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HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN VAN ALGEMENE AARD 

Artikel 1: Begripsbepalingen 

In deze voorschriften wordt verstaan onder: 

1. het plan: 
het bestemmingsplan Ureterp - Noord van de gemeente Opster
land; 

2. de kaart: 
de kaart van het bestemmingsplan Ureterp - Noord; 

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 
bestemmingsvlak; 

5. bouwen: 
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, ver
nieuwen of veranderen 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, hetzij direct of indirect steun vindt 
in of op de grond; 

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

8. bebouwing: 
een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijn
de; 

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

10. bouwgrens: 
een op de kaart aangegeven lijn, die de grens vormt van een 
bouwvlak; 

11. bouwperceel: 
een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan 
een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toege
laten; 

12. bouwperceelgrens: 
een grens van een bouwperceel; 
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13. bouwlaag: 
een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke 
of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balk
lagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond 
en met uitsluiting van onderbouw en zolder; 

14. hoofdgebouw: 
een gebouw dat, gelet op de bestemming, als het belangrijk
ste bouwwerk op een bouwperceel kan worden aangemerkt; 

15. bijgebouw: 
een gebouw, behorende bij een op hetzelfde bouwperceel ge
legen {hoofd)gebouw en qua afmetingen ondergeschikt aan dat 
{hoofd)gebouw; 

16. woonhuis: 
een gebouw, dat €>Em woning omvat, dan weI twee of meer 
naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar ge
legen woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijnings
vorm als een eenheid beschouwd kan worden; 

17. woning: 
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor perma
nente bewoning: 
a. bewoning: 

de huisvesting van een afzonderlijk huishouden; 
b. permanente bewoning: 

bewoning binnen de vaste woonplaats; 

18. bedrijfswoning/dienstwoning: 
een woning in of bij een gebouw of op een terre in , kenne
lijk slechts bedoeld voor (het huishouden van) een persoon, 
wiens huisvesting daar, gelet op de bestemming van het ge
bouw of het terre in , noodzakelijk is; 

19. bedri,ifsgebouw: 
een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf; 

20. dienstverlenend bedrijf en/of dienstverlenende ins telling: 
bedrijf of ins telling waarvan de werkzaamheden bestaan uit 
het verlenen van economische en maatschappelijke diensten 
aan derden; 

21. aan-huis-verbonden beroep: 
een beroep, dat in of bij een woonhuis met behoud van de 
woonfunctie kan worden uitgeoefend en dat is gericht op het 
verlenen van diensten; 

22. dak: 
iedere bovenbeeindiging van een gebouw; 
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23. kap: 
een dak dat voor minder dan 50% in het horizontale vlak 
ligt; 

24. peil: 
a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoe

gang direct aan de weg grenst: 
de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoe
gang; 

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

de hoogte van het terrein ter plaatse van die 
hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw. 



4 

Artikel 2: Wijze van meten 

Bij toepassing van deze voorschriften wordt als voIgt gemeten: 

1. de (bouw)hoogte/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 boeiboord of een daarmee gelijk te stellen 
constructiedeel; 

3. de dakhelling: 
langs het dakvIak ten opzichte van het horizon tale vlak; 

4. de inhoud van een bouwwerk: 
tussen de bovenzijde van de begane grondvloer, de buiten
zijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en 
de buitenzijde van daken en dakkapellen; 

5. de hoogte van een windmolen: 
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van de mast van een 
windmolen. 
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Artikel 3: Beschrijving in Hoofdlijnen 

De aan de gronden toegekende doeleinden zullen met het plan 
worden nagestreefd op de wijze, zoals hierna in hoofdlijnen is 
beschreven. 

1. Typering plangebied 

Het bestemmingsplan heeft be trekking op een uitbreiding van het 
dorp Ureterp in noordelijke richting. Voorts is een dee I van de 
bestaande bebouwing langs de Valom, de Foareker, de Koetsebei
wal en de Skoalleane in het plan meegenomen. 
De bestaande bebouwing bestaat in hoofdzaak uit woningen. Aan 
de Foareker en aan de Koetsebeiwal zijn enkele bijzondere func
ties gevestigd, te weten twee basisscholen en een dorpshuis. 

2. Ontwikkeling en beheer 

2. 1. Nadere doeleinden 

Het gemeentelijk beleid is gericht op de ontwikkeling van een 
dorpsuitbreiding, die voorziet in een ruim en gevarieerd aanbod 
van woonmogelijkheden. Bij de ontwikkeling hiervan is het ge
meentelijk beleid tevens gericht op het bewerkstelligen van een 
goede aansluiting op de bestaande ruimtelijk-functionele struc
tuur van Ureterp (zie figuur 1). 

Figuur 1: De ruimtelijk-functionele structuur 
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2. 2. Instructies 

2. 2. 1. Dorpsuitbreiding 

* 

* 

* 

De woonfunctie dient de hoofdfunctie te ZlJn. Er zullen 
voornamelijk woningen worden gebouwd. Op een aantal plaat
sen zijn ook andere functies toegestaan: lichte vormen van 
bedrijvigheid langs de Skoalleane en bijzondere functies 
(bijvoorbeeld scholen) in de groene noord-zuid-as. 

De omgevingsfunctie (woonstraten, parkeervoorzieningen, 
groenvoorzieningen, en dergelijke) zal primair ten dienste 
van de woonfunctie staan. 

De uitbreiding zal gefaseerd worden gerealiseerd (zie 
figuur 2). 

Figuur 2: De fasering 

* Kwanti tatief zal de ui tbreiding voldoen aan de volgende 
voorwaarden: 

het realiseren van circa 140 woningen tot het jaar 
2000; 

een gemiddelde aan parkeergelegenheid in het woongebied 
van ten minste een parkeerplaats per woning, inclusief 
parkeergelegenheid in garages en/of op eigen erf bij de 
woningen. 
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Kwa1itatief za1 de uitbreiding vo1doen aan de vo1gende 
voorwaarden: 

* de eerste fase 

1angs de Skoa11eane dienen ruime kave1s te worden uit
gegeven. Op deze ruime terreinen dient vrijstaande be
bouwing te worden gerealiseerd. Ten aanzien van dit 
p1angebied ge1dt voorts, dat woonhuizen a1 dan niet in 
combinatie met (dienstver1enende) bedrijvigheid kunnen 
worden gerea1iseerd; 

de groene noord-zuid-as dient een open bebouwingsstruc
tuur te hebben; de aanwezigheid van grote groene1emen
ten is wezen1ijk v~~r dit p1angebied. 
Tussen deze groene1ementen kan bijzondere bebouwing, 
dienstver1enende bedrijfsbebouwing of bijzondere woon
bebouwing worden gerea1iseerd; 

in het gebied, dat zich tussen de bebouwing 1angs de 
Skoa1leane en de groene noord-zuid-as bevindt, kunnen 
verschillende soorten laagbouw-woningen gerealiseerd 
worden; 

het ui tbreidingsgebied zal voor auto's in hoofdzaak 
worden ontsloten vanaf de Skoalleane. Dit houdt in, dat 
het betreffende plangebied vanaf de Mounestrjitte voor 
auto's niet toegankelijk is. De ontsluitingsweg vanaf 
de Skoalleane dient zich, samen met de verbinding hier
van met de Foareker, ruimtelijk te onderscheiden van de 
overige woonstraten in het plangebied. Hierdoor ont
staat een herkenbare hoofdindeling. 

Bovenstaande kwalitatieve uitgangspunten zijn weergegeven 
in figuur 3. 

* 

* 

de tweede fase 

het ui tbreidingsgebied zal voor auto's voornamelijk 
worden onts1oten door de ontsluitingsweg vanaf de 
Skoa1leane door te trekken; 

algemeen 

bij rea1isering van de verkave1ing en de woonbebouwing 
binnen de verkave1ing, za1, teneinde een samenhangend 
bebouwingspatroon te bereiken, worden gestreefd naar: 
-- een goede verhouding tussen bouwmassa en open ruim-

te; 
een goede hoogte-breedte verhouding tussen de be
bouwing onder1ing; 
een samenhang in bouwvorm!architectonisch bee1d 
tussen bebouwing die ruimtelijk op e1kaar geori
enteerd is; 
een zo goed mogelijke bezonningssituatie; 
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Figuur 3: Kwalitatieve uitgangspunten voor de eerste fase 

bij de inrichting van de ruimte en de situering van de 
woningen, zal prioriteit worden gegeven aan de aspecten 
van de sociale veiligheid: 
-- in het algemeen wordt gestreefd naar een verkave

lingspatroon dat overzichtelijk en helder is en dat 
de mogelijkheid biedt tot "sociale controle"; 

-- de langzaamverkeer-routes zullen vanuit deze optiek 
bijzondere aandacht krijgen; combinaties met open 
beplanting, goede verlichting en obstakelvrije rou
tes; 

bij de inrichting van het uitbreidingsgebied zullen de 
bestaande landschappelijke elementen (boomsingels, re
lief en paden) zoveel mogelijk worden gehandhaafd en 
versterkt; 

tussen het ui tbreidingsgebied en de Leidyk zal ge
streefd worden naar de aanleg van een of meer voetpaden 
ten behoeve van het "ommetje"; 

het openbaar groen wordt in grote geconcentreerde een
heden aangelegd, zodat er geen of weinig sprake is van 
versnippering; 
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er wordt ingespeeld op het benutten van de passieve 
zonne-energie. Dit kan geschieden door hiermee bij de 
situering van woningen, de indeling van de ruimten in 
een woning en het materiaalgebruik rekening te houden. 

Procedurele instructies 

* De kwalitatieve en kwantitatieve uitgangspunten hebben hun 
vertaling gekregen in het op figuur 4 weergegeven stede
bouwkundig on twerp , waarin de ruimtelijk-functionele rand
voorwaarden zijn aangegeven. Dit stedebouwkundig ontwerp 
dient als basis voor de concrete inrichting van het gebied 
op bouwperceelniveau (gronduitgifte, te verkopen terreinen, 
verkaveling, bouw). 

~ bouwviak 

ESSl woonstraat met blJbehorencie 
paden en gmen 

L.::.:.::J groenvoorzlenlng. bepiantlng en paden r-;;;20==r::--'6f'P=~..;,;'oom. b 1.,0 80 

Figuur 4: Stedebouwkundig ontwerp 
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Een WlJzlglng in het stedebouwkundig ontwerp zal door bur
gemeester en wethouders worden vastgesteld. 
Alvorens zij dit doen worden belanghebbenden in de gelegen
heid gesteld hun oordeel te geven over de vertaling van de 
uitgangspunten in het stedebouwkundig ontwerp. 

Bij particuliere realisering van grotere delen van het be
stemmingsplan, zullen met de betrokken particulier afspra
ken worden gemaakt over de uitvoering van de hiervoor ge
noemde instructies. 

2. 2. 2. Overig gebied 

* 

3. 

Bij het vervallen van de maatschappelijke functie ter hoog
te van De Koetsekraal, wordt ernaar gestreefd woonbebouwing 
te realiseren. Er zullen zowel (half)vrijstaande woningen 
als bijzondere woonvorrnen (bijvoorbeeld ouderenhuisvesting) 
kunnen worden gerealiseerd. Ook de vestiging van kantoren 
of dienstverlenende bedrijven/instellingen, dient ter plek
ke mogelijk te zijn. 

Toetsingscriteria voor ontwikkeling en beheer 

Bij de toetsing van activiteiten aan het plan, zal worden ge
toetst aan onder meer de volgende specifieke en algemene cri
teria. 

3. 1. Specifieke criteria 

3. 1. 1. Woonfunctie 

* Aan-huis-verbonden beroep 

De woonfunctie mag worden gecombineerd met de uitoefening van 
een aan-huis-verbonden beroep. Deze nevenfunctie mag geen on
evenredige aantasting vormen van de woonfunctie, door bijvoor
beeld de hinder (verkeersaantrekking, parkeeroverlast) die het 
gevolg is van de betreffende activiteit. Voorwaarde is voorts 
dat er sprake is van een combinatiefunctie in een gebouw. 

* Bouw van hoofdgebouwen 

Bij nieuwbouw in het uitbreidingsgebied wordt gestreefd naar 
een situering en maatvoering die overeenkomt met de sub 2 ge
noemde instructies. In het algemeen zal worden gestreefd naar 
rege1matige bebouwingswanden met niet al te veel verspringin
gen. 

Bij verbouw en uitbreiding van hoofdgebouwen, als ook bij 
nieuwbouw, aanslui tend op reeds gerealiseerde delen van het 
woongebied of bij incidentele nieuwbouw tussen bestaande (oude
re) bebouwing, worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
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in het algemeen is de bebouwingsstructuur van de omgeving 
richtinggevend. De bebouwing moet blijven harmonieren met 
het beeld van de aansluitende bebouwing; 

aan het bouwen van hoofdgebouwen buiten het bouwvlak, voor
zover de gronden op de kaart hiervan zijn voorzien, zal in 
principe medewerking kunnen worden verleend. Daarbij zal 
naar het volgende worden gestreefd: 
* het grootste gedeelte van het hoofdgebouw dient binnen 

het bouwvlak te blijven; 
* 

* 

indien het betreft een uitbreiding die zich in de open
bare ruimte manifesteert, zal het straat- en bebou
wingsbeeld niet onevenredig mogen worden aangetast. Dit 
houdt met name in dat andere hoofdgebouwen niet aan het 
straatbeeld mogen worden onttrokken; 
bij de verandering van hoofdgebouwen, die zich niet in 
de openbare ruimte manifesteert, zal met name de woon
situatie aandacht krijgen. Daarbij zal ook worden ge
keken of de bouw van een (aangebouwd) bijgebouw wense-
lijker is; 

vergroting van de goothoogte zal in gebieden waar een bouw
laag met kap het straatbeeld overheerst, aIleen kunnen 
plaatsvinden indien dit zich niet in de openbare ruimte 
manifesteert. 
Hiervan kan worden afgeweken: 
* bij vrijstaande hoofdgebouwen, indien de ruimtelijke 

relatie tussen de hoofdgebouwen minder sterk is; 
* 

* 

bij aaneengebouwde hoofdgebouwen indien het betreft 
hoekpanden betreft; 
bij hoofdgebouwen op de overgang van gebieden met een 
bouwlaag naar gebieden met twee bouwlagen. 
In deze gevallen kan dus weI een zich in de openbare 
ruimte manifesterende goothoogtevergroting plaatsvin
den. 

Bouw van bijgebouwen 

Bij de bouw van bijgebouwen zullen de volgende uitgangspunten 
worden gehanteerd: 

in het algemeen wordt gestreefd naar een herkenbaar onder
scheid tussen hoofd- en bijgebouwen. Bij vrijstaande bijge
bouwen wordt, behalve naar een ondergeschiktheid qua af
metingen, ook gestreefd naar een functionele ondergeschikt
heid ten opzichte van het hoofdgebouw; 

bij plaatsing van bijgebouwen, gericht op de openbare ruim
te, zal met name gelet worden op een harmonieus straat- en 
bebouwingsbeeld. Dit houdt met name in dat de bijgebouwen 
het straatbeeld niet mogen domineren. 
Hoofdgebouwen mogen niet aan het straatbeeld worden ont
trokken; 
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in het geva1 dat er geen gerichtheid op de openbare ruimte 
is, zal de toetsing beperkter zijn en zal ze zich vooral 
richten op de gevolgen voor de omwonenden (woonsituatie); 

een vrijstelling voor extra vergroting van de oppervlakte 
van de bijgebouwen ten opzichte van de basisregeling, zal 
slechts in uitzonderingsgevallen worden toegestaan. De be
hoefte moet aantoonbaar zijn. 
Bij vergroting ten behoeve van de woonfunctie kan worden 
gedacht aan bijvoorbeeld extra woonruimte op de begane 
grond voor (een) gehandicapte(n). Ook moet aantoonbaar zijn 
dat het gebruik van de uitbreiding voor langere termijn ge
koppeld blijft aan de woonfunctie. 
Voor vergroting ten behoeve van een aan-huis-verbonden be
roep dan weI een (dienstverlenend) bedrijf of een dienst
verlenende ins telling in combinatie met de woonfunctie, 
moet het gaan om een bedrijfstechnisch aantoonbare nood
zaak. 

In beide gevallen kan er ook in ruimtelijk opzicht sprake 
van een noodzaak zijn, bijvoorbeeld, indien de gewens te 
ui tbreiding van een hoofdgebouw afgewezen moet worden, 
gelet op het straat- en bebouwingsbeeld. 

In het algemeen zal bij de extra vergroting worden getoetst 
aan de volgende criteria: 
* de woonsituatie van de aangrenzende woningen mag niet 

onevenredig worden aangetast; 
* ruimtelijk zal worden gestreefd naar het voorkomen van 

het dichtbouwen van achterterreinen. Bij (half) vrij
staande woningen op ruime Erven zal eerder overgegaan 
kunnen worden tot vergroting dan bij dichter bebouwde 
percelen. 

3. 1. 2. Bijzondere functies 

Uitbreiding en verbouwing van gebouwen ten behoeve van maat
schappelijke functies, mag geen aantasting vormen van de struc
tureel bepalende kenmerken van de bebouwing. De ruimtelijke 
herkenbaarheid moet gewaarborgd blijven. 
Deze wordt gevormd door de situering van de bebouwing ten 
opzichte van de openbare ruimte en de individuele bouwvorm. 

Bij veranderingen van het gebruik van de betreffende gebouwen, 
dient overlast voor de omgeving te worden voorkomen. Dit kan 
met name geschieden door er voor te zorgen, dat eventuele extra 
parkeerdrukte op het eigen terrein wordt opgevangen. 
Voorts dient er voor te worden gewaakt, dat er zich geen be
drijven vestigen met een zodanige hinder, dat dit ten koste zou 
gaan van het woonmilieu. 

Een dienstwoning bij een maatschappelijke functie kan voor 
zelfstandige bewoning worden gebruikt, als binnen afzienbare 



termijn er geen behoefte meer valt te verwachten aan een 
dienstwoning en de zelfstandige woonfunctie geen onevenredige 
belemmering vormt voor de ontplooiing van de maatschappelijke 
functie. 

3. 1. 3. Openbare nutsgebouwtjes 

Bij het bouwen van openbare nutsgebouwtjes wordt gestreefd naar 
een zo weinig mogelijk opvallende situering. Bij door het pu
bliek gebruikte openbare gebouwtjes (zoals telefooncellen) 
wordt gestreefd naar een goede bereikbaarheid en ligging. 

3. 2. Algemene criteria 

* 

* 

* 

* 

Aan de sub 2 genoemde instructies mag geen onevenredige af
breuk worden gedaan. 

Verkeersveiligheid: 
ten aanzien van de plaats en afmetingen van bouwwerken. 
dient rekening te worden gehouden met het instandhouden 
c.q. tot stand brengen van een verkeersveilige situatie. 

Woonsituatie: 
ten aanzien van de plaats en afmetingen van bouwwerken I 
dient rekening te worden gehouden met het instandhouden 
c.q. garanderen van een redelijke lichttoetreding en uit
zicht, alsmede de aanwezigheid van voldoende privacy. 

Straat- en bebouwingsbeeld: 
ten aanzien van de situering en vormgeving van bouwwerken, 
dient gestreefd te worden naar het instandhouden c.q. tot 
stand brengen van een, in stedebouwkundig opzicht, harmo
nieus straat- en bebouwingsbeeld. 



14 

HOOFDSTUK 2: BESTEMMINGSBEPALINGEN 

Artikel 4: Woondoeleinden klasse A 

Bestemmingsomschrijving 

A. De op de kaart voor woondoeleinden klasse A aangewezen 
gronden zijn bestemd v~~r: 
1. woonhuizen, al dan niet in combinatie met ruimte voor 

een aan-huis-verbonden beroep; 
2. bijgebouwen; 
3. tuinen en erven; 
en in beperkte mate voor: 
4 . woons tra ten; 
5. paden; 
6. parkeervoorzieningen; 
7. garageboxen; 
8. groenvoorzieningen; 
9. speelvoorzieningen; 
met de daarbij behorende: 
10. terreinen; 
11. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Bebouwingsbepalingen 

B. 1. Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende 
bepalingen: 
a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend de in lid A sub 

1 bedoelde gebouwen worden gebouwd; 
b. een hoofdgebouw zal binnen een bouwvlak worden ge

bouwd; 
c. de maatvoering zal voldoen aan de eisen die in het 

volgende bouwschema zijn gesteld; 

goothoogte dakhelling oppervlakte 

maximaal min. max. maximaal 

6,50 m 30° 60° 120 m2 

d. indien de gronden op de kaart zlJn voorzien van de 
aanduiding "geen oppervlaktebeperking van toepas
sing" geldt, in afwijking van het bepaalde onder c, 
geen maximale oppervlakte. 

2. Voor het bouwen van bijgebouwen gelden de volgende be
palingen: 
a. de bijgebouwen zullen ten minste 3,00 m achter de 

naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw 
dan weI het verlengde daarvan worden gebouwd; 



15 

b. de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen bij 
een woning zal ten hoogste 70 m2 bedragen, met in
achtneming van de volgende bepaling: 

de gezamenlijke oppervlakte zal ten hoogste 50% 
van de oppervlakte van het bouwperceel, vermin
derd met de oppervlakte van het hoofdgebouw, 
bedragen; 

c. de goothoogte van een bijgebouw zal ten hoogste 
3,00 m bedragen. 

3. Voor het bouwen van garageboxen gelden de volgende be
palingen: 
a. het aantal aaneengebouwde garageboxen per complex 

zal ten minste 4 bedragen; 
b. het aantal aaneengebouwde garageboxen per complex 

zal ten hoogste 10 bedragen; 
c. de oppervlakte van een garagebox zal ten hoogste 25 

m2 bedragen; 
d. de goothoogte van een garagebox zal ten hoogste 

3,00 m bedragen. 

4. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
gelden de volgende bepalingen: 
a. de hoogte van erfafscheidingen zal ten hoogste 2,00 

m bedragen; 
b. de hoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen. 

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. 

Vrijstelling van de bebouwingsbepalingen 

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

1. het bepaalde in lid B sub 1 onder b en toestaan dat 
een hoofdgebouw gedeeltelijk buiten het bouwvlak wordt 
gebouwd; 

2. het bepaalde in lid B sub 1 onder c en toestaan dat de 
dakhelling van hoofdgebouwen wordt verlaagd tot 0°; 

3. het bepaalde in lid B sub 1 onder c en toestaan dat de 
dakhelling van hoofdgebouwen wordt verhoogd tot 80°; 
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4. het bepaalde in lid B sub 1 onder c en toestaan dat de 
oppervlakte van een hoofdgebouw wordt vergroot tot ten 
hoogste 150 m2; 

5. het bepaalde in lid B sub 2 onder a en toestaan dat een 
bijgebouw minder dan 3,00 m achter of v66r de naar de 
weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw of het ver
lengde daarvan wordt gebouwd; 

6. het bepaalde in lid B sub 2 onder b en toestaan dat de 
gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen bij een 
woning wordt vergroot tot ten hoogste 100 m2; 

7. het bepaalde in lid B sub 2 onder b en toestaan dat de 
gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen bij een 
woning wordt vergroot tot ten hoogste 200 m2 , mits: 

de vergroting noodzakelijk is ten behoeve van de 
uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep. 

Strijdig gebruik 

E. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals be
doeld in artikel 14 lid A, wordt in ieder geval gerekend: 
1. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen als woning; 
2. het gebruik van garageboxen ten behoeve van bedrijfs

doeleinden; 
3. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve 

van detailhandel. 

Wijzigingsbevoegdheid 

F. 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: 

de situering en de vorm van de op de kaart aangegeven 
bouwvlakken worden gewijzigd dan wei op de kaart nieuwe 
bouwvlakken worden aangegeven. 
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Artikel 5: Woondoeleinden klasse B 

Bestemmingsomschrijving 

A. De op de kaart voor woondoeleinden klasse B aangewezen 
gronden zijn bestemd voor: 
1. woonhuizen, al dan niet in combinatie met ruimte voor 

een aan-huis-verbonden beroep; 
2. bijgebouwen; 
3. tuinen en erven; 
en in beperkte mate v~~r: 
4. woonstraten; 
5. paden; 
6. parkeervoorzieningen; 
7. garageboxen; 
8. groenvoorzieningen; 
9. speelvoorzieningen; 
10. waterlopen en -partijen; 
met de daarbij behorende: 
11. terreinen; 
12. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Bebouwingsbepalingen 

B. 1. Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende 
bepalingen: 
a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend de in lid A sub 

1 bedoelde gebouwen worden gebouwd; 
b. de maatvoering zal voldoen aan de eisen die in het 

volgende bouwschema zijn gesteld; 

goothoogte dakhelling oppervlakte 

maximaal min. max. maximaal 

6,50 m 30· 60· 120 m2 

2. Voor het bouwen van bijgebouwen gelden de volgende be
palingen: 
a. de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen bij 

een woning zal ten hoogste 70 m2 bedragen, met in
achtneming van de volgende bepaling: 

de gezamenlijke oppervlakte zal ten hoogste 50% 
van de oppervlakte van het bouwperceel, vermin
derd met de oppervlakte van het hoofdgebouw, 
bedragen; 

b. de goothoogte van een bijgebouw zal ten hoogste 
3,00 m bedragen. 

3. Voor het bouwen van garageboxen gelden de volgende be
palingen: 
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a. het aantal aaneengebouwde garageboxen per complex 
zal ten minste 4 bedragen; 

b. het aantal aaneengebouwde garageboxen per complex 
zal ten hoogste 10 bedragen; 

c. de oppervlakte van een garagebox zal ten hoogste 25 
m2 bedragen; 

d. de goothoogte van een garagebox zal ten hoogste 
3,00 m bedragen. 

4. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
gelden de volgende bepalingen: 
a. de hoogte van erfafscheidingen zal ten hoogste 2,00 

m bedragen; 
b. de hoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen. 

Nadere eisen 

C. Burgemeester en wethouders kunnen, ten behoeve van het ge
stelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, nadere eisen 
stellen aan de plaats en afmetingen van de bebouwing. 

Vrijstelling van de bebouwingsbepalingen 

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

1. het bepaalde in lid B sub 1 onder b en toestaan dat de 
dakhelling van hoofdgebouwen wordt verlaagd tot 0

0

; 

2. het bepaalde in lid B sub 1 onder b en toestaan dat de 
dakhelling van hoofdgebouwen wordt verhoogd tot 80°; 

3. het bepaalde in lid B sub 1 onder b en toestaan dat de 
oppervlakte van een hoofdgebouw wordt vergroot tot ten 
hoogste 150 m2; 

4. het bepaalde in lid B sub 2 onder a en toestaan dat de 
gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen bij een 
woning wordt vergroot tot ten hoogste 100 m2; 

5. het bepaalde in lid B sub 2 onder a en toestaan dat de 
gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen bij een 
woning wordt vergroot tot ten hoogste 200 m2, mits: 

de vergroting noodzakelijk is ten behoeve van de 
uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep. 

Strijdig gebruik 

E. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals be
doeld in artikel 14 lid A, wordt in ieder geval gerekend: 
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1. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen als woning; 
2. het gebruik van garageboxen ten behoeve van bedrijfs

doeleinden; 
3. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve 

van detailhandel. 
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Artikel 6: Woondoeleinden klasse C 

Bestemmingsomschrijving 

A. De op de kaart voor woondoeleinden klasse C aangewezen 
gronden zijn bestemd voor: 
1. woonhuizen, al dan niet in comb ina tie met ruimte voor: 

a. een aan-huis-verbonden beroep; 
b. bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 onder cate

gorie 1 en 2, met uitzondering van bedrijven, die 
zijn genoemd in bijlage 2; 

c. dienstverlenende bedrijven en/of dienstverlenende 
instellingen; 

2. bijgebouwen; 
3. tuinen en erven; 
en in beperkte mate voor: 
4. woonstraten; 
5. paden; 
6. parkeervoorzieningen; 
7. garageboxen; 
8. groenvoorzieningen; 
9. speelvoorzieningen; 
10. waterlopen en -partijen; 
met de daarbij behorende: 
11. terreinen; 
12. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Bebouwingsbepalingen 

B. 1. Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende 
bepalingen: 
a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend de in lid A sub 

1 bedoelde gebouwen worden gebouwd; 
b. de inhoud van een hoofdgebouw zal ten minste 500 m3 

bedragen; 
c. de maatvoering zal voldoen aan de eisen die in het 

volgende bouwschema zijn gesteld; 

goothoogte dakhelling oppervlakte 

maximaal min. max. maximaal 

6,50 m 30
0 

60
0 

200 m2 

2. Voor het bouwen van bijgebouwen gelden de volgende be
palingen: 
a. de bijgebouwen zullen ten minste 3,00 m achter de 

naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw 
dan weI het verlengde daarvan worden gebouwd; 
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b. de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen bij 
een woning zal ten hoogste 100 m' bedragen, met in
achtneming van de volgende bepaling: 

de gezamenlijke oppervlakte zal ten hoogste 50% 
van de oppervlakte van het bouwperceel, vermin
derd met de oppervlakte van het hoofdgebouw, 
bedragen; 

c. de goothoogte van een bijgebouw zal ten hoogste 
3,00 m bedragen. 

3. Voor het bouwen van garageboxen gelden de volgende be
palingen: 
a. het aantal aaneengebouwde garageboxen per complex 

zal ten minste 4 bedragen; 
b. het aantal aaneengebouwde garageboxen per complex 

zal ten hoogste 10 bedragen; 
c. de oppervlakte van een garagebox zal ten hoogste 25 

m' bedragen; 
d. de goothoogte van een garagebox zal ten hoogste 

3,00 m bedragen. 

4. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
gelden de volgende bepalingen: 
a. de hoogte van erfafscheidingen zal ten hoogste 2,00 

m bedragen; 
b. de hoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen. 

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. 

Vrijstelling van de bebouwingsbepalingen 

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

1. het bepaalde in lid B sub 1 onder b en toestaan dat de 
inhoud van een hoofdgebouw minder dan 500 m3 zal bedra
gen; 

2. het bepaalde in lid B sub 1 onder c en toestaan dat de 
dakhelling van hoofdgebouwen wordt verlaagd tot 0°; 

3. het bepaalde in lid B sub 1 onder c en toestaan dat de 
dakhelling van hoofdgebouwen wordt verhoogd tot 80°; 



22 

4. het bepaalde in lid B sub 2 onder a en toestaan dat een 
bijgebouw minder dan 3,00 m achter of v66r de naar de 
weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw of het ver
lengde daarvan wordt gebouwd; 

5. het bepaalde in lid B sub 2 onder b en toestaan dat de 
gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen bij een 
woning wordt vergroot tot ten hoogste 200 m2, mits: 

de vergroting noodzakelijk is ten behoeve van de 
uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep; 

6. het bepaalde in lid B sub 2 onder b en toestaan dat de 
gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen bij een 
woning wordt vergroot, mits: 
a. de gezamenlijke oppervlakte ten hoogste 50% van de 

oppervlakte van het bouwperceel, verminderd met de 
oppervlakte van het hoofdgebouw, zal bedragen; 

b. de vergroting noodzakelijk is ten behoeve van de 
uitoefening van een bedrijf of een dienstverlenend 
bedrijf en/of dienstverlenende ins telling. 

Strijdig gebruik 

E. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals be
doeld in artikel 14 lid A, wordt in ieder geval gerekend: 
1. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen als woning; 
2. het gebruik van garageboxen ten behoeve van bedrijfs

doeleinden; 
3. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve 

van detailhandel. 

Vrijstelling op het gebruik 

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

1. het bepaalde in lid A sub 1 juncto artikel 14 lid A en 
toestaan dat tevens bedrijven worden gevestigd die naar 
de aard gelijk te stellen zijn met bedrijven, genoemd 
in bijlage 1 onder categorie 1 en 2, mits: 

deze bedrijven niet worden genoemd in bijlage 2; 

2. het bepaalde in lid E sub 3 juncto artikel 14 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 produktieproces, met 
uitzondering van voedings- en genotmiddelen, mits: 

de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de 
produktiefunctie. 
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Artikel 7: Uit te werken woondoeleinden 

Bestemmingsomschrijving 

A. De op de kaart voor uit te werken woondoeleinden aangewezen 
gronden zijn bestemd voor: 
1. woonhuizen, al dan niet in combinatie met ruimte voor 

een aan-huis-verbonden beroep; 
2. cultuurgrond; 
3. bijgebouwen, waaronder bijgebouwen ten behoeve van aan 

de woonfunctie ondergeschikt agrarisch gebruik; 
4. (volks)tuinen en erven; 
en in beperkte mate voor: 
5. woonstraten; 
6. paden; 
7. parkeervoorzieningen; 
8. garageboxen; 
9. groenvoorzieningen; 
10. speelvoorzieningen; 
11. waterlopen en -partijen; 
met de daarbij behorende: 
12. terreinen; 
13. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Uitwerkingsregels 

B. Burgemeester en wethouders werken de in lid A omschreven 
bestemming uit met inachtneming van de volgende regels: 

1. Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende 
bepalingen: 
a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend de in lid A sub 

1 bedoelde gebouwen worden gebouwd; 
b. de hoogte van de hoofdgebouwen zal ten hoogste 

10,00 m bedragen. 

2. Voor het bouwen van bijgebouwen gelden de volgende 
bepalingen: 
a. de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen per 

woning zal ten hoogste 200 m2 bedragen; 
b. de goothoogte zal ten hoogste 3,00 m bedragen. 

3. Voor het bouwen van garageboxen gelden de volgende 
bepalingen: 
a. het aantal aaneengebouwde garageboxen per complex 

zal ten minste 4 bedragen; 
b. het aantal aaneengebouwde garageboxen per complex 

zal ten hoogste 10 bedragen; 
b. de oppervlakte van een garagebox zal ten hoogste 25 

m2 bedragen; 
c. de goothoogte van een garagebox zal ten hoogste 

3,00 m bedragen. 
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4. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
gelden de volgende bepalingen: 
a. de hoogte van erfafscheidingen zal ten hoogste 2,00 

m bedragen; 
b. de hoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen. 

Bijzondere bepaling 

C. Zolang en voorzover de in lid B bedoelde uitwerking niet is 
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten, mogen bouwwerken, uit 
te voeren binnen de in lid A omschreven bestemming, slechts 
worden gebouwd, indien het bouwplan in overeenstemming is 
met het ontwerp-uitwerkingsplan en nadat van Gedeputeerde 
Staten een verklaring van geen bezwaar ter zake is ontvan
gen. 
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Artikel 8: Bijzondere doeleinden en wonen 

Bestemmingsomschrijving 

A. De op de kaart voor bijzondere doeleinden en wonen aangewe
zen gronden zijn bestemd voor: 
1. gebouwen ten behoeve van: 

a. het wonen; 
b. bijzondere woonvormen; 
c. onderwij sdoeleinden, sociaal-medische doeleinden, 

sociaal-culturele doeleinden, religieuze doelein
den, sportdoeleinden en recreatieve doeleinden; 

d. een dienstverlenend bedrijf en/of dienstverlenende 
ins telling; 

e. dienstwoningen ten behoeve van de onder c en d ge-
noemde functies; 

met de daarbij behorende: 
2. tuinen, erven en terreinen; 
3. groenvoorzieningen; 
4. bebossing; 
5. woonstraten; 
6. paden; 
7. parkeervoorzieningen; 
8. verhardingen; 
9. waterlopen en -partijen; 
10. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Bebouwingsbepalingen 

B. 1. Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende bepa
ling: 

de hoogte van een gebouw zal ten hoogste 10,00 m 
bedragen. 

2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
gelden de volgende bepalingen: 
a. de hoogte van erfafscheidingen zal ten hoogste 2,00 

m bedragen; 
b. de hoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen. 

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. 
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Artikel 9: Doeleinden van verkeer en verblijf 

Bestemmingsomschrijving 

A. De op de kaart voor doeleinden van verkeer en verblijf aan
gewezen gronden zijn bestemd voor: 
1. woonstraten; 
2. paden; 
3. parkeervoorzieningen; 
4. groenvoorzieningen; 
en in beperkte mate voor: 
5. tuinen en erven; 
met de daarbij behorende: 
6. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Bebouwingsbepalingen 

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

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 10,00 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. 
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HOOFDSTUK 3: OVERIGE BEPALINGEN 

Artikel 10: Anti-dubbeltelbepaling 

Grond welke eenmaal in aanmerking is genomen bij de verlening 
van een bouwvergunning waaraan uitvoering is of alsnog kan wor
den gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen 
buiten beschouwing. 
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Artikel 11: Algemene vrijstellingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders zijn, mits geen onevenredige afbreuk 
wordt gedaan aan het gestelde in de 8eschrijving in Hoofdlij
nen, bevoegd vrijstelling te verlenen van: 

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

2. de bestemmingsbepalingen en toe te staan dat het beloop of 
profiel van wegen of de aansluiting van wegen onderling in 
geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid 
en/of -intensiteit daartoe aanleiding geeft; 

3. de bestemmingsbepalingen en toe te staan dat bouwgrenzen 
worden overschreden, indien een meetverschil daartoe aan
lei ding geeft; 

4. de bestemmingsbepalingen en toe te staan dat openbare nuts
gebouwtjes, wachthuisjes ten behoeve van het openbaar 
vervoer, telefooncellen, gebouwtjes ten behoeve van de be
diening van kunstwerken, toiletgebouwtjes, 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 en toe te staan dat een gebouwtje 
wordt gebouwd ten behoeve van het houden van dieren of het 
kweken van planten, zoals een voliere of een groentekas, 
mits: 
a. de oppervlakte van een gebouwtje ten hoogste 15 m2 zal 

bedragen; 
b. de goothoogte van een gebouwtje ten hoogste 3,00 m zal 

bedragen; 
c. de dakhelling van een gebouwtje ten hoogste 60° zal be

dragen; 

6. de bestemmingsbepalingen en toe te staan dat de hoogte van 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de opwek
king van windenergie wordt vergroot tot ten hoogste 15,00 
m; 

7. de bestemmingsbepalingen en toe te staan dat de hoogte van 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van zend
en/of ontvangmasten, wordt vergroot tot ten hoogste 25,00 
m; 

8. het bepaalde in de artikelen 4 tot en met 8 ten aanzien van 
de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toe te 
staan dat de hoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijn
de, wordt vergroot tot ten hoogste 10,00 m; 
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9. het bepaalde ten aanzien van het bouwen van (hoofd)gebouwen 
binnen het bouwvlak en toe te staan dat de grenzen van het 
bouwvlak naar de buitenzijde worden overschreden door: 
a. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, venti

latiekanalen en schoorstenen; 
b. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken; 
c. erkers over maximaal de halve gevelbreedte, ingangspar

tijen, luifels, balkons en galerijen; 
mits de bouwgrens met niet meer dan 1,50 m overschrijdend. 
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Artikel 12: Wijzigingsbevoegdheden 

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige af
breuk wordt gedaan aan het gestelde in de Beschrijving in 
Hoofdlijnen, het plan wijzigen in die zin dat: 

1. bestemmingen worden gewijzigd in de bestemming "Openbare 
nutsdoeleinden", mits: 
a. een gebouw binnen een bij de toepassing van de wijzi

gingsbevoegdheid aan te geven bouwvlak zal worden ge
bouwd; 

b. de hoogte van een gebouw ten hoogste 5,00 m zal bedra
gen; 

c. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten 
hoogste 10,00 m zal bedragen; 

2. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve 
van de opwekking van windenergie, wordt vergroot tot ten 
hoogste 25,00 m; 

3. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve 
van zend- en/of ontvangmasten, wordt vergroot tot ten hoog
ste 30,00 m. 



31 

Artikel 13: Procedureregels 

A. Een ontwerp-besluit tot uitwerking op grond van artikel 7, 
alsmede een ontwerp-besluit tot wijziging op grond van 
artikel 4 lid F en artikel 12, waarbij toepassing wordt 
gegeven aan het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening, ligt, met bijbehorende stukken, gedu
rende 14 dagen ter secretarie ter inzage. 

B. De burgemeester maakt de nederlegging te voren in een of 
meer dag- of nieuwsbladen, die in de gemeente worden ver
spreid, en voorts op de gebruikelijke wijze, bekend. 

C. De bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid tot 
het indienen van bezwaren. 

D. Gedurende de in lid A genoemde termijn kunnen belanghebben
den bij het college van burgemeester en wethouders schrif
telijk bezwaren indienen tegen het ontwerp-wijzigingsbe
sluit. 
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Artikel 14: Gebruiksbepaling 

A. Bet is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken op 
een wijze of tot een doel, strijdig met de gegeven bestem
mingen. 

B. Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het 
bepaalde in lid A, indien strikte toepassing daarvan zou 
leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, 
welke beperking niet door dringende redenen wordt gerecht
vaardigd. 
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Artikel 15: 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 wor
den gebouwd krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde 
bouwvergunning en in enigerlei opzicht van het plan afwij
ken, 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 geschiedt binnen 2 jaar na het teniet
gaan. 

Vrijstellingsbepaling 

B. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van 
het bepaalde 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 in lid A 
toegelaten bouwwerken met ten hoogste 10%. 

Overgangsbepaling ten aanzien van het gebruik 

C. Bet 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 strijdig
heid van dat gebruik ten opzichte van het gebruik overeen
komstig de bestemmingen in dit plan, naar de aard en omvang 
niet wordt vergroot. 
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Artikel 16: Strafbepaling 

Overtreding van het bepaalde in 
artikel 14 
ten aanzien van het gebruik van gronden en bouwwerken, 
wordt als strafbaar feit aangemerkt in de zin van 
artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 
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Artikel 17: Slotbepaling 

Deze voorschriften kunnen worden aangehaald onder de titel: 

Voorschriften deel uitmakende van het 
bestemmingsplan Ureterp - Noord. gemeente Opsterland. 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van •......•... 1992. 

De vQorzitter, De secretaris, 
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VNG-llESTAND CATEGORALE BEDRIJFSINDELING 

OMSCHRIJVING II MILIEUCATEGORIE: 11 

01 LANUBC?tJW ... -EN -VEETeEI}r 

01.3 Plantsoenendiensten, hoveniersbedrijven 1 

01.11 Agrarisch dienstverlenende bedrijven: 

- algcmecn (administratieve dienstverlening) 

met opslag bestrijdingsmiddelen: zie SBl 61.52 

-- mel machineverhuur, c.q. werken met landbouwmachines, rcinigingsmaterialen 

o~ 

02 

03 

03 

11 

11 

J2.01 

12,02 

BOSBOUW-. 

Bosbouwbedrijven 

vtSSERP 

Visserij (vestigingen op land) 

Kolenmijnbouw 

Aardoliewinputten 

Aardgaswinning inclusief gasbehandelingsinstallaties: 

'" < 10.000.000 N m3/d 

- > 10.000.000 N m3/d 

12.03 Aardolie- en gasexploratie (tijdelijke activiteiten) 

19.2 Zoutwinning (pulten) 

20.11 Slachthuizen 

20.12 Loonslachtersbedrijven 

20.13 Slachterijen 

20.1/1 Vleeswaren- en vleesconservenfabrieken 

20.15 Pluimveeslachterijen 

20.16 Vetsmelterijen (produktiecapacitejt ) 10 ton/jaar) 

20.17 Bewerkingsinrichtingen van darmen en vleesafvallen 

20.21 Zuivelproduktenfabrieken 

, 

2 3 4 5 6 

2 

3 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

Il 

3 

4 

3 

4 

11 

4 

5 

4 

4 
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VNG-llESTAND CATEGORALE BEDRIJPSINDELING 

[ sm -com: Q'!1SCHRIJVING II MILIEUCATEGORIE: II 1 2 3 4 5 6 
CO" _. 

20.22 Melkproduktenfabrieken: 

.. prOduktiecapaciteit > 55·000 ton/jaar 4 

.. produktiecapaciteit < 55·000 tonjjnar 3 

20.23 Consumptie-ijsfabrieken 3 

20·31 Visbewerkingsinrichtingen: 

dragcn 5 

conserveren 4 

- verwerken anderszins 4 

20./U Meelfabrieken: 

- verwerkingscapaciteit > 100 ton/uur 4 

- verwerkingscapaciteit < 100 ton/uur 4 

20,112 Grutterswarenfabrieken 4 

20.51 Suikerfabrieken 5 

20.6) OUe- en vettenfabrieken: 

- zander extractie 4 

- met extractie 5 

20.62 Margarinefahrieken en dergelijke 4 

20·71 Greente- en fruitconservenfabrieken: 

- algemeen 3 

- met koolsoorten I, 

- met dl'og-crijen I, 

- met uienconservering (zoutuitleggerij) 4 

20.72 Groente-inmakerijen en -leggerijen 3 

20.81.1 Broodbakkerijen (verwerkingscapaciteit < 2500 kg meel/week); 

- bestemd voor toe levering aan derden 3 

20.81.2 Broodfabr'ieken 4 

20.82 Beschuitfabrieken en dergelijke 3 

20.83 Banketbakkerijen 1 

20.8/~ Biscuit-, koek- en banketfabrieken 3 

20.91 Cacao- en chocoladefabrieken 5 

20·92 Suikerwerkfabrieken: 

- zonder suiker branden 3 

- met suiker branden I, 
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VNG-BES'l'AND CATEGORALE BEDRIJFSINDELING 

21.11 

21.21 

21.29 

21·31 

21.32 

21.33 

21.34 

21·35 

21.36 

21.37 

21.39 

21.41 

21./12 

21·51 

21.52 

21..61 

21.7 

22.11 

22.12 

22.13 

22.14 

22.21 

22.22 

22.23 

22.24 

22.25 

22·3 

Zetmeel(-derivaten)fabrieken 

Mengvoederfabrieken: 

- ve~erkingscapaciteit > 100 ton/uur 

- verwerkingscapaciteit < 100 ton/uur 

Veevoederfabrieken, nlet elders genoemd (destructie. vismeel) 

Deegwarenfabrieken 

Branderijen: 

.. koffle 

- overige (theepakkerijen en dergelijke) 

Azijn-, mosterd- en specerijenfabrieken 

Bakmeel- en puddingpoederfabrieken 

Bakkerijgrondstoffenfabrieken 

Soep(aroma-)fabrieken (nat-droog: geur!); zie ook S8l 21.11 

Aardappelproduktenfabrieken 

Voedingsmiddelenfabrieken, nlet elders genoemd 

Gist- en spiritusfabrieken 

Distilleerderijen en dergelijke 

Bierbrouwerijen 

Mouterijen 

Frisdrankenfabrieken 

Tabaksverwerkende industrie 

Wolvezelbewerkingsfabrieken 

Wolspinnerijen en dergelijke 

Wolspinnerijen en -weverijen 

Wolweverijen (mechanische \~eefgetouwen) 

Kntoenvezelbewerkingsfabrieken 

Katoenspinnerijen 

Katoentwijnerijen, -spoelerijen, naaigarenfabrieken 

Katoenspinnerijen en -weverijen 

Katoenweverijen 

Tricot- en kousenindustrie 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

I, 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

I, 

I, 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 
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VNG-BES'J'AND CATEGORALE BEDRIJFSINDELING 

BI-CODE Q.'fISCHRIJVlNG II MILIEUCATEGORIE: I 1 2 3 I, 5 6 _ .. _._. 

2 2.h Text ie 1 veredel ing: 

veredelingsindustrie 4 

- a1s textiel drukken I, 

2 2.5 Tapijt- en vloermattenindustrie (kunststofonderlaag: geur) 4 

2 2.6 Linoleum- en viltzeilfabrieken 5 

2 2.7 Textielwarenindustrie 2 

2 2·9 Overige textielindustrie: 

textielindustrie, niet elders genoemd 2 

- vlasroterijen 4 

.. vlasbewerkingsinrichtingen 4 

touwslagerij en 3 

l{f.;£j)lN(ll;NOU~rRl£-':' 

2 3.1 Confectiekledingindustrie 2 '. 
2 3.2 Loonconfectiefahrieken 2 

2 3.3 Maatkledingbedrijven 1 

2 3.4 Pelsbereiderijen, bontfabrieken en bontwerkerijen 1 

2 3.5 Hoeden-, pet ten- en mode-artikelenfabrieken 1 

, 'LtmEmiJli.l¢N'rNDJ1STR'tE -< i-I 
2 4.1 Lederfubriel{cn .;:... .. 4 

2 lL2 Lederwarenfabrieken (exclusief kleding) 3 

2 11. 3 Schoenenindustrie 3 

25 HOUT,...-- Elf MJiuBEr;'INDU$TRi'E 

2 5·1 Houtzagerijen en -schaverijen 4 

2 5·21 Triplex- en fineerfabrieken 4 

2 5.22 Vezel- en spaan(der)plaatfabrieken I, 

2 5·23 Houtconserveringsbedrijven 5 

25 ·31 Timmerfabrieken I, 

25 .32 Parket- en hardhoutvloerenfabrieken 3 

25 .4 Houten emballageindustrie 3 

-
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VNG··BESTAND CA'fEGORALE BEDRIJFSINDELING 

r====== 
[ SBl-CODE OMSCHRIJVING II MILIEUCATEGORIE: I 1 2 3 4 5 6 
i=~ . 

25.5 Overige houlverwerkingslndustrie: 

_. klein: opgesteld vermogen < 50 kW 3 

-- groet: opgesteld vermogen > 50 kW 3 

25·61 Kurkwarenfabrieken 4 

25.62 BOl'stclwarenfabrieken 3 

25·63 Mandenmakerijen 2 

25.69 Vlechtwarenfabrieken 2 

25,7:1 Meubelfabrieken (inclusief lakspui terij) 4 

25.72 Grafkistenfabrleken 3 

25.73 Hi etmeubelfabrieken 3 

25.7'1 Matrassenfabrieken 3 

2.5·75 Woningstoffeerderijen 1 

26. ':.~~PIi{R~ __ Elf' P~1~~A_R~fN:*p~1R:~~ ... .-.. . .',-. 

.' 
26.1 Papier- en karlonfabrieken: 

_. produktiecapaciteit > 300 ton/dag 4 

-- produktiecapaciteit > 70 ton/dag ,n < 300 ton/dag 4 

-- produktiecapaciteit < 70 ton/dag 3 

26.2 Papierwarenindustrie 3 

26·31 Golfkartonfabrieken 4 

26.32 Kartonnagefabricken 3 

27 GRAPlSCHff INDU$TR:im:~:::':t!~r:GEVE,RtJEN ..... 

27.11 Dagbladdrukkerijen 4 

27·12 Handelsdrukkerijen (klein) en kopieerinrichtingen 
(boekdruk, offset, flexografie, en dergelijke) 3 

27.13 Offset-rotatie-drukkerijen (groot, mot thermische drogerij) : 

. zonder naverbranding 4 

-- met naverbranding 3 

27.14 Hotatie-diepdrukkerijen: 

.- zonder terugwinning oplosmiddel 4 

-- m,t terugwinning oplosmiddel 3 

27·15 Chemigrafische bedrijven 2 
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VNG-Bf;S'fAND CA'fEGORALE BEDRIJPSINDELING 

SBI-CODE OMSCHRIJVING II MILIEUCATEGQRIE: 1 2 3 I, 5 6 

2'1.16 Loonzetterijen 1 

27.19 Zeefdrukkerijen 3 

27.2 Uitgeverijcn (uitsluitend kantoor) 1 

2'1.3 Binderijen en dergelijke 3 

28 AAR1X)LIE.,. 'E~ S'rEENf{Q()LVl:;:RWERKINGSlNOUSTRLE 

28.1 Aardolieraffinaderijen: 

- met petrochemie 6 

. zander verdere petrochemie 6 

28.21 Cokesfabrieken en teerdistillatie: 

- verwerkingseapaciteit > 1.000.000 ton/jaar 6 

.. verwerkingscapaciteit < 1.000.000 ton/jaar 6 

28,22 Bitumineus wegenbouw-roaterialenfabrieken: 

- verwerkingscapaciteit > 100 ton/uur 5 

- verwerkingscapaciteit < 100 ton/uur 4 

28.23 Bitumineus dakbedekkingsmaterialenfabrieken 4 

28.24 SmceroIien- en vettenfabrickcn 3 

28.29 Overige aardolie- en steenkoolverwerkingsindustrie: 

- steenkoolproduktenfabrieken, niet elders genoemd 4 

- aardolieproduktenfabrieken, niet elders genoemd 5 

29 CIlEr;ii.SC!if;"' tND'Q$~rRl:_E" 
.: 

29.' Kunstmeststoffenfabrieken 5 

29·~· Kunstharsenfabrieken en dergelijke 5 

29.3 Kleur- en verfstoffenfabrieken 4 

29·41 Industril:ile gassenfabrieken: 

.. niet explosief 5 

- explosief 5 
1 

29·42 Anorganisch chemische grondstoffenfabrieken, niet elders genoemd ) 5 

29. li3 Synthetische reuk- en smaakstoffenfabrieken 5 

1) Let op: grote verscheidenheid! 



VNG-13ESTAND CA'fEGORALE BEDRIJFSINDELING 

OMSCHRIJVING II MILIEUCATEGORIE: 

29.1~9 
2 

Organisch chemische grondstoffenfabrieken, niet elders genoemd ) 

Verf-, lak- en vernisfabrieken 

Drukinktfabrieken 

Geneesmiddelenfabrieken: 

- fabricage van geneesmiddelen 

- formulering en afvullen geneesmiddelen 

Verbandmiddelenfabrieken 

29.71 Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken 

29.'/2 Parfumerie- en cosmeticafabrieken 

Chemische bestrijdingsmiddelenfabrieken, niet elders genoemd 

Lijm- en plakmiddelenfabrieken: 

- zonder dierlijke en synthetische grondstoffen 

- met dierlijke en synthetische grondstoffen 

29.92 Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken 

29.93 Poetsmiddelenfabrieken 

29.911 Fotochemische produktenfabrieken 

29.95 Springstoffen-, vuurwerk- en dergelijke fabrieken 

29.99 Chemische produktcnfabrieken, niet elders genoemd 

30 Kunstmatige en synthetischc garen- en vezelfabricken 

31..11 Rubberbandcnfabrieken 

31.12 Rubberartikelenfabrieken 

31.19 Rubberregeneratiebedrijven 

31.2 Loopvlakvernieuwingsbedrijven: 

- vloeroppervlak > 100 mZ 

,. vloeroppervlak < 100 ml 

2) Let: op: grote verscheidenheid! 

1 234 5 6 

5 

4 

4 

4 

3 

3 

4 

4 

6 

3 

5 

3 

3 

3 

5 

4 

."" 

4 

3 

4 

I, 

3 



VNG-BE$TANJ) CATEGORALE BEDRIJPSINDELING 

~BJ.-CODE OMSCHRIJVING II MILIEUCATEGORIE: I 1 2 3 " 5 6 
r 

31.3 Kunststofverwerkingsfabrieken: 

.. met fenolharsen 5 

.. zonder fenolharsen I, 

32 BQ~'l''e~X.Ali~N-, AARDEWE.RK';"::·,EN' '(ill,ASINPo)JSTRI~_:"'-

32.1:1 Baksteenfabrieken " 
32.11.2 Baksteenelementenfabrieken 3 

32.12 Dakpannenfabrieken " 
32.2 Aardewerkindustrie: 

- groot ( elektrlsche ovens ) 40 kW totaal ) II 

- klein (elektrische ovens < 40 kW totaal) 2 

32·3 Kalkzandsteenfabrieken 4 

32.41 Cementfabrieken 5 

32. J*2 Kalkfabrieken 4 

32.5
' 

Betonwarenfabrieken: 

- algemeen 4 

.. met slagtegelpersen, gesloten gebouwen 4 

- met betonklinkerproduktie, open lucht 5 

32.52 Asbestcementwarenfabrieken 4 

32.53 Betonmortelcentrales: 

.. pl'oduktiecapaclteit )- 100 ton/uur 4 

produktiecapaciteit < 100 ton/uur 4 

32.54 Mineraalgebonden bouwplatenfabl'ieken 3 

32.6 Natuursteen-bewerkingsbedrijven 3 

32.71 Slijp- en polijstmiddelenfabrieken 3 

32.72 Steen-, grot- en krijtmalerijen: 

- gesloten gebouwen (exclusief steenbrekerijen) 4 

. schelpenmalerijen 4 

- steenbrekerijen en dergelijke, open lucht 5 

- steenbrekerijen en dergelijke, gesloten gebouwen 4 

32.73 Isolatiemateralenfabrieken 4 

32.79 lI1inerale produktenfabrieken, nlet elders genoemd 3 

32.81 Glasfabrieken 4 
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VNG·-BES'l'AND CATEGORALE BEDRIJPSINDELING 

I SBl-CODE 

32.82 

32.83 

33·1 

33·2 

33·31 

33·32 

33.33 

33.41 

33.42 

33. 113 

OMSCHRIJVING 

Glasbewerkingsbedrijven: 

- zonder glasfiber- en glaswolmaterialen en dergelijke 

- met gClmpregneerd glasfiber, glaswol en dergeliJke 

Glas-in-loodzetterijen 

Ruwijzer- en staalfabrieken 

Staleh-~~izenfabrieken 

Koudbandwalserijen 

Profielzetterijen 

Draadtrekkerijen en dergelijke 

Non-ferro-metaalertsvoorbewerkingsbedrijven 

Primaire non-ferro-metaalfabrieken 

Non-ferro-metaalsmelterijen en dergelijke: 

.- zonder rookgasfil tel'S 

- met rookgasfilters 

II MILIEUCATEGORIE: I 1 

33.44 

33·91 

Non-ferro-metaalwalserijen, -trckkerijen, en dergelijke 

Herwinningsbedrijven veor iJzer en staal; autoshredder$ (open lucht) 3) 

34 

34.01 

3'1,02 

34.11 

34.12 

34.2 

IJzer- en staalgieterijen 

Non-ferro-metaalgieterijen: 

- smeltpotten > 100 1 

- smeltpotten < 100 1 

Grofsmederijen en dergelijke 

Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven 

Schroeven-, massadraaiwerk-, veren- en dergelijke industrie 

3'1.3 Tank-, reservoir- en pijpleidingbouwbedrijven: 

- gesloten gebouw 

in open lucht, terreinoppervlekte > 10 he 

- in open lucht, terreinoppervlakte tussen 3 en 10 ha 

- in open lucht, terreinoppervlakte tussen 1 en 3 ha 
b.· 

3) Zie ook SBI-code 62.9 

234 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

I, 

5 6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

6 
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VNG-BESTAND CATEGORALE BEDRIJFSINDELING 

SIB-CODE 

34.93 

35 

OMSCHRIJVING II MILIEUCATEGORIE: 

Overige constructiewerkplaatsen (exclusief lakken of coaten; 
geslaten gchouwen) 

Mctalen-meubelfabriekcn en dergelijke (inclusief lakken en maffelen) 

Metalen-emballageindustrie (inclusief lakken en maffelen) 

Centrale verwarmingsketels en -radiatorenfabrieken (exclusief maffelen) 

Overige metaalwarenindustrie 

Smederijen. lasinrichtingen. bankwerkerijen en dergelijke 

Reparatiebedrijven voer landbouwmachines en dergelijke 

Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven: 

- algemeen 

- mechanische oppervlaktebehandeling (sliJpen, polijsten) 

- anodiseer- (eloxeer-)bedrijven 

- chemische oppervlaktebehandeling (bijvoorbeeld zwart en) 

- emailleerbedrijven 

- galvaniseerbedrijven (vernikkelen, verchromen, verzinken, 
verkoperen en dergelijke) 

- straalbedrijven 

- metaalharderijen 

- lakspuiterijen en moffelbedrijven 

- schopeerbedrijven 

- thermische verzinkerijen 

- thermische vertinnerijen 

MACHI.NEINDtistRIE 

35 Machineindustric: 

- produktie-vloeroppervlak < 2000 m2 

- produktie-vloeroppervlak > 2000 m2 

- produktie-vloeroppervlak > 2000 ml en tevens machinaal smeden 

2 3 4 5 6 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

4 

3 

4 

4 
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VNG-·BESTAND CATEGORALE BEDRIJPSINDELING 

I-CODE OMSCHRIJVING II MILlEUC 

ELEK'l'-ROTECHNlSCHE INDUSTRTE 

36 Elektrotechnische industrie exclusief draad-. kabel-, accumulatoren- en 
batterijenfabrieken: 

aspect: coating, bitumen, lak, bakeliet 

- aspect: transformatorvloeistof PCB-houdend 

non-ferro-draad- of buizentrekkerij 

- aspect: radio-aetieve hronnen (pacemakers) 

-- aspect: produktie koolelektrodes 

.- elektro-technische industrie, nlet elders genoemd 
(spreiding voaral graotte) 

36.1 Elektrische draad- en kabelfabrieken 

36.91 Accumulatoren- en batterijenfabrieken 

36.97/ Elektrische apparatenfabrieken 
36.98 

37.11.1 Autofabrieken en -assemblagebedrijven 

37,11.2 Autobussen- en vrachtwagenreparatiebedr.i jven (exclusief carrosseriewerk) 

37.21 Aanhangwagen- en opleggerfabrieken 

37.22 Carrosseriefabrieken 

37.3 Auto-onderdelenfabrieken 

37.4 Scheepswervcn (staalbouw), inclusief reparatie: 

37.46 

37.5 

37.6 

- terreinoppervlak > 10 ha 

"' terreinoppervlak tussen 3 en 10 ha 

- terreinoppervlak tussen 1 en 3 ha 

- terreinoppervlak < 1 ha of verwerking kunststof en hout 

Scheepsbedrijven: 

.- scheepsschilder- en schoonmaakbedrijven en dergelijke 

- scheepssloperijen 

Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen (lijnwe'rk-werkplaatsen) 

Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 

37.7 Vliegtuigbouw- en -reparatiebedrijven: 

- exclusief proefdraaien motoren 

~. inclusief proefdraaien motoren 

234 5 6 

.... 

" 
4 

4 

5 

5 

3 

4 

4 

3 

4 

3 

3 

1, 

3 

5 

5 

4 

4 

5 

5 

3 

3 

4 

5 
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VNG--BESTAND CA'fEGORALE BEDRIJPSINDELING 

SEl-CODE OMSCHRIJVING II MILIEUCATEGORIE: 1 2 3 4 5 6 

i== ---

37.9 Transportmiddelenindustrie, niet elders genoemd 3 

3$ iNSTRl.JMENTEN- EN OPTlSCHE-.1NnUSTRIE 

38 Instrumenten- en optische industrie 3 

39 OVERlGE .LNDUSTRIE 

39 Overige industrie, niet elders genoemd 3 

39·3 Fota- en filmlaboratoria 3 

39·41 Speelgoedartikelenfabrieken 3 

39.42 Sportartikelenfabrieken 3 

39·5 Sociale werkplaatsen met lakspuiterijen 3 

39.99.1 Compostbedrijven 5 . 

hO ,~~#::V~;:~~~i:~~~~~~i~~~~~~b~~~i~~r,; -;~_~(iW~~~f:_~_~ 

110.11 Elektrische produktiebedrijven: 

- kolengestookt 5 

- aliegestookt 5 

-- gasgestookt 5 

-- gasturbine-centrales 4 

40.12 Transfol'matorstatians: 

-- > 1000 MWe (open. afgeschermd) 5 

-- tussen 200 en 1000 MWe 4 

- tussen 100 en 200 MWe 3 

- tussen 10 en 100 MWe 3 

- < 10 MWe 2 

110.2 gasontvang- en -verdeelstations categorie 0 3 

40.2 gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen categorie B en C) 2 

40.2 Gasdistributiebedrijven: 

-- gas compressors tat ions > 100 MW 5 

- gas compressors tat ions < 100 MW 4 
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VNG-BESl'AND CATEGORALE BEDRIJFSINDELING 
F=---~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~=T~~~ 

[SBI-CODE OMSCHRIJVING I MILIEUCATEGORIE: I 1 2 3 I, 5 6 

110.31 Waterwinning en -bereiding: 

- met chloorgas 6 

- bereiding met chloorbleekloog en dergelijke en/of straling 3 

Jw.32 Wa terdis tr.i. but i e bedrijven: 

- pompstations ) 15 MW 4 

pompstations tussen 1 en 15 MW 3 

- pompstations < 1 MW 2 

40.4 Warmtevoorzieningsbedrijven: 

- stadsverwarming 3 

- blokverwarming 2 

51 BOUWNNVERlIS1D 

51 Bouwbedrijven: 

- algemeen 3 

_. aspect: impregneren, bi tumineren. verven: geur en gevaar 3 

- aspect: ijzervlechten, stcenbewerken: geluid 3 

, 

52 Bouwinstallatiebedrijven 3 

, 

61.11 Akkerbouwprodukten, algemeen assol'timent 3 

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, plant en en tuinbenodigdheden 2 

61.18 Meststoffen 3 

61-19 AkkerbOl.ll"produkten, niet elders genoemd 3 

61.21 Levend vee 3 

61.22 Wilde dieren. siervogels en dergelijke 3 

61.31 Textielgrondstoffen en -halffabrikaten 3 

61-32 Huiden en vellen 3 
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VNG-HESTAND CATEGORALE BEDRIJPSINDELING 
r= 
[ SBl·-CODE OMSCHRIJVING I MILIEUCATEGORIE: I 1 2 3 4 5 6 
~--

61.33 Leder en -halffabrlkaten 3 

61.34 Ruwe tabak 3 

61.39 Ruwe tropische produkten. nlet elders genoemd 3 

61.41 Ertsen (inclusief overs lag) 5 

61. 112 JJzer, staal- en -halffahrikatcn I, 

61.43 Non-ferro-metalen en -halffabrikaten 3 

61.44 Minerale olieprodukten (exclusief brandstoffen) 3 

61.45 Vaste, vloeibare en gasvormige hrandstoffen (algemeen assortiment) 5 

61.46 Vaste brandstoffen: 

_. kolentcrminal 5 

-- klein. lakaal verzorgingsgebied 3 

61./t7 Vloeibare brandstoffen: 

- vloeistoffen 4 

- tot vloeistof verdichte gassen 5 

61.51 Chemische grondstoffen en chcmicalicn vaer industricle toe passing I, 

61.52 Bestrijdingsmiddelen 4) 5 

61.53 Olien, vet ten en oliehoudende grondstoffen 3 

61.54 Rubber 3 

61.6 Hout, vlakglas, sanitair en bouwmaterialen exclusief 61.66 en 61.69 3 

61.66 Zand en grind 3 

61.69 Bouwmaterialen, niet elders genoemd 3 

61.7/8 Machines, technische benodigdheden 3 

61.91 Verpakkingsmaterialen 3 

61.92 Scheepsbenodigdheden 2 

61.99 Vakbenodigdheden en dergelijke 2 

62.1 Meubelen, antiquiteiten en dergelijke 3 

62.2 Huishoudelijke artikelen, Ijzerwaren, auto-accessoires, houtwaren en 
dergelijke 2 

62.27 Verf en behang 3 

62.3 Textielwaren, schoeisel on dergelijke 3 

62.4 Voedings- en genotmiddelen (plantaardig) 3 

62·5 Voedings- en genotmiddelen (dierlijk) 3 

4) Zie richtlijn Hoofdinspectie van de Hygiene voor het Milieu (Ministerie VROM) 
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VNG··BESTAND CATEGORALE BEDRIJPSINDELING 

~~-CODE OMSCHRIJVING II MILIEUCATEGORIE: 11 

62.6 Farmaceutische. medische. kosmetische artikelen en reinigingsmiddelen 

62.7 Papier, boeken en kantoorbehoeften 

62.8 Optische, fotografische. sport- en dergelijke artikelen: 

.. zander vuurwerk 

- met vuurwerk 

IJzer- en staalschroot: 

- slopen in open lucht met schrootschaar of pers 

- divers en schroot 

- autosloperijen 

62.92 Oude non-ferro-metalen 

62·93 Dude material en en afvalstoffen: 

- oud papier, lampen en rubber 

- dierlijk afval 

- puin, glas en bout 

63 / 64 Tussenpersonen in de groothandel (kantoren) 

68.1 

68.21 

68.22 

68.23 

68.24 

68.29 

Schoen- en andere lederwarenreparatiebedrijven 

Autoreparatiebedrijven 

Autoplaatwerkerijen 

Autaspuitinrichtingen 

Autobeklederijen 

Autareparatiebedrijven, niet elders genoemd: 

- zander tectyleerderij 

.- met tectyleerderij 

68.3 Pietsen-. bromfietsen- en matorfietsenreparatiebedrijven 

68.~ Uurwerkreparatiebedrijven 

68.5 Gaud- en zilversmederijen (reparatiebedrijven) 

68.6 Reparatiebedrijven vaar elektrische gebruiksgaederen 

68.7 Reparatiebedrijven vaar muziekinstrumenten 

68.9 Reparatiebedrijven voar niet elders genoemde gebruiksgoederen 

; 

1 

! , 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 3 4 5 6 

3 

3 

2 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

I, 

3 

2 

3 

3 

2 

3 

2 
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VNG-BESTAND CATEGORALE BEDRIJPSINDELING 

~.l-C01)E OMSCHRIJVING II MILIEUCATEGORIE: I 1 2 3 4 5 6 
1===0" . 

72 WEGVERVOBR 

72.1 Bus-. tram- • en metrostations 3 

72.21 Taxistandplaatsen 2 

72.22 Touringcarbedrijven 3 

72.3 Goederenwegvervoerbedrijven: 

- zender schoonmaken tanks 3 

- met schoonmaken tanks I, 

'/2.41 Autoparkeer- en stallingsbedrijven 3 

72.42 Fietsenstallingsbedrijven 2 

72.43 Pomp- en compressors tat ions 3 

72.49 Wegvervoe~s~verwante bedrijven. nlet elders genoemd 3 

73 z~EvMjjT , .... , ..... 
...... ,.". . / ....... , ,', 

"'. . ...... ., ...... , .. 

73.3 Zeevaart-verwante bedrijven: 

.. contain~terminal$ 4 

.. overslag los gestort materiaal > 1000 ton/uur 6 

.. overslag los gestort < 1000 ton/uur 5 

.. stukgoedoverslag ) 300 ton/uur I, 

.. idem < 300 ton/uur 4 

.. olieterminal inclusief LPG en dergelijke 6 

- stukgoed 4 

- tankercleaningbedrijven 4 

'74 a~N~E;NV,MR:r 

7/L2 Binnenvaart: 

.. containeroverslag 3 

- stukgoedoverslag 3 

.. bulk 3 

.. olie/LPG en dergelijke 3 

.. laad-, los- en overslagbcdrijven 3 
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VNG-BESTAND CATEGORALE BEDRIJPSINDELING 

SBl-CODE OMSCHRIJVING MILIEUCATEGQRIE: 

Hulpbedrijven voor het vervoer (uitslultend kantoorfunkties), 
exclusief S8l 76.3 

Veem- en pakhuisbedrijven 

77 cqMMUNICATIEBED'Rl-JVEN 

77.01 Postdiensten 

77.02 Telefoon-, telegraafdiensten en dergelijke 

84.95 Beurzen, tentoonstellingsgebouwen 

84.97 Veilinggebouwen en dergelijke 

84.99.8 Loonpakkerijen 

85.1 Autoverhuurbedrijven 

85.2 Machincverhuurbedrijven 

85.3 Verhuurbedrijven van gebruiksgoederen 

85.9 Verhuurbedrijven van nlet elders genoemde roerende goederen 

98.11.1 Vullophaal-, straatreinigingsbedrijven en dergelijke 

98.11.2 Vuilstortplaatsen 

98.12 Rioolwaterzuiveringsinrichtingen: 

- > 300.000 inwonerequivalenten 

- tussen 100.000 en 300.000 inwonerequivalenten 

< 100.000 inwonerequivalenten 

- indien slibdroging thermisch 

1 2 3 4 5 6 

2 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

3 

3 

I, 

5 

4 

4 

5 



VNG-DBSTAND CATEGORALE BEDRIJPSINDELlNG 

SBl-CODE 

98.13 

98.1Jl 

98.15 

98.21 

98.22 

98.23 

98.29 

98·31 

98.32 

98.33 

98·34 

98·35 

98·36 

98·5 

98·92 

98.99 

OMSCHRIJVING 

Afvalverwerkingsbedrijven: 

~ afvalscheidingsinstallaties 

verwerking olie-achtige afvel (afgewerkte olie) 

- kabelbranderijen 

- pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) 

- oplosmiddelterugw.inningsinstallaties (destillatie) 

_. vuilverbrandingsinrichting: huisvuil. slib 

- vuilverbrandingsinrichting: chemisch afval 

- verwerking chemisch afval (fotochemisch, galvano) 

- puinbreken en -zeven, open lucht 

- puinbreken en -zeven, gesloten gebouw 

Ongediertebestrijdings- en ontsmettingsbedrijven 

Polderbemalingsinrichtingen 

Glazenwasserijen en schoonmaakbedrijven 

Schoorsteenveegbedrijven 

Autowasserijen 

Schoonmaakbedrijven, niet elders genoemd 

Wasserijen en strijkinrichtingen 

Chemische wasserijen en ververijen 

Wasverzendinrichtingen 

Stopptlge- cn oppel'sinrichting 

Wasserettes, was salons 

II MILIEUCATEGORIE: 

Tapijtreinigingsbedrijven (niet tel' plaatse. aIleen verzenden) 

Foto-ateliers 

Badhuizen en sauna-baden 

Persoonlijke dienstverlening. niet elders genoemd: 

- voor zover niet elders genoemd 

.- dierenasiels 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 3 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 6 

5 
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~"~Jl",~H,~ __ b"~_~_~~_nde b1L9€ voorschriften: Het Besluit Categorie A-inrichtingen Wgh van 15 oktober 1981 
Gepubliceerd in Staatsblad nummer 671 van 19 november 1981 
Gewijzigd bij besluit van 10 september 1985 
Gepubliceerd in Staatsblad nummer 551 van 05 november 1985 

1. 

Inrichtingen met een totaal geinstalleerd motorisch vermogen van 15 MW of meer. 

11. 

3. Inrichtingen voor het malen, roosten, pelletiseren of doen sinteren van ertsen, met een capaci

teil ten aanzien daarvan van 10
6 

kg/a of meer. 

b. Inrichtingen voor de produktie van ruw ijzer, ruw staal of primaire non-ferrometalen, met een ca-

6 
paciteit ten aanzien daarvan van 10 kg/a of meer. 

c. Inrichtingen voor het laden, lossen of de opslag van ertsen, met een oppervlakte voor de bewaring 

van ertsen van 2000 m1 of meer. 

d. Inrichtingen voor het smelten of gieten van metalen of hun legeringen waarvan het smeltpunt hoger 

is dan 800 K, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 4.10
6 

kg/a of meer. 

c. Warmbandwalserijen en koudwalserijen van metalen of hun legeringen waarvan het smeltpunt hoger is 

dan 800 K en waarvan de dikte van de aangevoerde band groter is dan 1 mm, met een produktie-op

pervlakte van 2000 m1 of meer; trekkerijen voor stafmateriaal van metalen of hun legeringen waar

van het smel tpunt hoger is dan 800 K. met een produktie-oppervlakte van 2000 ml of meer. 

f. Inrichtingen voor de produktie van metalen buizen door middel van trek ken, walsen of lassen, met 

een produktie-oppervlakte van 2000 m2 of meer. 

g. Grofsmederijen en smederijen van ankers en kettingen met een produktie-oppervlakte van 2000 m2 of 

meer. 

h. Ketelmakerijen, vatenfabrieken en vatenrenoveer- en schoonmaakinrichtingen met een produktie-op

pervlakte van 2000 m1 of meer. 

i. Constructiebedrijven en plaatwerkerijen met een niet in een gesloten gebouw ondergebrachte pro

duktie-oppervlakte van 2000 ml of meer. 

j. Scheepswerven ingericht voor de bouw of reparatie van metalen schepen met een lengte van 25 meter 

of meer. 

k. Bepl'oevingsinrichtingen of beproevingsplaatsen voor verbrandingsmotoren met een totaal afrembaar 

motorisch vermogen ten aanzien daarvan van 1 MW of meer; beproevingsinrichtingen of beproevings

plaatsen voor straalmotoren of -turbines met een stuwkracht van 9 kN of meer. 

lII~. ________________________________________________________________ __ 

a. Inrichtingen voar het verstoken van fossiele brandstoffen met een thermisch vermogen van 75 MW of 

meer, met uitzondering van veiligheidsfakkels in gebruik ten behoeve van de opsporing en winning 

van aardgas. 

b. Transformatorstations, met niet in een gesloten gebouw ondergebrachte transformatoren, met een 

maximaal gelijktijdig in te schakelen elektrisch vermogen van 200 MVA of meer. 



c. Gasbehandelingsinstallaties bij aardgaswinputten en verzamelinrichtingen, met een capaciteit ten 

aanden daarvan van 10
7 

mJ /d (bij 1 bar en 273 K) of meer. 

d. lnrichtingen voor de produktie van cokes uit steenkool. 

e. Inrichtingen voor de vergassing of overslag van steenkool, met een capaciteit ten aanzien daarvan 
8 

van 10 kg/a of meer. 

I V. 
9 

a. Inrichtingen voor de raffinage van aardolie, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10 kg/a 

of meer. 

b. Inrichtingen voor het vervaardigen van petrochemische of andere chemische produkten, met een niet 

in cen gesloten gebouw geinstalleerd motorisch vermogen van 1 MW of meer. 

c. Inrichtingen voor de produktie van koolelectroden, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 

5.10
7 

kg/a of meer. 

d. 
8 

Inrichtingen voor de produktie van methanol, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10 kg/a 

of meer. 

e. Luchtscheidingsbedrijven, met een benodigde hoeveelheid lucht ten behoeve van het eindprodukt van 
4 

10 kg/h of meer. 

V. 

Inrichtingen voor het reinigen van afvalwater, met waterstraal- of oppervlaktebeluchters, met een 

i.e. of meer. .. 05 
capacltelt van 1 

VI. 
5 

a. Inrichtingen voor de winning van steen of grind, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10 

kg/h of meer. 

b. Inrichtingen voor de produktie van cement of cementklinker, met een capaciteit ten aanzien 
8 

daarvan van 10 kg/a of meer. 

c. Inrichtingen voor het breken, zeven of drogen van zand, grind en steen, met een capaciteit ten 

aanzien daarvan van 10
8 

kg/a of meer. 

d. Inrichtingen voor de vervaardiging van cement- of betonwaren, waarbij gebruik wordt gemaakt van 

persen, triltafels of bekistingtrillers, met een capaciteit ten aanzien van cement- of betonwaren 
5 

van 10 kg/d of meer. 

e. Inrichtingen voor de vervaardiging van cement- of .betonmortel, met een capaciteit ten aanzien 
5 

daarvan van 10 kg/h of meer. 

f. Inrichtingen voor de produktie van asfalt of asfaltprodukten, met een capaciteit ten aanzien 
5 

daarvan van 10 kg/h of meer. 

q. Inrichtingen voor de produktie 

aanzien daarvan van 10
4 

kg/h of 

of verwerking van glas of glasprodukten, met een capaciteit ten 

meer. 

h. Inrichtingen voor de produktie van glaswol of steenwol met een capaciteit ten aanzien daarvan van 

10' kg/h of meer. 
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V II. 

o. Inrichtingen voar het verwerken van suikerbieten tot bietsuiker, met een capaciteit ten aanzien 
6 

daarvan van 2,5.10 kg/d of meer. 

b. Inrichtingen voor de produktie van alien of vetten uit plantaardige of dierlijke grondstoffen, 

met een capaciteit ten aanzien daarvan van 250.10
6 

kg/a of meer. 

c. Inrichtingen voar de produktie van vetzuren of alkanolen uit plantaardige of dierlijke aIi'en of 

vetten, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 50.10
6 

kg/a of meer. 

d. Elevatorinrichtingen voar granen of meelsoorten met een verwerkingscapaciteit ten aanzien daar-
5 

van van 10 kg/h of meer; inrichtingen voar de produktie van veevoeder, met een capaciteit ten 

aanzien daarvan van 10
5 

kg/h of meer. 

e. lnrichtingen voor de produktie van gist en spiritus, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 
6 

5.10 kg/a of meer. 

f. Inrichtingen voor de produktie van zetmeel of zetmeelderivaten, met een capaciteit ten aanzien 
4 

daarvan van 10 kg/h of meer. 

g. Inrichtingen voor de produktie van melkpoeder, weipoeder of andere gedroogde zuivelprodukten, met 

een capaciteit ten aanzien daarvan van 1500 kg/h of meer. 

h. Inr'ichtingen voor de produktie van consumptiemelk, consumptiemelkprodukten of geevaporiseerde 

melk of melkprodukten met een melkverwerkingscapaciteit van 55.10
6 

kg/a of meer; inrichtingen die 

door middel van indampers melk of melkprodukten concentreren, met een waterverdampingscapaciteit 

van 20.10
3 

kg/h of meer. 

i. Groenvoerdrogerijen met een waterverdampingscapaciteit van 10
4 

kg/h of meer. 

VIII. 

Jnrichtingen 'Oet 50 of meer mechanisch aangedreven weefgetouwen. 

IX. 

Inrichtingen voor de vervaardigingen van papier, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 3000 kg/h 

of meer. 

X. 

Terreinen, geen openbare weg zijnde. die bestemd of ingericht zijn voor het in wedstrijdverband, ter 

voorbereiding van wedstrijden of voor recreatieve doeleinden rijden met gemotoriseerde voertuigen, en 

die daartoe acht uren per week of meer opengesteld zijn; hiervan uitgezonderd terreinen die langer 

zijn opengesteld. indien dit het gevolg is van ruimere. openingstijden gedurende ten hoogste drie 

weekeinden per kalenderjaar, met het oog op het houden van wedstrijden op die terreinen of het voor

bereiden van zodanige wedstrijden; tot het weekeinde worden gerekend: zaterdagen, zondagen en alge

mecn erkende feestdagen of daarmee gelijkgestelde dagen als bedoeld in artikel 3 van de Algemene ter

mijnenwet (Stb. 1964, 314) die op een vrijdag of op een maandag vallen. 

Xl. ___________________________________________________________________ ___ 
.. _._----

Spoorwegemplacementen waarop met behulp van een rangeerheuvel wordt gerangeerd. 


