2. 1. 1. Bedriiventerrein 

* 

* 

* 

* 

* 

In het algemeen dient bij uitbreiding van bedrijfswoningen rekening te 
worden gehouden met de milieu hinder die een bedrijfswoning zal 
ondervinden en de potentiele hindersituatie die kan ontstaan vanwege 
de vestiging van een ander bedrijf. Zonodig kunnen in verband met de 
geluidsituatie nadere eisen worden gesteld aan de situering van de 
uitbreiding van bedrijfswoningen. 
De wijzigingsbevoegdheid om de aanduiding "bedrijfswoning toege
staan" van de kaart te verwijderen, zal kunnen worden toegepast als de 
betreffende bedrijfswoning uit zich zelf verdwijnt en het gelet op de 
milieusituatie beter is dat deze niet meer terugkomt. 

Bij het toelaten van perifere detailhandel zal er geen onevenredige 
afbreuk mogen worden gedaan aan het functioneren van bestaande 
detailhandelscentra in de regio, zowel kernwinkelgebieden als andere 
detailhandelsconcentraties. 
Hiervan wordt in ieder geval geacht geen sprake te zijn als er sprake is 
van een toevoeging ten opzichte van het bestaande aanbod. 
Voorts dient de detailhandelsfunctie qua aard en schaal passend te zijn 
binnen de regionale functie, welke Gorredijk als regionaal centrum 
vervult. 

Bij het toepassen van de vrijstelling voor een hogere hoogte voor de 
bedrijfsgebouwen zal met name worden gelet op de landschappelijke 
inpassing. Tevens zal rekening worden gehouden met de brandveilig
heid. 

De wijzigingsbevoegdheid voor een verkeersbestemming van het 
bedrijventerrein zal kunnen worden toegepast als de betreffende weg 
ook betekenis wordt toegekend voor de afwikkeling van het verkeer van 
en naar bestemmingen buiten het bedrijventerrein. 

De wijzigingsbevoegdheid om in het uitbreidingsgebied vestiging van 
categorie 5-bedrijven toe staan zal kunnen worden toegepast, indien 
geen onevenredige afbreuk wordt aan de woonfunctie in de omgeving. 
Het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid zal zo mogelijk geschie
den in combinatie met toepassing van de Wet milieubeheer, zodanig dat 
de voorschriften bij de milieu hinder zoveel mogelijk wordt beperkt. 
Hierbij zal rekening worden gehouden met nieuwe milieuvriendelijker 
method en en technieken. De vestiging van categorie 5 bedrijven mag 
voorts geen onevenredige afbreuk doen aan de zichtzone langs de 
Koaibosk/Badweg. 
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* De wijzigingsbevoegdheid om de aanduidingen "specifiek bedrijf toege
staan", 'detail handel toegestaan" en "bar-dancing toegestaan" van de 
kaart te verwijderen, zal kunnen worden toegepast als de betreffende 
(detailhandels- en horeca)bedrijven uit zich zelf verdwijnen of worden 
omgezet in respectievelijk een lichtere bedrijfsvorm dan wei een vorm 
van (volumineuze) detailhandel die bij vrijsteliing in dit plan kan worden 
toegestaan. 

2. 1. 2. Nutsleidingen 

* 

* 

* 

Bij de situering van bouwwerken en het uitvoeren van vergunningplichti
ge werkzaamheden in de nabijheid van nutsleidingen zal erop worden 
gelet, dat geen onevenredige afbreuk zal worden gedaan aan een 
doelmatig en veilig functioneren van nutsleidingen. 

Bij het oprichten van gebouwen nabij de hoofdgastransportieidingen met 
een bebouwingsvrije afstand van 7 meter zal rekening moeten worden 
gehouden met een toetsingsafstand van 20 meter uit de leiding. 
Dit uit een oogpunt van gevaar. Na overleg met de leidingbeheerder kan 
een kortere afstand worden aangehouden. 

De wijzigingsbevoegdheid om de situering van de aanvuliende bestem
ming "Openbare nutsleiding" te wijzigen dan wei deze bestemming van 
de kaart te verwijderen, zal uitsluitend kunnen worden toegepast bij een 
verlegging van de leiding, indien dit noodzakelijk is voor de ontwikkeling 
van het bedrijventerrein. Hierbij dient geen onevenredige afbreuk te 
worden gedaan aan een doelmatig en veilig functioneren van de betref
fende leiding. 

2. 2. Aigemene criteria 

* 

* 

Geen onevenredige afbreuk instructies: 
aan de in lid 1 genoemde instructies mag geen onevenredige afbreuk 
worden gedaan. 

Bebouwingsbeeld: 
ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten gebruiksvormen 
dient gestreefd te worden naar het instandhouden c.q. tot-stand-bren
gen van een, in stedebouwkundig opzicht, samenhangend bebouwings
beeld. 

In het algemeen zal bij bebouwing worden gestreefd naar: 
een goede verhouding tussen bouwmassa en open ruimte; 
een goede hoogte/breedte-verhouding tussen de bebouwing 
onderling; 
een samenhang in bouwvorm/architectonisch beeld tussen bebou
wing die ruimtelijk op elkaar georienteerd is. 
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* 

* 

* 

* 

* 

Landschappelijke inpassing: 
ten aanzien van de situering en vormgeving van bouwwerken, dient 
rekening te worden gehouden met het instandhouden, C.q. tot-stand
brengen van een landschappelijk aanvaardbare situatie. 

Verkeersveiligheid: 
ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten gebruiksvormen 
dient rekening te worden gehouden met het instandhouden C.q. tot
stand-brengen van een verkeersveilige situatie, door het garanderen 
van vrije uitzichtshoeken bij kruisingen van wegen en bij uitritten. 

Milieusituatie: 
ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten gebruiksvormen 
dient rekening te worden gehouden met de milieu-aspecten, zoals 
hinder voor omwonenden en een verkeersaantrekkende werking. 

Gebruiksmogelijkheden: 
ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten gebruiksvormen 
dient rekening te worden gehouden met de gebruiksmogelijkheden bin
nen andere bestemmingen, indien deze daardoor kunnen worden be'in
vloed. 

Brandveiligheid: 
ten aanzien van de situering en vormgeving van bouwwerken, dient 
rekening te worden gehouden met het instandhouden C.q. tot-stand
brengen van een brandveilige situatie, met name door het over en weer 
afstemmen van de afstand tussen gebouwen en de hoogte daarvan. 
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2. BESTEMMINGSBEPALINGEN 

Artikel 4: Bedrilfsdoeleinden 

Bestemmingsomschrijving 

A. De op de kaart voor bedriifsdoeleinden aangewezen gronden zijn 
bestemd voor: 
1. bedrijven, genoemd in bijlage 1, met uitzondering van kantoren, en 

indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding 
"uitbreiding" tevens met uitzondering van hoogwaardige bedrijven, 
groothandelsbedrijven en distributiebedrijven; 
met dien verstande dat: 
a. van deze bedrijven uitsluitend die bedrijven zijn toegelaten die 

zijn genoemd in bijlage 1 onder de categorieen 1 en 2, indien 
de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding "I"; 

b. van deze bedrijven uitsluitend die bedrijven zijn toegelaten die 
zijn genoemd in bijlage 1 onder de categorieen 1, 2 en 3, in
dien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding 
111111 ; 

c. van deze bedrijven uitsluitend die bedrijven zijn toegelaten die 
zijn genoemd in bijlage 1 onder de categorieen 1, 2, 3 en 4, 
indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding 
"111"; 

2. bedrijven genoemd in bijlage 2 bij het volgnummer dat in het be
stemmingsvlak is aangegeven, indien de gronden op de kaart zijn 
voorzien van de aanduiding "specifiek bedrijf toegestaan"; 

3. een supermarkt, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van 
de aanduiding "supermarkt toegestaan"; 

4. een bar-dancing, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van 
de aanduiding "bar-dancing toegestaan"; 

5. een verkooppunt van motorbrandstoffen inclusief LPG, indien de 
gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding "verkooppunt 
van motorbrandstoffen inclusief LPG toegestaan"; 

met de daarbijbehorende: 
6. bedrijfsgebouwen; 
7. bedrijfswoningen; 
8. bijgebouwen bij bedrijfswoningen; 
9. (ontsluitings-)wegen en paden; 
10. parkeervoorzieningen; 
11. groenvoorzieningen en bebossing; 
12. tuinen, erven en terreinen; 
13. wateren; 
14. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Bebouwingsbepalingen 

B. 1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 
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a. het bebouwingspercentage zal per bouwperceel niet meer dan 
70% bedragen; 

b. de afstand van een gebouw tot de weg zal ten minste 5,00 m 
bedragen; 

c. de afstand van een gebouw tot de zijdelingse perceelgrens zal 
ten minste 5,00 m bedragen; 

d. de afstand van een gebouw tot erven van woningen buiten het 
plangebied zal tenminste 10,00 m bedragen; 

e. de afstand van een gebouw tot de bestemming "Openbare 
nutsdoeleinden" voorzien van de aanduiding "1/7" zal tenmin
ste 13 meter bedragen. 

2. Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende bepa
lingen: 
a. de onderlinge afstand tussen de bedrijfsgebouwen zal ten 

minste 5,00 m bedragen; 
b. de hoogte van een bedrijfsgebouw zal ten hoogste 10,00 m 

bedragen. 

3. Voor het bouwen van bedriifswoningen gelden de volgende bepa
lingen: 
a. een bedrijfswoning zal worden gebouwd binnen een gebied 

dat op de kaart is voorzien van de aanduiding "bedrijfswoning 
toegestaan"; 

b. per bedrijf zal ten hoogste €len bedrijfswoning worden ge
bouwd; 

c. de goothoogte van een bedrijfswoning zal ten hoogste 4,50 m 
bedragen; 

d. de dakhelling van een bedrijfswoning zal ten hoogste 60° 
bedragen. 

4. Voor het bouwen van !:lligebouwen bii een bedrijfswoning gelden de 
volgende bepalingen: 
a. de bijgebouwen zullen achter de naar de weg gekeerde gevel 

van de bedrijfswoning worden gebouwd; 
b. de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen bij een 

bedrijfswoning zal ten hoogste 70 m2 bedragen; 
c. de goothoogte van een bijgebouw zal ten hoogste 3,00 m 

bedragen. 

5. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen ziinde, geldt 
de volgende bepaling: 

de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders 
dan rechtstreeks ten behoeve de geleiding, beveiliging en 
regeling van het verkeer, zal ten hoogste 15,00 m bedragen. 
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Nadere eisen 

c. Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van het gestelde in 
de Beschrijving in Hoofdlijnen, nadere eisen stellen aan de plaats en 
afmetingen van de bebouwing, waarbij met name rekening zal worden 
gehouden met de algemene criteria. 

Vrijstelling van de bebouwingsbepalingen 

D. Burgemeester en Wethouders kunnen, mils geen onevenredige afbreuk 
wordt gedaan aan het gestelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, vrij
stelling verlenen van: 

1. het bepaalde in lid B sub 1 onder b en toestaan dat de afstand van 
een gebouw tot de weg wordt verkleind tot 0,00 m; 

2. het bepaalde in lid B sub 1 onder c en toestaan dat een gebouw 
tot op de zijdelingse perceelgrens wordt gebouwd; 

3. het bepaalde in lid B sub 1 onder d en toestaan dat een gebouw 
tot op de grens van een erf wordt gebouwd; 

4. het bepaalde in lid B sub 1 onder e en toestaan dat een gebouw 
tot op de grens van de bestemming "Openbare nutsleiding" voor
zien van de aanduiding "1/7" wordt gebouwd; 

5. het bepaalde in lid B sub 2 onder a en toestaan dat de onderlinge 
afstand tussen de bedrijfsgebouwen wordt verkleind tot 0,00 m; 

6. het bepaalde in lid B sub 2 onder b en toestaan dat de hoogte van 
bedrijfsgebouwen wordt vergroot tot 15,00 m; 

7. het bepaalde in lid B sub 3 onder a en toestaan dat een bedrijfs
woning gedeeltelijk buiten het gebied wordt gebouwd, dat op de 
kaart is voorzien van de aanduiding "bedrijfswoning toegestaan", 
mits: 
a. de oppervlakte van een bedrijfswoning ten hoogste 150 m2 zal 

bedragen; 
b. de geluidbelasting vanwege het wegverkeer van geluidgevoe

lige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende 
voorkeursgrenswaarde; 

8. het bepaalde in lid B sub 3 onder d en toestaan dat de dakhelling 
van een bedrijfswoning wordt verhoogd tot 80°; 

9. het bepaalde in lid B sub 4 onder a en toestaan dat een bijgebouw 
voor de naar de weg gekeerde gevel van de bedrijfswoning of het 
verlengde daarvan wordt gebouwd, mits: 
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de geluidbelasting vanwege het wegverkeer van geluidgevoe
lige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende 
voorkeursgrenswaarde; 

10. het bepaalde in lid B sub 5 en toestaan dat de hoogte van bouw
werken, geen gebouwen zijnde wordt vergroot tot 25,00 m. 

Strijdig gebruik 

E. tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 
15 lid A, wordt in ieder geval gerekend: 
1. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 

detailhandel, tenzij de gronden op de kaart zijn voorzien van de 
aanduiding "supermarkt toegestaan", in welk geval detailhandel in 
de vorm van een supermarkt is toegestaan; 

2. het gebruik van de gronden en bouwwerken die op de kaart zijn 
voorzien van de aanduiding "bar-dancing toegestaan" ten behoeve 
van logiesverstrekking; 

3. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen als bedrijfswoning; 
4. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen. 
5. het gebruik van de gronden als opslagpunt voor LPG ten behoeve 

van een verkooppunt van motorbrandstoffen, indien de gronden op 
de kaart niet zijn voorzien van de aanduiding "opslagpunt LPG"; 

6. het gebruik van de gronden als vulpunt voor LPG ten behoeve van 
en verkooppunt van motorbrandstoffen, indien de gronden op de 
kaart niet zijn voorzien van de aanduiding "vulpunt LPG". 

Vrijstelling op het gebruik 

F. Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk 
wordt gedaan aan het gestelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, vrij
stelling verlenen van: 

1. het bepaalde in lid A sub 1 juncto artikel15 lid A en toestaan dat: 
a. indien de gronden zijn voorzien van de aanduiding "I", tevens 

bedrijven worden gevestigd die naar de aard en de invloed op 
de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijven genoemd in 
bijlage 1 onder de categorieen 1 en 2; 

b. indien de gronden zijn voorzien van de aanduiding "II", tevens 
bedrijven worden gevestigd die naar de aard en invloed op de 
omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijven genoemd in 
bijlage 1 onder de categorieen 1, 2 en 3; 

c. indien de gronden zijn voorzien van de aanduiding "III", tevens 
bedrijven worden gevestigd die naar de aard en invloed op de 
omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijven genoemd in 
bijlage 1 onder de categorieen 1, 2, 3 en 4; 

mits: 
-- deze vrijstelling niet wordt verleend voor: 
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1. kantoren; 
2. hoogwaardige bedrijven, groothandelsbedrijven en distri

butiebedrijven, indien de gronden op de kaart zijn voor
zien van de ·aanduiding "uitbreiding"; 

2. het bepaalde in lid A sub 2 juncto artikel 25 lid A en toestaan dat, 
indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding 
"specifiek bedrijf toegestaan", tevens een bedrijf mag worden 
gevestigd dat naar de aard en de invloed op de omgeving verge
lijkbaar is met het bedrijf genoemd in bijlage 2 bij het volgnummer 
dat in het bestemmingsvlak is aangegeven, mits: 
a. dit bedrijf is genoemd in bijlage 1 onder de categorieen 1, 2 of 

3, dan wei naar de aard en invloed op de omgeving daarmee 
gelijk te stellen is, indien de gronden op de kaart zijn voorzien 
van de aanduiding "I'; 

b. dit bedrijf is genoemd in bijlage 1 onder de categorieen 1, 2, 
3 of 4, dan wei naar de aard en invloed op de omgeving 
daarmee gelijk te stellen is, indien de gronden op de kaart zijn 
voorzien van de aanduiding "II"; 

c. deze vrijstelling niet wordt verleend voor: 
1. kantoren; 
2. hoogwaardige bedrijven, groothandelsbedrijven en distri

butiebedrijven, indien de gronden op de kaart zijn voor
zien van de aanduiding "uitbreiding"; 

3. het bepaalde in lid E sub 1 juncto artikel 15 lid A en toestaan dat 
gronden en gebouwen worden gebruikt voor de uitoefening van 
detailhandel: 
a. in brand- en explosiegevaarlijke goederen; 
b. volgens een formule die vanwege de aard en omvang van de 

gevoerde artikelen, zoals auto's, boten, caravans, bouwmate
rialen, landbouwwerktuigen en tuininrichtingsartikelen, een 
groot oppervlak nodig heeft voor de uitstalling, echter met 
uitzondering van meubels en woninginrichtingsartikelen; 

mits: 
-- de gronden op de kaart niet zijn voorzien van de aanduiding 

'uitbreiding"; 

4. het bepaalde in lid E sub 1 juncto artikel 15 lid A en toestaan dat 
gronden en bouwwerken worden gebruikt voor de uitoefening van 
detailhandel bij bedrijven in de vorm van goederen die ter plaatse 
worden vervaardigd, gerepareerd of toegepast in het productiepro
ces, met uitzondering van voedings- en genotmiddelen, mits: 

de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productie
functie. 



biz 16 89-55-08 

Wijzigingsbevoegdheid 

G. Burgemeester en Wethouders kunnen. mits geen onevenredige afbreuk 
wordt gedaan aan het gestelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen. het 
plan wijzigen in die zin dat: 
1. de gronden tevens worden bestemd voor bedrijven genoemd in bij

lage 1 onder categorie 5. alsmede voor naar de aard en de invloed 
op de omgeving daarmee gelijk te stellen bedrijven. mits: 
-- deze wijziging uitsluitend wordt toegepast binnen de gronden 

die op de kaart zijn voorzien van de aanduiding "uitbreiding"; 

2. de aanduiding "specifiek bedrijf toegestaan" en het daarbijbehoren
de volgnummer van de kaart wordt verwijderd; 

3. de aanduiding "supermarkt toegestaan" van de kaart wordt verwij
derd; 

4. de aanduiding "bar-dancing toegestaan" van de kaart wordt verwij
derd; 

5. de aanduiding "bedrijfswoning toegestaan" van de kaart wordt 
verwijderd. 
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Artikel 5: Groenvoorzieningen 

Bestemmingsomschrijving 

A De op de kaart voor groenvoorzieningen aangewezen gronden zijn 
bestemd voor: 
1. bebossing; 
2. groenvoorzieningen; 
3. paden; 
4. voorzieningen ten behoeve van het recreatief medegebruik; 
en in beperkte mate voor: 
5. tuinen en erven; 
6. water; 
met de daarbijbehorende: 
7. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Bebouwingsbepalingen 

B. 1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 

2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt 
de volgende bepaling: 

Nadere eisen 

de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 
hoogste 5,00 m bedragen. 

c. Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van het gestelde in 
de Beschrijving in Hoofdlijnen, nadere eisen stellen aan de plaats en 
afmetingen van de bebouwing, waarbij met name rekening zal worden 
gehouden met de algemene criteria. 
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Artikel 6: Verkeersdoeleinden 

Bestemmingsomschrijving 

A. De op de kaart voor verkeersdoeleinden aangewezen gronden zijn 
bestemd voor: 
1. wegen en straten; 
2. paden; 
3. groenvoorzieningen; 
4. bermen en beplanting; 
5. water; 
en in beperkte mate voor: 
6. parkeervoorzieningen; 
met de daarbijbehorende: 
7. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Bebouwingsbepalingen 

B. 1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 

2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt 
de volgende bepaling: 

Nadere eisen 

de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders 
dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en 
regeling van het verkeer, zal ten hoogste 5,00 m bedragen. 

C. Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van het gestelde in 
de BeschriJving in Hoofdlijnen, nadere eisen stellen aan de plaats en de 
afmetingen van de bebouwing, waarbij met name rekening zal worden 
gehouden met de algemene criteria. 

Strijdig gebruik 

D. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 
15 lid A, wordt in ieder geval gerekend: 
1. het aanleggen van wegen en paden of anderszins inrichten van het 

bestemmingsvlak in afwijking van het op de kaart aangegeven 
maximum aantal rijstroken; 

2. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen. 

Vrijstelling van de gebruiksbepaling 

E. Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk 
wordt gedaan aan het gestelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, vrij
stelling verlenen van: 
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het bepaalde in lid D sub 1 juncto artikel 15 lid A en toestaan dat 
wordt afgeweken van de op de kaart aangegeven rijstroken. mits: 
~ hierdoor geen wezenlijke verandering in de geluidsituatie 

optreedt. 
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Artikel 7: Water 

Bestemmingsomschrijving 

A. De op de kaart voor water aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
1. vaarten en andere waterlopen; 
met de daarbijbehorende: 
2. gebouwen ten behoeve van een gemaal, indien de gronden op de 

kaart zijn voorzien van de aanduiding "gemaal toegestaan"; 
3. aanleggelegenheid; 
4. oeverstroken; 
5. bermen en beplanting; 
6. groenvoorzieningen; 
7. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bruggen en 

overkluizingen. 

Bebouwingsbepalingen 

B. 1. Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van een gemaal 
gelden de volgende bepalingen: 
a. het aantal gebouwen zal ten hoogste een bedragen; 
b. de oppervlakte van het gebouw zal ten hoogste 50 m2 bedra

gen; 
c. de hoogte van het gebouw zal ten hoogste 4,00 m bedragen. 

2. Voor het bouwen van bouwwerken. geen gebouwen zilnde, geldt 
de volgende bepaling: 
-- de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 

hoogste 10,00 m bedragen. 

Nadere eisen 

C. 8urgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van het gestelde in 
de 8eschrijving in Hoofdlijnen, nadere eisen stellen aan de plaats en de 
afmetingen van de bebouwing, waarbij met name rekening zal worden 
gehouden met de algemene criteria. 
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3. AANVULLENDE BESTEMMINGSBEPALINGEN 

Artikel 8: Openbare nutsleiding 

Bestemmingsomschrijving 

A. De op de kaart voor QQenbare nutsleiding aangewezen gronden zijn, 
naast de daarvoor aangewezen andere bestemming, voor het op de 
kaart aangegeven aantal meters aan weerszijden van de as van de op 
de kaart aangegeven strook tevens bestemd voor: 
1. gastransportleidingen, indien de gronden op de kaart zijn voorzien 

van de aanduiding "I"; 
2. rioolpersleidingen, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van 

de aanduiding "II"; 
3. waterleidingen, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de 

aanduiding "III"; 
met de daarbijbehorende: 
4. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Bebouwingsbepalingen 

B. 1. In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemming, mag niet 
worden gebouwd, anders dan ten behoeve van deze bestemming. 

2. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 

3. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten 
behoeve van deze bestemming, geldt de volgende bepaling: 

de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 
hoogste 2,00 m bedragen. 

Vrijstelling van de bebouwingsbepalingen 

C. Burgemeester en Wethouders kunnen, mils geen onevenredige afbreuk 
wordt gedaan aan het gestelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, vrij
stelling verlenen van: 

1. het bepaalde in lid B sub 1 en 2 en toestaan dat op of in deze 
gronden een bij de andere bestemming toelaatbaar gebouw wordt 
gebouwd; 

2. het bepaalde in lid B sub 1 en 3 ten aanzien van het bouwen van 
bouwwerken en toestaan dat op of in deze gronden een bij de 
andere bestemming toelaatbaar bouwwerk, geen gebouw zijnde, 
wordt gebouwd. 
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Aanlegvergunningen 

D. 1. Het is, in het gebied waarop deze bestemming betrekking heeft, 
verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning 
van Burgemeester en Wethouders (aanlegvergunning) de volgende 
werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voe
ren, zulks ongeacht het bepaalde in de voorschriften bij de andere 
op deze gronden van toepassing zijnde bestemmingen: 
a. het ophogen en afgraven van gronden; 
b. het aanbrengen van opgaande beplanting. 

2. Het in lid D sub 1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken 
en werkzaamheden welke: 
a. het normale onderhoud betreffen; 
b. noodzakelijk zijn in verband met het op de betreffende be

stemming gerichte beheer of gebruik van de grond. 
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Artikel 9: Aandachtszone industrielawaai 

Bestemmingsomschrijving 

De ep kaart veer aandachtszene industrielawaai aangewezen grenden zijn. 
naast het bepaalde in de andere veer die grenden aangewezen bestemmin
gen (basisbestemmingen) bestemd veer het tegengaan van een te hege 
geluidbelasting vanwege het industrieterrein van geluidgeveelige gebeuwen. 
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4. OVERIGE BEPALINGEN 

Artikel10: Anti-dubbeltelbepaling 

Grond welke eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een 
bouwplan waaraan uitvoering is of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de 
beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing. 
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Artikel 11: Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening 

De voorschriften van de Bouwverordening ten aanzien van onderwerpen van 
stedebouwkundige aard blijven overeenkomstig het gestelde in artikel 9 lid 2 
van de Woningwet buiten toepassing, behoudens ten aanzien van de vol
gende onderwerpen: 
a. de richtlijnen voor het verlenen van vrijstelling van de stedebouwkundige 

bepalingen; 
b. de bereikbaarheid van gebouwen voor wegverkeer; 
c. de bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten; 
d. het bouwen bij hoogspanningsleidingen en ondergrondse hoofdtrans-

portleidingen; 
e. de parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden; 
f. de ruimte tussen bouwwerken en 
g. en erf- en terreinafscheidingen, voorzover in dit bestemmingsplan geen 

specifieke bepalingen omtrent deze afscheidingen zijn opgenomen. 
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Artikel12: Aigemene vriistellingsbevoegdheid 

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk 
wordt gedaan aan het gestelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, vrijstelling 
verlenen van: 

1. de op de plankaart of in de voorschriften gegeven maten, afmetingen en 
percentages tot ten hoogste 10% van die maten, afmetingen en percen
tages; 

2. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat het be loop of profiel van 
wegen of de aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt 
aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aan
leiding geeft; 

3. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat bouwgrenzen worden over
schreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft; 

4. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat openbare nutsgebouwtjes, 
wachthuisjes ten behoeve van het openbaar vervoer, telefooncellen, ge
bouwtjes ten behoeve van de bediening van kunstwerken, toiletge
bouwtjes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwtjes worden 
gebouwd, mits: 
-- de inhoud per gebouwtje ten hoogste 75 m3 zal bedragen; 

5. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwer
ken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de hoogte van bouwwer
ken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van zend- en/of ontvang
masten, wordt vergroot tot ten hoogste 30,00 m; 

6. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwer
ken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat reclamezuilen en schoor
stenen worden geplaatst tot ten hoogste 30,00 m; 

7. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouw
werken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de hoogte van bouw
werken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot ten hoogste 15,00 m, 
voorzover dit niet reeds krachtens de bestemmingsbepalingen is toege
laten; 

8. het bepaalde ten aanzien van de maximale (bouw)hoogte van gebou
wen en toestaan dat de (bouw)hoogte van de gebouwen ten behoeve 
van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers 
en lichtkappen, over maximaal10% van de oppervlakte van het betref
fende bouwvlak wordt vergroot, mits: 
a. deze vergroting niet meer dan 10m2 bedraagt; 
b. de vergroting leidt tot een hoogte welke ten hoogste 1,25 maal de 

maximale (bouw)hoogte van het betreffende gebouw bedraagt. 



89-55-08 biz 27 

Artikel13: Wiizigingsbevoegdheden 

Burgemeester en Wethouders kunnen. mits geen onevenredige afbreuk 
wordt gedaan aan het gestelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen. het plan 
wijzigen in die zin dat: 

1. de bestemming "Bedrijfsdoeleinden" wordt gewijzigd in de bestemming 
"Verkeersdoeleinden". mits: 
-- na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid voor de betreffende 

gronden de bepalingen van artikel 6 van toepassing zijn; 

2. de situering van de aanvullende bestemming "Openbare nutsleiding" 
wordt gewijzigd; 

3. de aanvullende bestemming "Openbare nutsleiding" van de kaart wordt 
verwijderd. 
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Artikel14: Procedureregels 

Op de voorbereiding van een besluit tot wijziging op grond van artikel 4 lid G 
en artikel 13 is de in afdeling 3.4. van de Aigemene wet bestuursrecht 
geregelde procedure van toepassing. 
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Artikel 15: Gebruiksbepaling 

A. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken op een wijze 
of tot een doel. strijdig met de gegeven bestemmingen. 

B. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in 
lid A. indien strikte toepassing daarvan zou lei den tot een beperking van 
het meest doelmatige gebruik. welke beperking niet door dringende re
denen wordt gerechtvaardigd. 
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Artikel 16: Overgangsbepalingen 

Overgangsbepalingen ten aanzien van bouwwerken 

A. Bouwwerken. welke ten tijde van de eerste terinzagelegging van dit plan 
bestaan dan wei worden gebouwd of kunnen worden gebouwd krach
tens een voor dat tijdstip aangevraagde bouwvergunning of gedane 
melding en in enigerlei opzicht van het plan afwijken. mogen. mits de 
bestaande afwijkingen naar de aard en omvang niet worden vergroot: 

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden 
vernieuwd of veranderd. mits de aanvraag van de bouwvergunning 
of de melding geschiedt binnen 2 jaar na het tenietgaan. 

Vrijstellingsbepaling 

B. Burgemeester en Wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het be
paalde in lid A. dat de bestaande afwijkingen naar de omvang niet 
mogen worden vergroot en toestaan dat een eenmalige vergroting 
plaatsvindt van de inhoud van de in lid A toegelaten bouwwerken met 
ten hoogste 10%. 

Overgangsbepaling ten aanzien van het gebruik 

c. Het gebruik van gronden en bouwwerken dat bestond ten tijde van het 
onherroepelijk worden van dit plan mag worden voortgezet of gewijzigd. 
zolang en voor 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. 

Uitzonderingen op het overgangsrecht 

D. Lid A is niet van toepassing op bouwwerken. die weliswaar bestaan op 
het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan. doch 
zijn gebouwd in strijd met het toen geldende plan. daaronder begrepen 
de overgangsbepaling van dat plan. 

E. Lid C is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met 
het voorheen geldende bestemmingsplan. daaronder begrepen de 
overgangsbepaling van dat plan. 
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Artikel 17: Strafbepaling 

Overtreding van het bepaalde in 
artikel 15 lid A 
ten aanzien van het gebruik van gronden en bouwwerken 
en van het bepaalde in 
artikel 8 lid D 
ten aanzien van het uitvoeren van werken en werkzaamheden, 
wordt als strafbaar feit aangemerkt in de zin van 
artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 

biz 31 
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Artikel 18: Siotbepaling 

Deze voorschriften kunnen worden aangehaald onder de titel: 

Voorschriften deel uitrnakende van het 
besternrningsplan Gorredijk - Bedrijventerrein Overtoorn, 
gerneente Opsterland. 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 5 juli 1999. 

De voorzitter. 

89-55-08 

De secretaris. 
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VNG-bestand categorale bedrijfsindeling 1992 biz 1 

I SBI-CODE OMSCHRIJVING II MILIEUCATEGORIE: 111 I 21 31 41 51 6 I 
01 LAND- EN TUINBOUW 

01.3 Plantsoenendiensten, hoveniersbedrijven 1 

01.4 Agrarische dienstverlenende bedrijven: 

- met opslag bestrijdingsmiddelen 4 

- met machineverhuur, c.q. werken met 3 

landbouwmachines 

- KI-stations 3 

02 BOSBOUW 

02. Bosbouwbedrijven 3 

03 VISSERIJ 

03.02 Zeevisserijbedrijven 3 

03.03 Binnenvisserijbedrijven 3 

03.04 Oester- en mosselteeltbedrijven 3 

03.05 Schelpen- en wiervisserijbedrijven 3 

03.06 Visteeltbedrijven 3 

03.07 Siervissenkwekerijen 2 

11 KOLENMIJNBOUW 

11. Kolenmijllbouw 4 

12 AARDOUE- EN AARDGASWINNING 
EN -EXPLORATIE 

12.01 Aardoliewinputten 4 

12.02 Aardgaswinning inc!. gasbehandelingsinstall.: 

- < 100.000.000 N m3/d 5 

- >= 100.000.000 N m3/d 5 

12.03 Aardolie- en gasexploratie (tijdelijke activ.) 4 

19 OVERIGE DELFSTOFFENWINNING 

19.2 Zoutwinning (pullen) 3 

20/21 VOEDINGS- EN GENOTMIDDELEN 
INDUSTRIE 

20.11, .13 Slachthuizen, slachterijen 4 

20.12 Loonslachtersbedrijven 3 

20.14 Vleeswaren- en vleesconservenfabrieken 4 



biz 2 VNG-bestand categorale bedrijfsindeling 1992 

I SBI-CODE OMSCHRIJVING II MlliEUCATEGORIE: 111 I 21 31 41 51 6 I 
20.15 Pluimveeslachterijen 4 

20.16 Vetsmelterijen 5 

20.17 Bewerkingsinr. van darmen en vleesafvallen 4 

20.21 Zuivelpraduktenfabrieken: 

- gedroogde produkten, p.c. >= 1,5 Vu 5 

- geconcentreerde prod., verdamp.cap. 5 

>= 20 Vu 

- overige zuivelprod.fabr 4 

20.22 Melkproduktenfabrieken: 

- v.C. < 55.000 Vj 3 

- V.c. >= 55.000 Vj 4 

20.23 Consumptie-ijsfabrieken 3 

20.31 Visbewerkingsinrichtingen: 

- drogen 5 

- conserveren 4 

- raken 5 

- verwerken anderszins 4 

20.41 Meelfabrieken: 

- p.c. < 500 Vuur 4 

- p.c. >= 500 Vuur 4 

20.42 Grutterswarenfabrieken 4 

20.51 Suikerfabrieken (biet-): 

- v.c. < 2.500 Vj 5 

- V.C. >= 2.500 Vj 5 

20.61 Olie- en vetlenfabrieken: 

- zonder hexaan-extractie p.c. < 250.000 Vj 4 

- zonder hexaan-extractie p.c. >= 250.000 Vj 4 

- met hexaan-extractie, p.c. < 250.000 Vj 4 

- met hexaan-extractie, p.c. >= 250.000 Vj 5 

20.62 Margarinefabrieken e.d.: 

- p.c. < 250.000 Vj 4 

- p.c. >= 250.000 Vj 4 
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I SBI-CODE OMSCHRIJVING II MILIEUCATEGORIE: 111 I 21 31 41 51 6 I 
20.71 Groente- en fruitconservenfabrieken: 

- jam 3 

- fruit 3 

- groente algemeen 3 

- met koolsoorten 4 

- met drogerijen 4 

- met uienconservering (zoutinleggerij) 4 

20.72 Groente-inmakerijen en -inleggerijen 3 

20.81.1 Broodbakkerijen, v.c. < 2500 kg meel/week 

voor toe levering aan derden 3 

20.81.2 Broodfabrieken 3 

20.82 Beschuitfabrieken e.d. 3 

20.83 Banketbakkerijen 1 

20.84 Biscuit-, koek- en banketfabrieken 3 

20.91 Cacao- en chocoladefabr. 5 

20.92 Suikerwerkfabrieken: 

- zander suiker branden 3 

- met suiker branden 4 

21.1 Zetmeel(-derivaten)fabr.: 

- p.c. < 10 Vu 4 

- p.c. >= 10 Vu 5 

21.21 Mengvoederfabrieken: 

- p.c. < 100 Vu 4 

- p.c. >= 100 Vu 5 

21.29 Veevoederfabr. n.e.g. : 

- destructiebedrijven 5 

- beender-, veren-, yis- en vleesmeelfabrieken 5 

- drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, 5 

veevoeder): capac. < 10 Vu water 

- drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, 5 

veevoeder): capac. >= 10 Vu water 

21.31 Deegwarenfabrieken 3 
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I SBI-CODE OMSCHRIJVING II MILIEUCATEGORIE: 1 2 3 4 5 6 

21.32 Branderijen: 

- koffie 5 

- overige (theepakkerijen e.d.) 3 

21.33 Azijn-, mosterd- en specerijenfabrieken 4 

21.34 Bakmeel- en puddingpoederfabrieken 4 

21.35 Bakkerijgrondstoffenfabr. 4 

21.36 Soep- en soeparomafabr.: 

- zonder poederdrogen 3 

- met poederdrogen 4 

21.37 Aardappelproduktenfabr. 5 

21.39 Voedingsmidd.fabr. n.e.g. 4 

21.41 Gist- en spiritusfabr.: 

- p.c. < 5.000 Vj 4 

- p.c. >= 5.000 Vj 5 

21.42 Distilleerderijen e.d. 4 

21.51 Bierbrouwerijen 4 

21.52 Mouterijen 4 

21.6 Frisdrankentabrieken 4 

21.7 Tabakverwerkende ind.: 

- sigaretten 4 

- sigaren 3 

- excl. sigaretten/sigar. 4 

22 TEXTIEL INDUSTRIE 

22.11 Wolvezelbewerk. tabr. 3 

22.12 Wolspinnerijen e.d. 3 

22.13 Wolspinnerijen-weverijen: 

- aant. weetgetouwen < 50 3 

- aant. weetgetouwen >=50 4 

22.14 Wolweverijen: 

- aant. weefgetouwen < 50 3 

- aant. weefgetouwen >=50 4 

22.21 Katoenvezelbewerk. tabr. 3 
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SBI-CODE OMSCHRIJVING II MILIEUCATEGORIE: I 1 2 3 4 5 6 

22.22 Katoenspinnerijen 3 

22.23 Katoentwijnerijen, -spoelerijen, naaigarenfabr. 3 

22.24 Katoenspinnerijen-weverijen: 

- aant. weefgetouwen < 50 3 

- aant. weefgetouwen >=50 4 

22.25 Katoenweverijen: 

- aant. weefgetouwen < 50 3 

- aant. weefgetouwen >=50 4 

22.31 T ricotstu kgoederenfabr. 3 

22.32 Kousen- en sokkenfabr. 3 

22.33 Tricot onder- en nachtkledingfabrieken 3 

22.34 Tricot bovenkledingfabr. 3 

22.39 Tricotfabrieken n.e.g. 3 

22.41 Textielblekerijen, -ververijen, -drukkerijen 4 

22.42 Loonblekerijen, -ververijen, -drukkerijen 4 

22.43 T extielveredelingsbedrijven n.e.g. 4 

22.51 Kokos e.d. vloermattenfabrieken 4 

22.52 Tapijtfabrieken 4 

22.6 linoleum- en viltzeilfabrieken 5 

22.71 Huishoud- en woningtextielfabrieken 3 

22.72 Dekenstikkerijen, spreienfabrieken e.d. 3 

22.73 Zeilen-, tenten- en dekkledenfabrieken 3 

22.79 Textielwarenfabrieken (excl. kleding) n.e.g. 3 

22.91 Band-, vlecht-, kant- en passementfabrieken 3 

22.92 Vilt- en vezelvliesfabr. 3 

22.93 T ouwslagerijen 3 

22.94 Jutespinnerijen-weverijen 

- aant. weefgetouwen < 50 3 

- aant. weefgetouwen >=50 4 

22.95 Vlasbewerkingsinricht. (vlasroterijen) 4 

22.99 Textielind. n.e.g. (coaten, cacheren, 3 

impregneren) 
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I SSI-CODE OMSCHRIJVING II MILIEUCATEGORIE: 111 I 21 31 41 51 6 1 

23 KLEDING INDUSTRIE 

23.1 Confeetiekledingindustrie 2 

23.2 Looneonfeetiefabrieken 2 

23.3 Maatkledingbedrijven 1 

23.4 Pelsbereiderijen, bontfabrieken en bont- 3 

werkerijen 

23.5 Hoeden-, petten- en mode-artikelenfabrieken 1 

24 LEDERWAREN INDUSTRIE 

24.1 Lederfabrieken 4 

24.2 Lederwarenfabrieken (exel. kleding) 3 

24.3 Sehoenindustrie 3 

25 HOUT - EN MEUBELINDUSTRIE 

25.1 Houtzagerijen en -schaverijen 4 

25.21 Triplex- en fineerfabr. 3 

25.22 Vezel- en spaanderplaatfabrieken 4 

25.23 Houtconserveringsbedr. (druk/vaeuum-

proeessen of drenken e.d.): 

- met zoutoplossingen 3 

- met organ. oplossingen 4 

- met ereosoot of earbolineum 5 

25.31 Timmerfabrieken 3 

25.32 Parket- en hardhoutvloerenfabrieken 4 

25.33 Fabrieken voor geprefabrieeerde houten 4 

gebouwen 

25.4 Houten emballage ind. 3 

25.5 Overige houtwarenind.: 

- vermogen < 50 kW 3 

- vermogen >= 50 kW 3 

25.61 Kurkwarenfabrieken 4 

25.62 Borstelwarenfabrieken 3 

25.63 Mandenmakerijen 2 

25.69 Vlechtwarenfabr. n.e.g. 2 



VNG-bestand eategorale bedrijfsindeling 1992 biz 7 

SSI-CODE OMSCHRIJVING II MlliEUCATEGORIE: 111 I 21 31 41 51 6 I 
25.71 Meubelfabrieken (inel. lakspuiterij) 3 

25.72 Grafkistenfabrieken 2 

25.73 Rietmeubelfabrieken 3 

25.74 Matrassenfabrieken 3 

25.75 Woningstoffeerderijen 1 

26 PAPIER- EN PAPIERWARENINDUS-
TRIE 

26.1 Papier- en kartonfabr.: 

- p.e. < 3 Vu 3 

- p.e. 3 - 15 Vu 4 

- p.e. >= 15 Vu 4 

26.2 Papierwarenindustrie 2 

26.31 Golfkartonfabrieken: 

- p.e. < 3 Vu 3 

- p.e. >= 3 Vu 4 

26.32 Kartonnagefabrieken 3 

27 GRAFISCHE INDUSTRIE EN UITGE-
VERIJEN 

27.11 Dagbladdrukkerijen 4 

27.12 Hoogdrukkerijen (klein) en kopieerinriehtingen 3 

27.13 Vlakdrukkerijen: 

- offset-vellen-drukkerijen 3 

- offset-rotatie-drukkerijen (groot, met 4 

thermisehe drogerij) 

- vlakdnukkerijen n.e.g. 3 

27.14 Rotatie-diepdrukkerijen: 

- zonder terugwinning oplosmiddel 4 

- met terugwinning oplosmiddel 3 

27.15 Chemigrafische bedrijven 2 

27.16 Loonzetlerijen 1 

27.19 Drukkerijen n.e.g. 2 

27.2 Uitgeverijen (kantaren) 1 

27.3 Sinderijen 2 
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I SBI-CODE OMSCHRIJVING II MILIEUCATEGORIE: 1 2 3 4 5 6 

28 AARDOUE- EN STEENKOOLVER-
WERKENDE INDUSTRIE 

28.1 Aardolieraffinaderijen: 

- zonder petrochemie 6 

- met petrochemie 6 

28.21 Cokesfabrieken: 

- zonder steenkoolvergassing en zonder 6 

produktie kooielektroden 

- met steenkoolvergassing 6 

- met produktie koolelektroden 6 

28.22 Bitumineus wegenbouwmaterialenfabrieken: 

- p.c. < 100 Vu 4 

- p.c. >= 100 Vu 5 

28.23 Bitumineus dakbedekkingsmateriaienfabrieken: 

- p.c. < 100 Vu 4 

- p.c. >= 100 Vu 5 

28.24 Smeerolien- en vetlenfabrieken 3 

28.29 Overige aardolie- en steenkoolproducentenfabr.: 

- steenkoolproduktenfabr. n.e.g. 4 

- aardolieproduktenfabrieken n.e.g. 5 

29 CHEMISCHE INDUSTRIE 

29.1 Kunstmeststoffenfabrieken 5 

29.2 Kunstharsenfabrieken e.d. 5 

29.3 Kieur - en verfstoffenfabrieken 4 

29.41 Industr. gassenfabrieken: 

- iuchtscheidingsinstall. v.c. >= 10 t lucht I d 5 

- overige gassenfabr., niet explosief 5 

- overige gassenfabr., expiosief 5 

29.42 Anorg. chemische grondstoffenfabrieken n.e.g.: 

- niet vall end onder inrichtingenbesluit Wlv cq. 4 

Wm of onder 'post-Seveso-richtlijn' 

- vall end onder inrichtingenbesluit Wiv cq. 5 

Wm of onder 'post-Seveso-richtlijn' 
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I SSI-CODE OMSCHRIJVING II MILIEUCATEGORIE: I 1 2 3 4 5 6 

29.43 Synth. reuk- en smaakstoffenfabrieken 5 

29.49.1 Methanolfabrieken: 

- p.c. < 100.000 Vj 4 

- p.c. >= 100.000 Vj 5 

29.49.2 Vetzuren- en alkanolenfabr. (niet synthetisch): 

- p.c. < 50.000 Vj 4 

- p.c. >= 50.000 Vj 5 

29.49.3 Grondstoffenfabriekenvoor geneesmiddelen en 

fijnchemicalien: 

- p.c. < 1.000 Vj 4 

- p.c. >= 1.000 Vj 5 

29.49.4 Organ. chemische grondstoffenfabrieken n.e.g.: 

- niet vall end onder inrichtingenbesluit Wlv cq. 4 

Wm of onder 'post-Seveso-richtlijn' 

- vallend onder inrichtingenbesluit Wlv cq. 5 

Wm of onder 'post-Seveso-richtlijn' 

29.51 Verf-, lak- en vernisfabrieken 4 

29.61 Geneesmiddelenfabrieken: 

- fabricage 3 

- formulering en afvullen geneesmiddelen 3 

29.62 Verbandmidd. fabrieken 2 

29.71 Zeep-, was- en reinigingsfabrieken 4 

29.72 Parfumerie- en cosmeticafabrieken 4 

29.8 Chem. bestrijdingsmiddelenfabrieken: 

- fabricage 6 

- formulering en afvullen 5 

29.91 Lijm- en plakmiddelenfabrieken: 

- zonder dierlijke grondstoffen 3 

- met dierlijke grondstoffen 5 

29.92 Chem. kantoorbenodigdhedenfabrieken 3 

29.93 Poetsmiddelenfabrieken 3 

29.94 Fotochem. prod. fabrieken 3 

29.95 Springstoffen-, vuurwerk- e.d. fabrieken 5 
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SBI-CODE OMSCHRIJVING II MILIEUCATEGORIE: 111 I 21 31 41 51 6 I 
29.99 Chem. produktenfabrieken n.e.g. 4 

30 KUNSTMATIGE EN SYNTHETISCHE 
GAR EN- EN VEZELFABRIEKEN 

30. Kunstmatige en synthetische garen- en vezel- 4 

fabrieken 

31 RUBBER- EN KUNSTSTOFVERWER-
KENDE INDUSTRIE 

31.11 Rubberbandenfabrieken 4 

31.12 Rubber-artikelenfabrieken 3 

31.19 Rubberregeneratiebedr. 4 

31.2 Loopvlakvernieuwingsbedriiven; 

- vloeropp. < 100 m2 3 

- vloeropp. >= 100 m2 4 

31.3 Kunststofverwerk. fabr.: 

- zonder fenolharsen 4 

- met fenolharsen 5 

32 BOUWMATERIALEN-, AARDEWERK-
EN GLASINDUSTRIE 

32.11 Baksteen en baksteenelementenfabrieken 4 

32.12 Dakpannenfabrieken 4 

32.2 Aardewerkindustrie; 

- vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 3 

- vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW 4 

32.3 Kalkzandsteenfabrieken: 

- p.c. < 100.000 t/i 3 

- p.c. >= 100.000 t/i 4 

32.41 Cementfabrieken: 

- p.c. < 100.000 t/i 5 

- p.c. >= 100.000 t/i 5 

32.42 Kalkfabrieken: 

- p.c. < 100.000 t/i 4 

- p.c. >= 100.000 t/i 5 
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I SBI-CODE OMSCHRIJVING If MILIEUCATEGORIE: 11 I 21 31 41 51 6 I 
32.43 Gipsfabrieken: 

- p.c. < 10.0000 Vi 4 

- p.c. >= 100.000 Vj 5 

32.51 Betonwarenfabrieken: 

- zonder persen,triltafels en bekistingtrillers 4 

- met persen, triltafels of bekistingtrillers, 4 

p.c. < 100 Vd 

- met persen, triltafels of bekistingtrillers, 5 

p.c. >= 100 Vd 

32.52 Asbestcementwarenfabr.: 

- p.c. < 100 Vd 3 

- p.c. >= 100 Vd 4 

32.53 Betanmortelcentrales: 

- p.c. < 100 Vu 3 

- p.c. >= 100 Vu 4 

32.54 Mineraalgebanden bauwplatenfabrieken 3 

32.6 Natuursteenbewerkingsbedrijven: 

- zander breken, zeven en dragen 3 

- met breken, zeven af dragen, 4 

v.c. < 100.000 Vi 

- met breken, zeven of dragen, 5 

v.c. >= 100.000 Vj 

32.71 Slijp- en palijstmiddelenfabrieken 3 

32.72 Steen-, grit- en krijtmalerijen: 

- algemeen (excl. steenbrekerijen) 4 

- steenbrekerijen in apen lucht 5 

- uitsluitend sarteren in geslaten gebouwen 4 

- schelpenmalerijen 4 

32.73 Isolatiemater. fabrieken (excl. glaswol): 

- steenwol, p.c. >= 5.000 Vj 4 

- overige isolatiematerialen 4 

32.79 Minerale praduktenfabrieken n.e.g. 3 
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1 SBI-CODE OMSCHRIJVING II MILIEUCATEGORIE: 111 1 21 31 41 51 6 1 

32.81 Glasfabrieken: 

- glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 Vj 3 

- glas en glasprodukten, p.c. >= 5.000 Vj 4 

- glaswol en glasvezels, p.c. < 5.000 Vi 4 

- glaswol en glasvezels, p.c. >= 5.000 Vi 5 

32.82 Glasbewerkingsbedrijven (graveren, etsen etc.) 3 

32.83 Glas-in-Ioodzetterijen 2 

33 BASIS METAALINDUSTRIE 

33.1 Ruwijzer- en staalfabr.: 

- p.c. < 1.000 Vj 5 

- p.c. >= 1.000 Vj 6 

33.2 Stalen-buizenfabrieken: 

- p.o. < 2.000 m2 5 

- p.o. >= 2.000 m2 5 

33.31 Koudbandwalserijen: 

- p.o. < 2.000 m2 5 

- p.o. >= 2.000 m2 5 

33.32 Profielzetterijen: 

- p.o. < 2.000 m2 4 

- p.o >= 2.000 m2 5 

33.33 Draadtrekkerijen e.d.: 

- p.o. < 2.000 m2 4 

- p,o. >= 2.000 m2 5 

33.41 Non-ferro-metaalertsvoorbewerkingsbedrijven: 

- p.c. < 1.000 Vj 4 

- p.c. >= 1.000 Vj 5 

33.42 Primaire non-ferro-metaalfabrieken: 

- p.c. < 1.000 Vj 4 

- p.e. >= 1.000 Vj 5 

33.43 Non-ferro-metaalsmelterijene.d.: 

- p.c. < 4.000 Vj 4 

- p.c. >= 4.000 Vj 5 
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SBI-CODE OMSCHRIJVING II MIUEUCATEGORIE: 111 I 21 31 41 51 6 I 
33.44 Non-ferro-metaalwalserijen, -trekkerijen e.d.: 

- p.o. < 2.000 m2 5 

- p.o. >= 2.000 m2 5 

34 MET AALPRODUKTENINDUSTRI E 

34.01 IJzer- en staalgieterijen 

- p.c. < 4.000 Vj 4 

- p.c. >= 4.000 Vj 5 

34.02 Non-ferro-metaalgieterijen: 

- p.c. < 4.000 Vj 3 

- p.c. >= 4.000 Vj 4 

34.11 Grofsmederijen, anker- en ketlingfabrieken: 

- p.o. < 2.000 m2 4 

- p.o. >= 2.000 m2 5 

34.12 Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven 3 

34.2 Schroeven-, massadraaiwerk-, veren- e.d. indo 3 

34.3 Tank-,reservoir- en pijpleidingbouwbedrijven: 

- p.o. < 2.000 m2 4 

- p.o. >= 2.000 m2 5 

34.4 Overige construktiewerkplaatsen (excl. lakken): 

- gesloten gebouwen 4 

- in open lucht, p.o. < 2.000 m2 4 

- in open lucht, p.o. >= 2.000 m2 5 

34.5 Metalen meubelfabr. e.d. (incl. lakken en 3 

moffelen) 

34.6 Metalen emballage industrie (incl. lakken 

en moffelen): 

- p.o. < 2.000 m2 3 

- p.o. >= 2.000 m2 4 

34.7 C.v.-ketel en -radiatorenfabr. (excl. moffelen) 3 

34.8 Overige metaalwarenind. 3 

34.91 Smederijen, lasinricht., bankwerkerijen e.d. 3 

34.92 Reparatiebedrijven voor landbouwmachines e.d. 3 
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I SBI-CODE OMSCHRIJVING II MILIEUCATEGORIE: 1112131 4 151 6 I 
34.93 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven: 

- algemeen 3 

- mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, 3 

polijsten) 

- anodiseren, eloxeren 3 

- chemische oppervlaktebehandeling 3 

- emailleren 3 

- galvaniseren (vernikkelen, verchromen, 3 

verzinken, verkoperen e.d.) 

- stralen 4 

- metaalharden 3 

- lakspuiten en moffelen 3 

- scoperen (opspuiten van zink) 3 

- thermisch verzinken 4 

- thermisch vertinnen 4 

35 MACHINE-INDUSTRIE 

35. Machine-industrie: 

- p.o. < 2.000 m2 3 

- p.o. >= 2.000 m2 4 

- met proefdraaien verbrand.motoren >= 1 MW 4 

36 ELECTROTECHNISCHE INDUSTRIE 

36.1 Electrische draad- en kabelfabrieken 4 

36.21 Elektromotoren- en generatorenfabriek 4 

36.22 Schake 1- en installatiemateriaalfabrieken 4 

36.91 Accumulatoren- en batterijenfabrieken 3 

36.92 Lampenfabrieken 5 

36.93 tim .96 Elektrotechnische industrie n.e.g. 3 

36.95.1 Fabrieken voor gedrukte bedrading 3 

36.97/.98 Elektrische en elektro-technische apparatenfabr. 3 

36.99 Elektrische installatiebedrijven 2 
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37 TRANSPORTMIDDELENINDUSTRIE 

37.1 Autofabrieken en -assemblagebedrijven: 

- p.o. < 10.000 m2 4 

- p.o. >= 10.000 m2 5 

37.21 Aanhangwagen- en opleggerfabrieken 4 

37.22 Carrosseriefabrieken 4 

37.3 Auto-onderdelenfabrieken 3 

37.41 Vm .45 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven: 

- houten schepen 3 

- kunststof schepen 3 

- metalen schepen < 25 m 4 

- metal en schepen >= 25 m 5 

en/of proefdraaien verbr.motoren >= 1 MW 

37.46 Scheepsschilder- en schoonmaakbedrijvene.d. 4 

37.47 Scheepssloperijen 5 

37.5 Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen (lijn-

werkplaatsen) : 

- algemeen 3 

- met proefdraaien verbrand.motoren >= 1 MW 4 

37.6 Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 3 

37.7 Vliegtuigbouwen -reparatiebedrijven: 

- zonder proefdraaien motoren 4 

- met proefdraaien motoren 5 

37.9 Transportmiddelenindustrien.e.g. 3 

38 INSTRUMENTEN- EN OPTISCHE 
INDUSTRIE 

38. Instrumenten- en optische industrie 2 

39 OVERIGE INDUSTRIE 

39. Overige industrie voor zover n.e,g. 2 

39.3 Foto- en filmlaboratoria 2 

39.41 Speelgoedartikelenfabr. 3 

39.42 Sportartikelenfabrieken 3 

39.5 Sociale werkplaatsen met lakspuiterijen 3 
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39,99,1 Compostbedrijven: 

- open 5 

- gesloten 3 

39,99,2 Zwarte grond-produktiebedrijven 3 

39,99,3 Overige be- en verwerkende industrie n,e,g, 3 

40 OPENBARE NUTSBEDRIJVEN 

40,11 Elektriciteitsproduktiebedrijven 

(vermogen >=50 MW): 

- kolengestookt 5 

- oliegestookt 5 

- gasgestookt 5 

- gasturbine-centrales 4 

40,12 Elektriciteitsdistributiebedrijven,met transforma-

torvermogen: 

- < 10 MVA 2 

- 10 - 100 MVA 3 

- 100 - 200 MVA 3 

- 200 - 1000 MVA 4 

- >= 1000 MVA 5 

40,2 Gasdistributiebedrijven: 

- gascompressorstationsvermogen < 100 MW 4 

- gascompressorstationsvermogen >= 100 MW 5 

- gasdrukregel- en meetruimten (kasten en 2 

gebouwen), cat. B en C 

- gasontvang en -verdeelstations, cat. D 3 

40,31 Waterwinning-/ bereidingbed njven: 

- met chloorgas 6 

- bereiding met chloorbleekloog e,d, en/of 3 

straling 
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40.32 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen: 

-<1MW 2 

- 1 - 15 MW 3 

- >= 15 MW 4 

40.4 Wanmtevoorzieningsbedrijven: 

- stadsverwarming 3 

- blokverwarming 2 

51 BOUWNIJVERHEID 

51. Bouwbedrijven: 

- algemeen 3 

- impregneren. bitumineren, verven 3 

- ijzervlechten, steenbewerken 3 

52 BOUWINSTALLATIE BEDRIJVEN 

52. Bouwinstallatiebedrijven 2 

61/62 GROOTHANDEL 

61.11 Akkerbouwprodukten, algemeen assortiment 2 

61.12 Granen 3 

61.13 Zaaizaad en pootgoed 3 

61.14 Fijne zaden en peulvruchten 2 

61.15 Hooi en stro 3 

61.16 Meng-, kracht- en ruwvoeders 3 

61.17 Bloemen, planten en tuinbenodigdheden 2 

61.18 Meststoffen: 

- kunstmest (niet explosieD 3 

- dierlijke mest, open opslag 4 

- dierlijke mest, gesloten opslag 3 

61.19 Akkerbouwprodukten n.e.g. 2 

61.21 Levend vee 3 

61.22 Wilde dieren, siervogels e.d. 3 

61.31 Textielgrondstoffen en -halffabrikaten 3 

61.32 Huiden en vellen 3 

61.33 Leder en -halffabrikaten 3 
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61.34 Ruwe tabak 3 

61.39 Ruwe tropische produkten n.e.g. 3 

61.41 Ertsen (incl. overslag): 

- opslagopp. < 2000 m2 5 

- opslagopp. >= 2000 m2 5 

61.42 IJzer, staal- en -halffabrikaten 4 

61.43 Non-ferro metalen en -halffabrikaten 3 

61.44 Minerale olieprodukten (excl. brandstoffen) 3 

61.45 Vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen 5 

(algemeen assortiment) 

61.46 Vaste brandstoffen: 

- klein, lokaal verzorgingsgebied 3 

- kolenterrninal (opslagopp. >= 2.000 m2) 5 

61.47 Vloeibare brandstoffen: 

- vloeistoffen, O.C. < 100.000 m3 4 

- vloeistoffen, O.C. >= 100.000 m3 5 

- tot vloeistof verdichte gassen 4 

61.51 Chemische grondstoffen en chemicalien voor 4 

industriele toe passing 

61.52 Bestrijdingsmiddelen 5 

61.53 Olien, vetten en oliehoudende grondstoffen 3 

61.54 Rubber 3 

61.6 excl. Hout, vlakglas, sanitair en bouwmaterialen 3 

.66/.69 

61.66 Zand en grind 3 

61.69 Bouwmaterialen n.e.g. 3 

61.7 /.8 Machines, apparaten etc. 3 

61.91 Verpakkingsmaterialen 3 

61.92 Scheepsbenodigdheden 2 

61.99 Vakbenodigdheden e.d. 2 

62.1 Meubelen, antiquiteiten e.d. 3 

62.2 Huishoudelijke artikelen, ijzerwaren, auto- 2 

accessoires, houtwaren e,d. 
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62.27 Veri en behang 3 

62.3 Textielwaren, schoeisel e.d. 2 

62.4 Plantaardige voedings- en genotsmiddelen 3 

62.5 Dierlijke voedingsmiddelen 3 

62.6 Farmaceutische, medische, kosmetische artike- 3 

len en reinigingsmiddelen 

62.7 Papier, boeken en kantoorbehoeften 3 

62.8 Optische, fotografische, sport- e.d. artikelen: 

- zander vuurwerk 2 

- met vuurwerk en/of munitie 3 

62.91, .92 Schroot: 

- algemeen 3 

- met shredders, persen 5 

- autosloperijen 3 

62.93 Oude materialen en alvalstoffen (excl. schroot): 

- oud papier, lompen en rubber 2 

- dienijk alval 4 

- puin, glas en hout 3 

63/64 TUSSENPERSONEN IN DE GROOT-
HANDEL 

63. / 64. Tussenpersonen in de groothandel (kantoren) 1 

68 REPARATIEBEDRIJVEN VOOR GE-
BRUIKSGOEDEREN 

68.1 Schoen- e.a. lederwarenreparatiebedrijven 1 

68.21 Autoreparatiebedrijven (excl. plaatwerken, 2 

spuiten en tectyleren) 

68.22 Autoplaatwerkerijen 3 

68.23 Autospuitinrichtingen 3 

68.24 Autobeklederijen 1 

68.29 Autorepar. bedr. n.e.g.: 

- zonder tectyleerderij 2 

- met tectyleerderij 3 

68.3 Fietsen-, brom- en motorlietsenreparatiebedr. 2 



biz 20 VNG-bestand categorale bedrijfsindeling 1992 

SBI-CODE OMSCHRIJVING II M/LiEUCATEGOR/E: 111 I 21 31 41 51 6 I 
68.4 Uurwerkreparatie bedrijven 1 

68.5 Goud- en zilversmederijen (reparatiebedr.) 1 

68.6 Reparatiebedr. voor e/ektr. gebruiksgoederen 1 

68.7 Reparatiebedrijven voor muziekinstrumenten 1 

68.9 Reparatiebedrijven voor n.e.g. gebruiksgoederen 1 

72 WEGVERVOER 

72.11 Bus-, tram-, en metrostalions 3 

72.12 Groepsvervoerbedrijven 3 

72.21 Taxibedrijven 2 

72.22 Touringcar bedrijven 3 

72.3 Goederenwegvervoerbedr. : 

- zonder schoonmaken tanks 3 

- met schoonmaken tanks 4 

72.41 Autoparkeer- en stallingsbedrijven 3 

72.42 Fietsensta//ingsbedrijven 3 

72.43 Pomp- en compressorstations van pijp/eidingen 3 

72.49 Wegvervoer verwante bedrijven n.e.g. 3 

73 ZEEVAART 

73.1 /.2 Zeevaartbedrijven (kantoren): 

- v/oeropp. < 150 m 1 

- v/oeropp. >= 150 m 2 

73.3 Zeevaart /aad-. /os- en overs/agbedrijven: 

- containers 4 

- stu kg oed 5 

- ertsen. minera/en e.d. 5 

- granen of mee/soorten 5 

- steenkool 5 

- a/ie, LPG e.d. 5 

- tankerc/eaning 4 
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74 BINNENVAART 

74.1 Binnenvaartbedrijven (kantoren): 

- v/oeropp.< 150 m 1 

- v/oeropp. >= 150 m 2 

74.2 Binnenvaart iaad-, los- en overs/agbedrijven: 

- containers 3 

- stukgoederen 3 

- ertsen, minera/en ed., ops/agopp.< 2.000 m2 4 

- ertsen, minera/en ed., ops/agopp.>= 2.000 m2 5 

- granen of mee/saorten, v.c. < 500 Vu 4 

- granen of mee/soorten, v.c. >= 500 Vu 5 

- steenkoo/, opslagopp. < 2.000 m2 4 

- steenkoo/, ops/agopp. >= 2.000 m2 5 

- olie, LPG e.d. 5 

- tankerc/eaning 4 

75 LUCHTVAART 

75.1 Luchtvaartbedrijven (kantoren) 2 

75.21.2 Luchtverkeersregel. bedr. 2 

76 HULPBEDRIJVEN VAN HET VER-
VOER 

76. excl. Hu/pbedrijven van het veNoer n.e.g. (kantaren) 1 

.21 en .3 

76.21 Wegings- en metingsbedrijven 3 

76.3 Veem- en pakhuisbedrijven 3 

77 COMMUNICA TI EBEDRIJVEN 

77.01 Postdiensten 2 

77.02 Te/efoon-, te/egraafdiensten e.d. 2 

84 ZAKELlJKE DIENSTVERLENING 

84.95 Beurzen, tentoonstellingsgebouwen 3 

84.97 Veilinggebauwen e.d. 3 

85 VERHUUR VAN MACHINES EN AN-
DERE ROE RENDE GOEDEREN 

85.1 Autoverhuurbedrijven 3 
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85.2 Machineverhuurbedrijven 3 

85.3 Verhuurbedrijven van gebruiksgoederen 2 

85.9 Verhuurbedrijven van roerende goederen n.e.g. 3 

98 OVERIGE DIENSTVERLENENDE BE-
DRIJVEN 

98.11.1 Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijvene.d. 3 

98.11.2 Vuilstortplaatsen 4 

98.11.3 Vuiloverslagstations 4 

98.11.4 Gemeentewerven, chemisch alval depots 3 

98.12 Rioolwaterzuiverings- en gierverwerkings-

richtingen (geen korrelfabrieken): 

- < 100.000 i.e. 4 

- 100.000 - 300.000 i.e. 4 

- >= 300.000 i.e. 5 

- indien thermische slibdroging 5 

- rioolgemalen 2 

98.13 Alvalverwerkingsbedrijven: 

- alvalscheidingsinstaliaties 4 

- verwerking afgewerkte olie 3 

- kabelbranderijen 4 

- pathogeen alvalverbranding (voor zieken- 2 

huizen) 

- oplosmiddelterugwinning 3 

- vuilverbrandingsinr.; huisvuil, slib 4 

- vuilverbrandingsinr.: chemisch alval 4 

- verwerking fotochemisch en galvano-afval 3 

- puinbreken en -zeven, v.c. < 100.000 Vj 4 

- puinbreken en -zeven, v.c. >= 100.000 Vj 5 

- mestverwerking: zie SBI 98.12; voor korrel-

fabrieken nog geen norm en 

98.14 Ongedierte bestrijdings- en ontsmettingsbedr. 3 

98.15 Polderbemalingsinrichtingen 3 

98.21 Schoonmaakbedrijven voor gebouwen 2 
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98.22 Schoorsteenveegbedrijven 1 

98.23 Autowasserijen 3 

98.24 Glazenwasserijen 1 

98.29 Schoonmaakbedr. n.e.g. 1 

98.31 Wasserijen en strijkinrichtingen 3 

98.32 Chemische wasserijen en ververijen 2 

98.33 Wasverzendinrichtingen 2 

98.34 Stoppage- en oppersinr. 1 

98.35 Wasserettes, wassalons 1 

98.36 Tapijtreinigingsbedrijven 3 

98.4 Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten 1 

98.5 Foto-ateliers (incl. ontwikkelen) 1 

98.92 Badhuizen en sauna-baden 2 

98.93 Dierenasiels en -pensions 3 

98.99 Persoonlijke dienstverlening n.e.g., 2 
excl. bordelen, prostituees en sexclubs 





BIJLAGE 2 

Lijst van specifieke bedrijven 





UJST VAN SPECIFIEKE BEDRIJVEN 
BINNEN DE BESTEMMING BEDRIJFSDOELEINDEN 

volg- aandul- omschrljvlng van de bedrljven SSI-code mllleuca-
nummer ding tegorle 

1. I machinefabriek 35 3 

2. I caravanfabriek 37.99 3 

3. I metaalfabriek 34 4 

4. I elektromotorenfabriek 36.21 4 

5. I apparatenfabriek (roestvaststaal) 35 3 

6. I bouwbedrijf 51.11 3 

7. 1\ kunststofverwerkingsbedrijf 31.3 4 

8. 1\ kunststofverwerklngsbedrijf 31.3 4 


