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1. INLEIDENDE BEPALINGEN VAN ALGEMENE AARD 

Artikel 1: Begripsbepalingen 

In deze voorschriften wordt verstaan onder: 

1. het plan: 
het bestemmingsplan Ureterp - Kom van de gemeente Opsterland; 

2. de kaart: 
de kaart van het bestemmingsplan Ureterp - Kom, bestaande uit 2 
deelplankaarten; 

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: 
een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

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 zelf
standige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten; 

12. bouwperceelgrens: 
een grens van een bouwperceel; 
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13. bebouwingspercentage: 
een in de voorschriften aangegeven percentage dat de grootte van het 
dee I van een terrein aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd; 

14. bouwlaag: 
een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij be
nadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks 
met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en 
zolder; 

15. eerste bouwlaag: 
de bouwlaag op de begane grond; 

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

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

18. woonhuis: 
een gebouw, dat een woning omvat, dan wei twee of meer naast elkaar 
en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen omvat en 
dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan 
worden; 

19. woning: 
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van 
een afzonderlijk huishouden; 

20. bedrijfswoningLdienstwoning~ 
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; 

21. bedriifsgebouw: 
een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf; 

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

23. detailhandel: 
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling 
ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die 
die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in 
de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit; 
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24. winkel: 
een gebouw, dat een ruimte omvat, welke door zijn indeling kennelijk 
bedoeld is te worden gebruikt voor de detail handel; 

25. verkoClgvloeroggervlakte: 
de voor het publiek zichtbare en toegankelijke (besloten) winkelruimte 
ten behoeve van de detailhandel; 

26. horecabedriif 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. aanlooggericht horecabedrijf: 
een horecabedrijf dat is gericht op het verstrekken van dranken en 
etenswaren aan met name bezoekers van centrumvoorzieningen, zoals 
ijssalons, croissanterieen en naar de aard daarmee gelijk te stellen 
horecabedrijven; 

29. restaurant en/of cafe-restaurant: 
een horecabedrijf dat voornamelijk is gericht op het verstrekken van 
maaltijden; 

30. hotel en/of gension: 
een horecabedrijf waar de bedrijfsuitoefening hoofdzakelijk is gericht op 
het tegen vergoeding verstrekken van logies; 

31. cafetaria en/of snack bar: 
een horecabedrijf dat voornamelijk is gericht op het verstrekken van 
kleine etenswaren en niet alcoholhoudende dranken; 

32. cafe en/of 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; 

33. 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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34. kantine: 
een ruimte waarin de bedrijfsuitoefening is gericht op het tegen vergoe
ding verstrekken van maaltijden, eenvoudige etenswaren en dranken; 

35. 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; 

36. cultuurgrond: 
grasland, akkerbouw- en tuinbouwgronden; 

37. 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; 

38. dak: 
iedere bovenbeeindiging van een gebouw; 

39. lillP~ 
een dak dat voor minder dan 50% in het horizontale vlak ligt; 

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

41. geluidbelasting: 
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 
bedoeld in de Wet geluidhinder; 

42. 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; 

43. hogere grenswaarde: 
een maximale waarde voor de geluidbelasting, die hoger is dan de 
voorkeursgrenswaarde en die in een concreet geval kan worden vast
gesteld op grond van de Wet geluidhinder en/of het Besluit grenswaar
den binnen zones langs wegen; 

44. geluidzoneringsplichtige inrichting: 
een inrichting, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het 
terrein van vestiging in een bestemmingsplan een geluidzone moet 
worden vastgesteld; 
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45. 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. deJl:2ouw)hoogte~ nokh909te 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 dakhellinlr 
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak: 

4. ~ervlakte van een QQywwl;lrk; 
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: Beschriiving 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 

1. 1. Bestaande bebouwing 

* 

* 

Er wordt gestreefd naar hand having en zo mogelijk verbetering van de 
woonsituatie. Dit houdt in het creeren van voorwaarden voor verbetering 
van de kwaliteit van bebouwing en woonomgeving. 

Gestreefd zal worden naar hand having en versterking van structurele 
groenelementen, verspreid staande waardevolle bomen en groenbege
leidingen langs wegen en straten (zie figuur 1). De waardevolle boom
be planting zal worden beschermd door toepassing van de Aigemene 
plaatselijke verordening Opsterland (APV). 

structuree' 9roenelement 

Noord - Zuld 08 

o 250m 

~~----

Figuur 1: Structurele groenelementen 
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* 

* 

* 

* 
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Het behoud van de voor Ureterp kenmerkende noord-zuid-as (zie 
figuur 1). welke een ruimtelijk structurerend element vormt tussen de 
verschillende woongebieden. wordt voorgestaan. Deze as wordt geken
merkt door openheid en een groen karakter. 

Gebouwen die als beschermd monument zijn aangewezen op grond van 
de Monumentenwet. zullen op basis van deze wet worden beschermd. 

Er wordt gestreefd naar het behoud van de lintvormige structuur van de 
bebouwing aan de Weibuorren met daarin de afwisseling in ruimtelijke 
profielen. 

In het centrumgebied (zie figuur 2) dient in principe te worden voorko
men dat bewinkeling aan de achterstraten c.q. de achtererven plaats 
vindt. De bewinkeling zal zoveel mogelijk op de Weibuorren geori
enteerd zijn. In de veranderingsgebieden van het centrum (zie figuur 2) 
kan ten behoeve van de herinrichting hiervan worden afgeweken. 

W & uitleper centrumgebied 

~ veranderingsgebieden 

Figuur 2: Centrumgebied en uitlopers centrumgebied 
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* De milieuhinder als gevolg van bedrijven zal zoveel mogelijk worden 
beperkt. De aangrenzende functies zijn maatgevend voor de toelaatbare 
hinder. Naast het bestemmingsplan geldt de Wet milieubeheer. 

1. 2. Onlwikkelingsgebieden c.q. veranderingsgebieden 

1. 2. 1. Veranderingsgebieden centrum (zie figuur 2) 

* 

* 

* 

In het gebied ten noorden van de Weibuorren, achter de Mounestrjitte, 
wordt in verband met de belangrijke woonfunctie van het centrum en de 
verkeersproblematiek herinrichting voorgestaan. Dit door middel van een 
versterking van de woonfunctie en een verbetering van de infrastructuur 
(ontsluiting en parkeervoorzieningen ten behoeve van de winkels aan de 
Weibuorren). 

In het gebied ten zuiden van de Weibuorren, op de locatie van de 
supermarkt, het daarbijbehorende parkeerterrein en de woningen aan 
het Roggepaed, zal ten behoeve van de uitbreiding van de supermarkt 
en de parkeervoorzieningen, een verbetering van de bevoorrading en 
een mogelijke westelijke toegang tot het centrum, herinrichting worden 
voorgestaan. 

Op de open locatie tussen de Mounestrjitte en de Postieane, achter de 
Weibuorren, is de realisering van een achterontsluiting in combinatie 
met parkeervoorzieningen ten behoeve van de centrumvoorzieningen 
uitgangspunt. Ter versterking van de winkelstructuur wordt op de plaats 
van de bestaande bebouwing de bouw van winkelunits voorgestaan die 
binnen de ruimtelijke structuur van de Weibuorren passend zijn. 

1. 2. 2. Invullocatie "De Trefkule" 

In het gebied van de voormalige huishoudschool op de hoek van de Wei
buorren en de Skoalleane is het beleid gericht op de invulling van een woon
functie in de vorm van appartementen. Ten aanzien van de inrichting van het 
gebied worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

hand having van het gebied als een groene enclave tussen het garage
bedrijf aan de oostzijde en de dorpsbebouwing aan de westzijde is uit
gangspunt. Vanuit de groene omlijsting kan op het middenterrein wo
ningbouw plaatsvinden; 
accentueren van de toegang tot het dorp. In dit kader wordt het behoud 
van de parkachtige omgeving van het voorterrein voorgestaan (vijver
partij en bomen); 
het maken van een samenhang tussen de bebouwing aan de zuidkant 
van de Weibuorren, de oostzijde van de Skoalleane en de bebouwing in 
dit gebied. 

Een mogelijke inrichting van het gebied is weergegeven in de figuren 5a, 5b 
en 5c van de toelichting. 
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1. 2. 3. Groenstructuur omgeving "De Telle" 

Voor de zuidelijke as, welke een ruimtelijk structurerend element vormt van 
Ureterp en binnen het ontwikkelingsgebied ligt, gelden de volgende uitgangs
punten: 

het behoud van voldoende herkenbaarheid van het dorp; 
het creeren van een goede relatie van de groenstructuur met de wo
ningbouw door middel van groen in combinatie met speel- en sport
voorzieningen; 
het behoud en versterking van de ruimtelijke relatie tussen de verschil
lende elementen in de groenstructuur. Dit geldt met name voor de 
scheiding tussen het open grasland en de ijsbaan, ten zuiden van de 
geprojecteerde woningbouw, door middel van opgaande beplanting en 
een pad; 
een landschappelijke en natuurlijke invulling van het gebied, mede 
gericht op een ecologisch beheer. 

1. 2. 4. Duurzaam bouwen 

In het plan zal bij herinrichting en inbreiding, met inachtneming van de 
technische, verkeerskundige en financiele randvoorwaarden, worden ge
streefd naar een optimale wijze van integreren van milieudoelstellingen. 
Dit "duurzaam bouwen" ') zal uitgangspunt zijn voor de inrichting van een 
gebied, voor zover het betreft gemeentelijke werken (verkeer- en infrastruc
tuur, rioleringsstelsel e.d.). 
Voor zover de realisering in handen is van particulieren, zowel op project
als op bouwplanniveau (goede bezonning en daarmee een zuinig energie
verbruik, materiaalgebruik) zal worden getracht door middel van overeen
komsten met projectontwikkelaars dan wei grondeigenaren te bereiken dat bij 
de realise ring rekening wordt gehouden met de aspecten van duurzaam 
bouwen. 

1. 3. Waterhuishouding 

Teneinde een goede waterhuishouding in het gebied te waarborgen, zal bij 
activiteiten die hierop inbreuk kunnen doen, overleg gepleegd worden met 
het beherende waterschap, met name daar waar het (hoofd)waterlossingen 
betreft. 

2. 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. 

') Duurzaam bouwen houdt in dat in aile lasen van het bouwproces, dus van initiatiel- tot 
beheerfase. het milieu-aspect een vaste plaats in de besluitvorming krijgt. Het is erop 
gericht arvoer te zorgen dat er zo weinig mogelijk mllieuproblemen ontstaan, zowel hier 
als elders, zowel nu als in de toekomst. 
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2. 1. Specifieke criteria 

2. 2. 1. Woonfunctie 

- Hoofdgebouwen -

* 

* 

* 

Bij verbouw en uitbreiding van (bestaande) hoofdgebouwen. zal in het 
algemeen de bebouwingsstructuurvan de omgeving richtinggevend zijn. 
De bebouwing dient aan te sluiten op de ruimtelijke structuur en het 
daarmee samenhangende bebouwingspatroon van het dorp. 

Incidentele opvulling van het bestaande bebouwingspatroon is mogelijk. 
mits de bouwmassa van de aangrenzende woonbebouwing en het 
bestaande bebouwingspatroon in stand wordt gehouden. 
De situaties dienen rUimtelijk bij te dragen aan een versterking van het 
bebouwingspatroon. qua milieusituatie geen beperkingen te veroorzaken 
voor (naastgelegen) bedrijvigheid en geen problemen met zich mee te 
brengen voor de aangrenzende. bestaande bebouwing. 

Nieuwbouw (herinrichting) ten behoeve van ouderenhuisvesting dient 
aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

er dient sprake te zijn van beschermd wonen; 
de situering dient gunstig te zijn ten opzichte van de centrumvoor
zieningen; 
er dient sprake te zijn van integratie in het bestaande woongebied. 

- Bijgebouwen -

Bij de bouw van bijgebouwen (uitbouw. berging. e.d.) moet. be halve aan de 
kwantitatieve bebouwingsregelingen. in principe aan de volgende eisen 
worden voldaan: 

in het algemeen wordt gestreefd naar een herkenbaar onderscheid 
tussen hoofd- en bijgebouwen; 
bij een vrijstelling voor extra vergroting van bijgebouwen wordt gelet op 
de volgende aspecten: 
~ er moet sprake zijn van een aantoonbare behoefte vanuit de in de 

bestemming toegelaten functies dan wei moet er sprake zijn van 
de situatie dat de gewenste uitbreiding van een hoofdgebouw 
afgewezen moet worden. gelet op het straat- en bebouwingsbeeld; 

~ bij vergroting ten behoeve van de woonfunctie moet aantoonbaar 
zijn dat het gebruik van de uitbreiding voor langere termijn gekop
peld blijft aan de woonfunctie; 

~ vrijstelling ten behoeve van een aan-huis-verbonden beroep dan 
wei een anderszins toegestane winkel- of bedrijfsfunctie kan aileen 
worden toegepast als het om een bedrijfstechnisch aantoonbare 
noodzaak tot uitbreiding gaat. 
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- Garageboxen -

De bouw van garageboxen is uitsluitend mogelijk in complexen. Deze 
complexen dienen in principe gerealiseerd te worden op binnenterreinen dan 
wei op aan het oog onttrokken open bare ruimten. 

2. 1. 2. Voorzieningen en bedrijven 

- Winkels en bedrijven binnen het centrumgebied -

* 

* 

* 

* 

* 

In het centrumgebied (zie figuur 2) zijn winkels en (dienstveJlenende en 
ambachtelijke) bedrijven toelaatbaar. al dan niet in combinatie met de 
woonfunctie. 

De wijzigingsbevoegdheid om de aanduiding "detail handel in voedings
en genotmiddelen" op de kaart aan te brengen en/of van de kaart de 
verwijderen. kan uitsluitend worden toegepast bij verplaatsing van een 
supermarkt. 
Verder dient bij verplaatsing onder meer rekening te worden gehouden 
dat in voldoende mate parkeervoorzieningen aanwezig zijn. 

In de uitlopers van het centrumgebied (zie figuur 2) krijgen de bestaan
de winkels en bedrijY!l.n ontwikkelingsmogelijkheden. 
Gestreefd wordt naar de vestiging van een winkel of een bedrijf in 
combinatie met de woonfunctie. Nieuwvestiging in de uitlopers wordt 
getoetst aan de volgende uitgangspunten: 

de bedrijvigheid dient te worden beperkt tot winkels en bedrijvig
heid die naar de aard en omvang passend zijn binnen de schaal 
van het dorp en zijn omgeving; 
bij de toelaatbaarheid van de winkels en bedrijven dient te worden 
gelet op de milieu-aspecten. de publieksaantrekkende werking 
(verkeers- en parkeeroverlast) en de effecten op de woonomge
ving. 

De vrijsteliing van de bebouwingsbepalingen om het binnen het bouw
vlak gelegen gedeelte van het bouwperceel tot ten hoogste 80% te 
bebouwen. zal in het algemeen kunnen worden toegestaan. indien het 
om een bedrijfstechnisch aantoonbare noodzaak tot uitbreiding gaat. 

De vrijstelling ten behoeve van het toestaan van een plat dak dan wei 
het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid voor de vergroting van de 
bouwhoogte zal kunnen worden toegestaan. indien het bebouwingspa
troon langs de Weibuorren. zichtbaar vanaf de openbare ruimte. niet 
onevenredig wordt verstoord. Bij de beoordeling voor het toestaan van 
de betreffende vrijstellings- en wijzigingsbevoegdheid wordt gestreefd 
deze. waar mogelijk. toe te passen aan achterzijden van een hoofdge
bouw. 
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- 8edrijvigheid buiten het centrumgebied -

* 

* 

* 

Bij bestaande bedrijven buiten het dorpscentrum. niet zijnde dienstver
lenende bedrijven. zoals een bank of een verzekeringsagentschap. 
wordt ernaar gestreefd deze zoveel mogelijk aan het ruimtelijk beeld te 
onttrekken door de bedrijfsbebouwing en opslagterreinen e.d. zoveel 
mogelijk op achterterreinen te plaatsen. 

Indien een uitbreiding van een bedrijf plaatsvindt die zich naar de weg
zijde manifesteert. zal het moeten gaan om het onderbrengen van de 
minder hinder veroorzakende onderdelen van een bedrijf (kantoor e.d.). 

Een vrijstelling om de bedrijfsbebouwing gedeeltelijk buiten het bouw
vlak te realiseren. wordt slechts verleend indien de uitbreiding qua 
afmetingen ondergeschikt is ten opzichte van de oppervlakte van het 
bouwvlak. 

- Horeca-

* 

* 

De ontwikkeling in de horeca zal worden getoetst aan de volgende uit
gangspunten: 

het streven is in principe gericht op het hand haven van de horeca
voorzieningen op de bestaande locaties; 
de beoordeling voor nieuwvestiging dan wei functieverandering van 
een horecabedrijf wordt beoordeeld aan de hand van de effecten 
op de woonomgeving. Voor het overige gelden hier dezelfde 
criteria als voor de toelaatbaarheid van winkels en bedrijven; 
vestiging van zware vormen van horeca. zoals bar-dancings en 
discotheken is uitgesloten. 

Een vrijstelling om de bedrijfsbebouwing gedeeltelijk buiten het bouw
vlak te realiseren wordt slechts verleend indien het gaat om een onder
geschikte uitbreiding van het bestaande horecabedrijf. Daarnaast dient 
het hierbij te gaan om een bedrijfstechnisch aantoonbare noodzaak tot 
uitbreiding. 

- Maatschappe/ijke functies -

* 

* 

De ruimtelijke herkenbaarheid van de gebouwen moet gewaarborgd 
blijven. Deze wordt gevormd door de situering van de bebouwing ten 
opzichte van de openbare ruimte en de individuele bouwvorm. 

Functieveranderingen behoren binnen de Qijzondere functies tot de 
mogelijkheden. De veranderingen die in het plan worden geboden. 
zullen worden beoordeeld op hun gevolgen voor de woonfunctie. De 
toelaatbaarheid van een nieuwe functie zal worden beoordeeld op 
hinderaspecten. verkeers- en parkeeroverlast en publieksaantrekkende 
werking. 
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* Het bouwen van gebouwen buiten het bouwvlak mag aileen betrekking 
hebben op incidentele uitbreiding. Aileen ondergeschikte gebouwen 
(zoals een berging of een fietsenstalling) mogen geheel buiten het 
bouwvlak worden gebouwd. 

2. 1. 3. Inrichting zuidelijke groenzone 

* 

* 

Het beleid is gericht op de hand having en versterking van de ruimtelijke 
relatie tussen de verschillende elementen in de groenstructuur van de 
structurerende noord-zuid-as. Daarbij zal worden gestreefd naar de 
invulling van een landschappelijke en natuurlijke invulling van het gebied 
dat tevens gericht is op een ecologisch beheer. 

Bij vrijstelling wordt de mogelijkheid geboden om in de groenzone 
dierenverblijven en/of een muziekkoepel te realiseren. De situering van 
deze bebouwing zal zodanig worden gekozen dat geen onevenredige 
aantasting plaatsvindt van de ruimtelijke structuur van het gebied. 

2. 1. 4. Nutsvoorzieningen 

* 

* 

Bij de situering van bouwwerken en het aanbrengen van (opgaande) 
beplanting zal erop worden gelet, dat geen onevenredige afbreuk zal 
worden gedaan aan een doelmatig en veilig functioneren van nutsleidin
gen. 

Bij de vrijstelling voor het plaatsen van masten dient rekening te worden 
gehouden dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij bestaande verticale 
elementen, zoals gebouwen, torens en bestaande masten. 

2. 1. 5. Waterhuishouding 

Bij activiteiten nabij (hoofd)waterlossingen dient rekening te worden gehou
den met een obstakelvrije zone uit de oever van deze waterlossingen, tenzij 
via overleg met het beherende waterschap een andere regeling is overeen
gekomen. 

2. 2. Aigemene criteria 

* 

* 

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

Straat- en bebouwingsbeeld: 
ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten gebruiksvormen 
dient gestreefd te worden naar het in stand houden c.q. tot-stand
brengen van een, in stedebouwkundig opzicht, samenhangend straat
en bebouwingsbeeld. In het algemeen zal bij bebouwing worden ge
streefd naar: 
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* 

* 

* 

* 

* 

een goede verhouding tussen bouwmassa en open ruimte; 
een goede hoogte-/breedteverhouding tussen de bebouwing on
derling; 
een samenhang in bouwvorm/architectonisch beeld tussen bebou
wing die ruimtelijk op elkaar georienteerd is. 

Woonsituatie: 
ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten gebruiksvormen 
dient rekening te worden gehouden met het in stand houden C.q. tot
stand-brengen van een redelijke lichttoetreding, alsmede de aanwezig
heid van voldoende privacy. 

Verkeersveiligheid: 
ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten gebruiksvormen 
dient rekening te worden gehouden met het in stand houden c.q. tot
stand-brengen van een verkeersveilige situatie. 

Socia Ie veiligheid: 
ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten gebruiksvormen 
dient voorkomen te worden dat een ruimtelijke situatie ontstaat die 
onoverzichtelijk, onherkenbaar en niet sociaal controleerbaar is. 

Milieusituatie: 
ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten gebruiksvormen 
dient rekening te worden gehouden met de milieu-aspecten, zoals hin
der voor omwonenden en een verkeersaantrekkende werking. In het bij
zonder dient bij de situering en omvang van milieubelastende functies 
(o.a. bedrijven) erop te worden gelet dat de uitbreiding of nieuwvestiging 
van milieugevoelige functies (o.a. woningen) zo min mogelijk wordt 
beperkt. 
Omgekeerd dient bij uitbreiding of nieuwvestiging van milieugevoelige 
functies erop te worden gelet dat bestaande milieubelastende functies 
zo min mogelijk in hun functioneren worden beperkt. 

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

Artikel 4: Gemengde doeleinden 

Bestemmingsomschrijving 

A. De op de kaart voor gemengde doeleinden aangewezen gronden zijn 
bestemd voor: 
1. gebouwen ten behoeve van: 

a. winkels. voor zover het betreft de eerste bouwlaag; 
b. bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 onder de categorieen 

1 en 2. niet zijnde geluidzoneringsplichtige inrichtingen; 
c. sociaal-culturele doeleinden; 
d. sociaal-medische doeleinden, voor zover het betreft de eerste 

bouwlaag; 
e. woningen; 

2. bijgebouwen bij een woning; 
met de daarbijbehorende: 
3. tuinen. erven en terreinen; 
4. wegen en straten; 
5. groenvoorzieningen; 
6. parkeervoorzieningen; 
7. waterlopen; 
8. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Bebouwingsbepalingen 

B. 1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 
a. de gebouwen zullen binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
b. het bebouwingspercentage van een bouwvlak zal per bouw

perceel ten hoogste 60% bedragen. 

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

de gebouwen worden gebouwd; 
b. de goothoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 4.50 m 

bedragen. tenzij op de kaart in het bouwvlak een maximale 
bouwhoogte is aangegeven. in welk geval de bouwhoogte van 
een hoofdgebouw ten hoogste de op de kaart in het bouwvlak 
aangegeven bouwhoogte zal bedragen; 

c. de dakhelling van een hoofdgebouw zal ten minste 30° be
dragen, tenzij op de kaart in het bouwvlak een bouwhoogte is 
aangegeven. in welk geval de dakhelling 0° mag bedragen; 

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

3. Voor het bouwen van Qijgebouwen bij een woning gelden de vol
gende bepalingen: 
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a. de bijgebouwen zullen 3,00 m achter de naar de weg gekeer
de gevel(s) van het hoofdgebouw dan wei in of achter het 
verlengde daarvan worden gebouwd; 

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

4. Voor het bouwen van bouwwerkenLgeelLgebQuW!llL~jnde, geldt 
de volgende bepaling: 
-- de hoogte van 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 de 
afmetingen van de bebouwing, waarbij met name rekening zal worden 
gehouden met de algemene criteria. 

Vrijstelling van de bebouwingsbepalingen 

D. 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 B sub 1 onder b en toestaan dat het binnen het 
bouwvlak gelegen gedeelte van een bouwperceel tot ten hoogste 
80% wordt bebouwd; 

2. het bepaalde in lid B sub 2 onder b en toestaan dat de goothoogte 
van de hoofdgebouwen wordt vergroot tot 6,50 m; 

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

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

Strijdig gebruik 

E. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 
25 lid A, wordt in ieder geval gerekend: 
1. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen als woning; 
2. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 

horecabedrijven; 
3. het gebruik van de tweede en hogere bouwlagen van een gebouw 

ten behoeve van de detail handel; 
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4. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een 
winkel in voedings- en genotmiddelen, zodanig dat het verkoop
vloeroppervlak meer dan 150 m2 bedraagt, tenzij de gronden op de 
kaart zijn voorzien van de aanduiding "detail handel in voedings- en 
genotmiddelen toegestaan", in welk geval het verkoopvloeropper
vlak van voedings- en genotmiddelen per winkel ten hoogste 1000 
m2 mag bedragen. 

Vrijstelling van de gebruiksbepaling 

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 onder b juncto artikel 25 lid A en 
toestaan dat 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, mits: 
-- het geen geluidzoneringsplichtige inrichtingen betreft; 

2. het bepaalde in lid A sub 1 juncto artikel 25 lid A en toestaan dat 
aanloopgerichte horecabedrijven, restaurants, cafs-restaurants, 
hotels en/of pensions worden gevestigd. 

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. op de kaart in een bouwvlak een maximale bouwhoogte wordt 
aangegeven, mits: 

de op de kaart in het bouwvlak aangegeven maximale bouw
hoogte niet meer dan 10,00 m zal bedragen; 

2. de aanduiding "detail handel in voedings- en genotmiddelen toege
staan" op de kaart wordt aangebracht en/of wordt verwijderd. 
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Artikel 5: Doeleinden van wonen en dienstverlening 

Bestemmingsomschrijving 

A. De op de kaart voor doeleinden van wonen en dienstverlening aange
wezen gronden zijn bestemd voor: 
1. gebouwen ten behoeve van: 

a. woningen; 
b. dienstverlenende bedrijven en/ofdienstverlenende instellingen; 

2. bijgebouwen bij een woning; 
met de daarbijbehorende: 
3. tuinen, erven en terreinen; 
4. wegen en straten; 
5. groenvoorzieningen; 
6. parkeervoorzieningen; 
7. garageboxen; 
8. waterlopen en waterpartijen; 
9. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Bebouwingsbepalingen 

B. 1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 
a. de gebouwen zullen binnen het bouwvlak worden gebouwd. 
b. het bebouwingspercentage van het bouwvlak zal per bouw

perceel ten hoogste 80% bedragen. 

2. Voor het bouwen van de in lid A sub 1 gebouwen geldt de volgen
de bepaling: 
a. de hoogte van een gebouw zal ten hoogste 12,00 m bedra

gen; 
b. de dakhelling van een gebouw zal ten hoogste 60° bedragen. 

3. Voor het bouwen van Qijgebouwen bij een woning gelden de 
volgende bepalingen: 
a. de bijgebouwen zullen 3,00 m achter de naar de weg gekeer

de gevel(s) van het hoofdgebouw dan wei in of achter het 
verlengde daarvan worden gebouwd; 

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

4. Voor het bouwen van garageboxen gelden de volgende bepalin
gen: 
a. het aantal aaneengebouwde garageboxen zal ten minste 4 

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

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

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

5. 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 de 
afmetingen van de bebouwing, waarbij met name rekening zal worden 
gehouden met de algemene criteria. 

Vrijstelling van de bebouwingsbepalingen 

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

het bepaalde in lid B sub 1 onder a en toestaan dat gebouwen 
buiten het bouwvlak wordt gebouwd. 

Strijdig gebruik 

E. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 
25 lid A, wordt in ieder geval gerekend: 
1. het gebruik van garageboxen als woning en/of ten behoeve van 

bedrijfsdoeleinden; 
2. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 

detail handel. 
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Artikel 6: Woondoeleinden klasse A 

Bestemmingsomschrijving 

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

huis-verbonden beroep; 
2. woonhuizen al dan niet in combinatie met ruimte voor: 

a. winkels, voor zover het betreft de eerste bouwlaag; 
b. bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 onder de categorieen 

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

indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding 
"gemengde functies toegestaan"; 

3. bijgebouwen; 
4. tuinen, erven en terreinen; 
en in beperkte mate voor: 
5. woonstraten; 
6. voet- en rijwielpaden; 
7. parkeervoorzieningen; 
8. groenvoorzieningen; 
9. waterlopen; 
met de daarbijbehorende: 
10. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Bebouwingsbepalingen 

B. 1. Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalin
gen: 
a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend de in lid A sub 1 en 2 

genoemde gebouwen worden gebouwd; 
b. een hoofdgebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
c. een hoofdgebouw zal vrijstaand worden gebouwd; 
d. per op de kaart in het bouwvlak aangegeven bouwklasse zal 

de maatvoering voldoen aan de eisen die in het volgende 
bouwschema zijn gesteld: 

Bouwklasse Goothoogte Dakhelling Oppervlakte 

maximaal min. max. maximaal 

I 3,50 m 30' 60' 120 m' 

II 6,00 m 30' 60' 120 m' 

e. in afwijking van het bepaalde onder d geldt geen maximale 
oppervlakte, indien het bouwvlak op de kaart is voorzien van 
de aanduiding "afwijkende regeling oppervlakte". 
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2. Voor het bouwen van bijgebouwen gelden de volgende bepalingen: 
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; 

b. de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen bij een 
woning zal ten hoogste 70 m2 bed ragen, met inachtneming 
van de volgende bepaling: 
-- de gezamenlijke oppervlakte zal ten hoogste 50% van de 

oppervlaktevan het bouwperceel, verminderd 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 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 de 
afmetingen van de bebouwing, waarbij met name rekening zal worden 
gehouden met de algemene criteria. 

Vrijstelling van de bebouwingsbepalingen 

D. 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 B sub 1 onder b en toestaan dat een hoofdge
bouw gedeeltelijk bu iten het bouwvlak wordt gebouwd; 

2. het bepaalde in lid B sub 1 onder d en toestaan dat, indien in het 
bouwvlak een bouwklasse "I" is aangegeven, de goothoogte van de 
hoofdgebouwen wordt vergroot tot 6,00 m; 

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

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

5. het bepaalde in lid B sub 1 onder d en toestaan dat de oppervlakte 
van een hoofdgebouw wordt vergroot tot ten hoogste 150 m2; 
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6. 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 ge
vel(s) van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan wordt ge
bouwd; 

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

8. het bepaalde in lid B sub 2 onder b en toestaan dat de gezamen
lijke oppervlakte van de bijgebouwen bij een woning wordt vergroot 
tot ten hoogste 150 m2, mits: 

de vergrating noodzakelijk is ten behoeve van de uitoefening 
van een aan-huis-verbonden beroep dan wei een andere 
functie dan wonen die krachtens deze bestemming is toe
gestaan, ten behoeve van de uitoefening van die andere 
functie. 

Strijdig gebruik 

E. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 
25 lid A, wordt in ieder geval gerekend: 
1. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen als woning; 
2. het gebruik van de granden en bouwwerken ten behoeve van 

detailhandel, tenzij de gronden op de kaart zijn voorzien van de 
aanduiding "gemengde functies toegestaan"; 

3. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een 
winkel in voedings- en genotmiddelen, zodanig dat het verkoop
vloeroppervlak meer dan 150 m2 bedraagt; 

4. het gebruik van de bouwwerken ten behoeve van horecabedrijven; 
5. het gebruik van de tweede bouwlaag van een gebouw ten behoeve 

van de detailhandel. 

Vrijstelling van de gebruiksbepaling 

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

het bepaalde in lid A sub 2 en lid E sub 2 juncto artikel 25 lid A en 
toestaan dat, indien de gronden op de kaart niet zijn voorzien van 
de aanduiding "gemengde functies toegestaan", de granden en 
bouwwerken in combinatie met het wonen worden gebruikt voor: 
a. winkels; 
b. bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 onder de categorieen 

1 en 2, dan wei naar de aard en de invloed op de omgeving 
daarmee gelijk te stellen bedrijven, met uitzondering van 
geluidzoneringsplichtige inrichtingen. 
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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: 

de gronden en bouwwerken exclusief worden gebruikt ten behoeve 
van: 
1. winkels; 
b. bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 onder de categorieen 

1 en 2. dan wei naar de aard en de invloed op de omgeving 
daarmee gelijk te stellen bedrijven. met uitzondering van 
geluidzoneringsplichtige inrichtingen. 
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Artikel 7: 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, erven en terreinen; 
4. structurele langzaam verkeersverbinding, indien de gronden op de 

kaart zijn voorzien van de aanduiding "Iangzaam verkeersverbin
ding"; 

en in beperkte mate voor: 
5. woonstraten; 
6. voet- en rijwielpaden; 
7. parkeervoorzieningen; 
8. garageboxen; 
9. groenvoorzieningen; 
10. speelvoorzieningen; 
11. waterlopen; 
met de daarbijbehorende: 
12. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Bebouwingsbepalingen 

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

de gebouwen worden gebouwd; 
b. een hoofdgebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
c. het aantal aaneen te bouwen hoofdgebouwen zal ten hoogste 

twee bedragen, tenzij op de kaart in het bouwvlak een maxi
mum aantal aaneen te bouwen hoofdgebouwen is aangege
ven, in welk geval het aantal aaneen te bouwen hoofdgebou
wen ten hoogste gelijk zal zijn aan het op de kaart in het 
bouwvlak aangegeven maximum aantal; 

d. per op de kaart in het bouwvlak aangegeven bouwklasse zal 
de maatvoering voldoen aan de eisen die in het volgende 
bouwschema zijn gesteld: 

Bouw- hoogte Goothoogte Dakheliing Oppervlakte 
klasse 

maximaal maximaal min. max. maximaal 

I -- 3,50 m 30· 60· 120 m' 

II -- 6,00m 30· 60· 120 m' 

III 10,00 m -- -- 60· --
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e. in afwijking van het bepaalde onder d geldt geen maximale 
oppervlakte, indien het bouwvlak op de kaart is voorzien van 
de aanduiding "afwijkende regeling oppervlakte". 

2. Voor het bouwen van Qjjgebouwen gelden de volgende bepalingen: 
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; 

b. bijgebouwen mogen niet worden gebouwd binnen de gebie
den die op de kaart zijn voorzien van de aanduiding "Iang
zaam verkeersverbinding"; 

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

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

d. in afwijking van het bepaalde onder c geldt dat, indien de 
gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding "afwij
kende bijgebouwenregeling", de gezamenlijke oppervlakte van 
de bijgebouwen bij een woning ten hoogste 250 m2 zal bedra
gen; 

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

3. Voor het bouwen van garageboxen gelden de volgende bepa
lingen: 
a. het aantal aaneengebouwde garageboxen zal ten minste 4 

bedragen; 
b. het aantal aaneengebouwde garageboxen 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, 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 de 
afmetingen van de bebouwing, waarbij met name rekening zal worden 
gehouden met de algemene criteria. 
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Vrijstelling van de bebouwingsbepalingen 

D. 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 B sub 1 onder b en toestaan dat een hoofdge-
bouw gedeeltelijk buiten het bouwvlak wordt gebouwd, mits: 

de geluidbelasting van geluidgevoelige gebouwen niet hoger 
zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of 
een verkregen hogere grenswaarde; 

2. het bepaalde in lid B sub 1 onder d en toestaan dat, indien in het 
bouwvlak een bouwklasse "I" is aangegeven, de goothoogte van de 
hoofdgebouwen wordt vergroot tot 6,00 m; 

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

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

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

6. 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 ge
vel(s) van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan wordt ge
bouwd, mits: 

de geluidbelasting van geluidgevoelige gebouwen niet hoger 
zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of 
een verkregen hogere grenswaarde; 

7. het bepaalde in lid B sub 2 onder c en toestaan dat de gezamen
lijke oppervlakte van de bijgebouwen bij een woning wordt vergroot 
tot ten hoogste 100 m2; 

8. het bepaalde in lid B sub 2 onder c en toestaan dat de gezamen
lijke oppervlakte van de bijgebouwen bij een woning wordt vergroot 
tot ten hoogste 150 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 bedoeld in artikel 
25 lid A, wordt in ieder geval gerekend: 
1. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen als woning; 
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2. het gebruik van garageboxen als woning en/of ten behoeve van 
bed rijfsdoele i nde n; 

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

4. het gebruik van de gronden voor de stalling en opslag van voer-, 
vaar- of vliegtuigen. 

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: 

1. de situering en de vorm van de op de kaart aangegeven bouw
vlakken worden gewijzigd dan wei op de kaart nieuwe bouwvlakken 
worden aangegeven, mits: 

de geluidbelasting van geluidgevoelige gebouwen niet hoger 
zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of 
een verkregen hogere grenswaarde; 

2. de oj} de kaart in het bouwvlak aangegeven bouwklassen "I" en/of 
"II" worden gewijzigd in bouwklasse "III". 
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Artikel 8: Wooncentrum 

Bestemmingsomschrijving 

A. De op de kaart voor wooncentrum aangewezen gronden zijn bestemd 
voor: 
1. gebouwen ten behoeve van: 

a. een bejaarden-, verpleeg- en/of verzorgings(te)huis; 
b. aanleunwoningen; 
c. sociale en medische voorzieningen; 

met de daarbijbehorende: 
2. tuinen, erven en terreinen; 
3. wegen en paden; 
4. parkeervoorzieningen; 
5. groenvoorzieningen; 
6. verhardingen; 
7. waterlopen en waterpartijen; 
8. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Bebouwingsbepalingen 

B. 1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 
a. de gebouwen zullen binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
b. per op de kaart in het bouwvlak aangegeven bouwklasse zal 

de maatvoering voldoen aan de eisen die in het volgende 
bouwschema zijn gesteld: 

bouwklasse . bouwhoogte dakhelling 

maximaal maximaal 

I 9,00 m 60' 

II 13,00 m 60' 

2. Voor het bouwen van bouwwerken, g~J'1ngebouwen zijnde, geldt 
de volgende bepaling: 
-- de hoogte van 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 de 
afmetingen van de bebouwing, waarbij met name rekening zal worden 
gehouden met de algemene criteria. 
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Vrijstelling van de bebouwingsbepalingen 

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

het bepaalde in lid B sub 1 onder a en toestaan dat gebouwen bui
ten het bouwvlak worden gebouwd, mits: 
~ de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen ten hoogste 

gelijk zal zijn aan de oppervlakte van het bouwvlak. 
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Artikel 9: Bijzondere doeleinden 

Bestemmingsomschrijving 

A. De op de kaart voor !:illzondere doeleinden aangewezen gronden zijn 
bestemd voor: 
1. gebouwen ten behoeve van: 

a. onderwijsdoeleinden, sociaal-medische doeleinden en reli
gieuze doeleinden; 

b. sociaal-culturele doeleinden en doeleinden van sport en 
recreatie, al. dan niet in combinatie met een horecafunctie, 
voorzover ten dienste van en ondergeschikt aan €len van deze 
functies: 

c. dienstverlenende bedrijven en/ofdienstverlenende instellingen: 
d. dienstwoningen; 

2. bijgebouwen bij een dienstwoning; 
met de daarbijbehorende: 
3. tuinen, erven en terreinen: 
4. groenvoorzieningen: 
5. voet- en rijwielpaden; 
6. parkeervoorzieningen: 
7. speelvoorzieningen; 
8. verhardingen; 
9. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Bebouwingsbepalingen 

B. 1. Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende bepaling: 
-- een gebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd. 

2. Voor het bouwen van de in lid A ~I,!I;) 1 genoemde gebouwen 
gelden de volgende bepalingen: 
a. de hoogte van een gebouw zl31 ten hoogste de in het bouw

vlak aangegeven hoogte bedragen: 
b. de dakhelling van een gebouw zal ten hoogste 60° bedragen. 

3. Voor het bouwen vanQjjg~1;)9u\'ve!LQjLeen dienstwoning gelden de 
volgende bepalingen: 
a. de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen bij een 

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

bedragen. 

4. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen .zjjnde, geldt 
de volgende bepaling: 

de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 
hoogste 5,00 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 de 
afmetingen van de bebouwing, waarbij met name rekening zal worden 
gehouden met de algemene criteria. 

Vrijstelling van de bebouwingsbepalingen 

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

het bepaalde in lid B sub 1 en toestaan dat gebouwen buiten het 
bouwvlak worden gebouwd. 

Strijdig gebruik 

E. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 
25 lid A, wordt in ieder geval gerekend: 
1. het gebruik van een dienstwoning als zelfstandige woning; 
2. het gebruik van gronden en bouwwerken als horecabedrijf, tenzij 

het betreft een sociaal-cu Iturele of een sport-of recreatieve 
functie, in welk geval een horecafunctie is toegestaan die ten 
dienste staat van en ondergeschikt is aan de sociaal-culturele 
functie dan wei de sport- of recreatieve functie. 

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: 

het bepaalde in lid E sub 1 juncto artikel 25 lid A en toestaan dat 
een dienstwoning wordt gebruikt als zelfstandige woning. 
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Artikel 10: Detailhandelsdoeleinden 

Bestemmingsomschrijving 

A. De op de kaart voor detaJLhandelsdoeleinden aangewezen gronden zijn 
bestemd voor: 
1. gebouwen ten behoeve van detailhandel in voedings- en genot-

middelen; 
met de daarbijbehorende: 
2. parkeervoorzieningen; 
3. groenvoorzieningen; 
4. erven en terreinen; 
5. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Bebouwingsbepalingen 

B. 1. Voor het bouwen van de in lid A sub 1 genoemde gebouwen 
gelden de volgende bepalingen: 
a. een gebouw zal binnen het bouwvlak worden gebouwd; 
b. de hoogte van een gebouw zal ten hoogste 5,00 m bedragen; 

2. Voor het bouwen van bouwwer~een gebouwen zijnde, geldt 
de volgende bepaling: 
-- de hoogte van 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 de 
afmetingen van de bebouwing, waarbij met name rekening zal worden 
gehouden met de algemene criteria. 

Vrijstelling van de bebouwingsbepalingen 

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

het bepaalde in lid B sub 1 onder a en toestaan dat gebouwen bui
ten het bouwvlak worden gebouwd, mits: 
~ de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen ten hoogste 

gelijk zal zijn aan de oppervlakte van het bouwvlak. 
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Artikel 11: Bedrijfsdoeleinden 

Bestemmingsomschrijving 

A. De op de kaart voor bedrijfsdoeleinden aangewezen gronden zijn 
bestemd voor: 
1. gebouwen ten behoeve van garagebedrijven, alsmede ten behoeve 

van bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 onder de categorieen 1 
en 2, met uitzondering van geluidzoneringsplichtige inrichtingen; 
b. bedrijfswoningen; 

2. bijgebouwen bij een bedrijfswoning; 
3. een verkooppunt van motorbrandstoffen, exclusief LPG, indien de 

gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding "verkooppunt 
van motorbrandstoffen"; 

met de daarbijbehorende: 
4. tuinen, erven en terreinen; 
5. groenvoorzieningen; 
6. voet- en rijwielpaden; 
7. parkeervoorzieningen; 
8. verhardingen; 
9. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Bebouwingsbepalingen 

B. 1. Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende bepaling: 
-- een gebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd. 

2. Voor het bouwen van de in lid A sub 1 genoeI!lde __ gebouwen 
gelden de volgende bepalingen: 
a. het aantal bedrijfswoningen zal ten hoogste een per bedrijf 

bedragen; 
b. indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding 

"bedrijfswoning toegestaan" zal de bedrijfswoning in het daar
toe op de kaart aangeduide gebied worden gebouwd; 

c. de hoogte van een gebouw zal ten hoogste de in het bouw
vlak aangegeven hoogte bedragen; 

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

3. Voor het bouwen van Qjjgebouw~nQiLe_eJLi;1edrijtsy.'9DiDg gelden de 
volgende bepalingen: 
a. de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen bij een 

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

bedragen. 

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

de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 
hoogste 5,00 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 de 
afmetingen van de bebouwing, waarbij met name rekening zal worden 
gehouden met de algemene criteria. 

Vrijstelling van de bebouwingsbepalingen 

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

het bepaalde in lid B sub 1 en toestaan dat gebouwen buiten het 
bouwvlak worden gebouwd, mits: 
~ de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen ten hoogste 

gelijk zal zijn aan de oppervlakte van het bouwvlak. 

Strijdig gebruik 

E. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 
25 lid A, wordt in ieder geval gerekend: 
1. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor de uitoefening 

van detail handel, tenzij de gronden op de kaart zijn voorzien van 
de aanduiding "verkooppunt van motorbrandstoffen", in welk geval 
binnen het betreffende bestemmingsvlak detail handel in motor
brandstoffen, in bijbehorende accessoires en benodigdheden voor 
motorvoertuigen is toegestaan; 

2. het gebruik van een bedrijfswoning als zelfstandige woning. 

Vrijstelling van de gebruiksbepaling 

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 artikel 25 lid A en toestaan dat 
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, mits: 
-- het niet betreft geluidzoneringsplichtige inrichtingen; 

2. het bepaalde in lid A sub 1 onder b juncto artikel 25 lid A en 
toestaan dat tevens bedrijven worden gevestigd die naar de aard 
en de invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met garagebe
drijven, mits: 
a. deze bedrijven zijn genoemd in bijlage 1 onder de categorieen 

1, 2 en 3 dan wei naar de aard en de invloed op de omgeving 
daarmee gelijk te stellen zijn; 
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b. het niet betreft geluidzoneringsplichtige inrichtingen; 

3. het bepaalde in lid E sub 1 juncto artikel 25 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. 
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Artikel 12: Horecadoeleinden 

Bestemmingsomschrijving 

A. De ap de kaart vaar harecadaele.iO .. den aangewezen granden zijn 
bestemd vaar: 
1. gebauwen ten behaeve van harecabedrijven, zijnde: 

a. aanloopgerichte horecabedrijven, restaurants en/of cafe
restaurants; indien de gronden op de kaart zijn voorzien van 
de klasse-aanduiding "A"; 

b. aanlaopgerichte horecabedrijven, restaurants en/of cafe-res
taurants, snack bars en/of cafetaria's, indien de gronden op de 
kaart zijn voorzien van de klasse-aanduiding "B"; 

c. aanloopgerichte horecabedrijven, restaurants en/of cafe-res
taurants, snackbars en/of cafetaria's, cafe's en/of bars, indien 
de gronden op de kaart zijn voorzien van de klasse-aandui
ding "C"; 

d. bedrijfswoningen; 
2. bijgebouwen bij een bedrijfswoning; 
met de daarbijbehorende: 
3. tuinen, erven en terreinen; 
4. groenvoorzieningen; 
5. voet- en rijwielpaden; 
6. parkeervoorzieningen; 
7. verhardingen; 
8. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Bebouwingsbepalingen 

B. 1. Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende bepaling: 
-- een gebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd. 

2. Voor het bouwen van de in lid A sub 1-llenoemde gebouwen 
gelden de volgende bepalingen: 
a. het aantal bedrijfswoningen zal ten hoogste €len per bedrijf 

bedragen; 
b. de goothoogte van een gebouw zal ten hoogste 4,50 m be

dragen; 
c. de dakhelling van een gebouw zal ten minste 30° bedragen; 
d. de dakhelling van een gebouw zal ten hoogste 60° bedragen. 

3. Voor het bouwen van Qijgebouwen bijJlen bedrijfswoning gelden de 
volgende bepalingen: 
a. de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen bij een 

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

bedragen. 
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4. Voor het bouwen van bouwwerken. geeILgebouwen 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 de 
afmetingen van de bebouwing, waarbij met name rekening zal worden 
gehouden met de algemene criteria. 

Vrijstelling van de bebouwingsbepalingen 

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

het bepaalde in lid B sub 1 en toestaan dat gebouwen buiten het 
bouwvlak worden gebouwd, mits: 
~ de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen ten hoogste 

gelijk zal zijn aan de oppervlakte van het bouwvlak. 

Strijdig gebruik 

E. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 
25 lid A, wordt in ieder geval gerekend: 
1. het gebruik van een bedrijfswoning als zelfstandige woning; 
2. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detail

handel. 

Vrijstelling van de gebruiksbepaling 

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

het bepaalde in lid E sub 2 juncto artikel 25 lid A en toestaan dat 
gronden en bouwwerken worden gebruikt voor de uitoefening van 
detailhandel bij een horecabedrijf in de vorm van voedings- en 
genotmiddelen, die ter plaatse worden gebruikt ten behoeve van de 
uitoefening van een horecabedrijf, mits: 
~ de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de uitoefening 

van het horecabedrijf. 

Wijzigingsbevoegdheden 

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: 
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1. de klasse-aanduiding "A" word! gewijzigd in de klasse-aanduiding 
"8" of "GII

; 

2. de klasse-aanduidingen "8" en "C" onderling worden gewijzigd. 
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Artikel13: VerkoopJ!unt van motorbrandstoffen 

Bestemmingsomschrijving 

A. De op de kaart voor verkooggunt van motorbrandstoffen aangewezen 
gronden zijn bestemd voor: 
1. a. verkooppunt van motorbrandstoffen; 

b. detailhandel in bijbehorende accessoires en benodigdheden 
voor motorvoertuigen; 

met de daarbijbehorende: 
2. gebouwen; 
3. terreinen; 
4. groenvoorzieningen; 
5. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Bebouwingsbepalingen 

B. 1. Voor het bouwen van 9ll..PQ.uwen gelden de volgende bepalingen: 
a. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen zal ten hoog

ste 100 m2 bedragen; 
b. de hoogte van een gebouw zal ten hoogste 4,00 m bedragen. 

2. Voor het bouwen van bouWWllrKeD,_geen gebouwen zijnde, geldt 
de volgende bepaling: 

Nadere eisen 

de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 
hoogste 8,00 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 
25 lid A, wordt in ieder geval gerekend: 

het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 
detail handel, tenzij het betreft detailhandel in motorbrandstoffen, 
bijbehorende accessoires en benodigdheden voor motorvoertuigen, 
zodanig, dat de gezamenlijke verkoopvloeroppervlakte meer dan 
50 m2 bedraagt. 
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Artikel14: Doeleinden van sport en recreatie 

Bestemmingsomschrijving 

A. De op de kaart voor doeleinden v.an sport en recreatie aangewezen 
gronden zijn bestemd voor: 
1. sport- en speelterreinen; 
2. gebouwen ten behoeve van: 

a. doeleinden van sport en recreatie, met daarbijbehorende 
voorzieningen, zoals een kantine; 

b. onderhoud en beheer; 
met de daarbijbehorende: 
3. erven en terreinen; 
4. wegen en paden; 
5. parkeervoorzieningen; 
6. groenvoorzieningen; 
7. bebossing; 
8. waterlopen; 
9. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Bebouwingsbepalingen 

B. 1. Voor het bouwen van Qej[lJid A jiub 2._genoemde llebouwen 
gelden de volgende bepalingen: 
a. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen zal ten hoog

ste 1000 m2 bedragen; 
b. de hoogte van een gebouw zal ten hoogste 4,00 m bedragen. 

2. Voor het bouwen van bouwwerken. geen gebouwen zijnde, gelden 
de volgende bepalingen: 
a. de hoogte van lichtmasten zal ten hoogste 15,00 m bedragen; 
b. de hoogte van ballenvangers zal ten hoogste 10,00 m bedra

gen; 
c. 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 de 
afmetingen van de bebouwing, waarbij met name rekening zal worden 
gehouden met de algemene criteria. 



biz 42 95-55-08 

Artikel15: Cultuurgrond 

Bestemmingsomschrijving 

A. De op de kaart voor cultuurgrond aangewezen gronden zijn bestemd 
voor: 
1. cultuurgrond; 
2. groenvoorzieningen; 
3. sloten, bermen en beplanting; 
4. ijsbaan, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aan

duiding "ijsbaan"; 
5. een gebouw, voor zover ten dienste van de ijsbaan, ten behoeve 

van: 
a. een kantine; 
b. het onderhoud en beheer; 
indien de gronden op de. kaart zijn voorzien van de aanduiding 
Uijsbaanll

; 

6. volkstuinen, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de 
aanduiding "volkstuinen"; 

en in beperkte mate voor: 
7. voet- en rijwielpaden; 
8. bos- en houtsingels; 
met de daarbijbehorende: 
9. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Bebouwingsbepalingen 

B. 1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 
a. als gebouw mag uitsluitend het in lid A sub 5 genoemde 

gebouw worden gebouwd; 
b. de oppervlakte van het gebouw zal ten hoogste 250 m2 be

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

2. Voor het bouwen van Pill,lwweIKetl,.geelJ_gebouwen zijnde, gelden 
de volgende bepalingen: 
a. lichtmasten mogen uitsluitend gebouwd worden binnen het 

gebied dat op de kaart is voorzien van de aanduiding "ijs
baan"; 

b. de hoogte van lichtmasten zal ten hoogste 10,00 m bedragen; 
c. 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 de 
afmetingen van de bebouwing, waarbij met name rekening zal worden 
gehouden met de algemene criteria. 
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Vrijstelling van de bebouwingsbepalingen 

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

het bepaalde in lid B sub 1 onder a en toestaan dat een gebouw 
ten behoeve van volkstuinen worden gebouwd, mits: 
1. het gebouw uitsluitend wordt gebouwd binnen het gebied dat 

op de kaart is voorzien van de aanduiding "volkstuinen"; 
2. de oppervlakte van het gebouw ten hoogste 100 m2 zal be

dragen: 
3. de hoogte van het gebouw ten hoogste 4,00 m zal bedragen. 
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Artikel16: Groenvoorzieningen 

Bestemmingsomschrijving 

A. De op de kaart voor groenvoorzieningen aangewezen gronden zijn 
bestemd voor: 
1. groenvoorzieningen; 
2. bos- en houtsingels; 
3. voet- en rijwielpaden; 
4. structurele langzaamverkeersverbinding, indien de gronden zijn 

voorzien van de aanduiding "Iangzaam verkeersverbinding"; 
5. onverharde paden, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van 

de aanduiding "structureel groen"; 
6. sloten, bermen en beplanting; 
waarbij, indien de gronden 'op de kaart zijn voorzien van de aanduiding 
"structureel groen", de instandhouding van de structureel be palen de 
groenelementen wordt nagestreefd; 
7. sport- en speelvoorzieningen; 
8. een (dieren)weide; 
en in beperkte mate voor: 
9. woonstraten; 
10. tuinen en erven; 
11. parkeervoorzieningen; 
met de daarbijbehorende: 
12. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Bebouwingsbepalingen 

B. 1. Op of in deze gronden mogen geen 91lPo!JWl:m worden gebouwd. 

2. Voor het bouwen van bouwwerken,.lleen gebouwen zijnde, geldt 
de volgende bepaling: 
-- de hoogte van 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, waarbij met name rekening zal worden 
gehouden met de algemene criteria. 

Vrijstelling van de bebouwingsbepalingen 

D. 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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1. het bepaalde in lid B sub 1 en toestaan dat gebouwen ten behoeve 
van een dierenverblijf wordt gebouwd, mits: 
a. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen ten hoogste 

100 m2 zal bedragen; 
b. de goothoogte van een gebouw ten hoogste 3,00 m zal be

dragen. 

2. het bepaalde in lid B en toestaan dat een muziekkoepel of een 
naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwwerk wordt gebouwd, 
mits: 
a. de oppervlakte ten hoogste 100 m2 zal bedragen; 
b. de hoogte ten hoogste 6,00 m zal bedragen. 
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Artikel 17: Doeleinden van verkeer en verblijf 

Bestemmingsomschrijving 

A. De op de kaart voor do~le[[1den van verkeer en verblijf aangewezen 
gronden zijn bestemd voor: 
1. woonstraten; 
2. voet- en rijwielpaden; 
3. parkeervoorzieningen; 
4. groenvoorzieningen; 
5. speelvoorzieningen; 
6. sloten, bermen en beplanting; 
en in beperkte mate voor: 
7. tuinen en erven; 
met de daarbijbehorende: 
8. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Bebouwingsbepalingen 

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

2. Voor het bouwen van bouwwerken,-fjeen 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. 
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Artikel18: Verkeersdo.eleinden 

Bestemmingsomschrijving 

A. De op de kaart voor verkeersdoeleinden aangewezen gronden zijn 
bestemd voor: 
1. wegen en straten; 
2. voet- en rijwielpaden; 
3. groenvoorzieningen; 
4. sloten, bermen en beplanting; 
waarbij gestreefd wordt naar een inrichting hoofdzakelijk gericht op de 
afwikkeling van het doorgaande verkeer; 
met de daarbijbehorende: 
5. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Bebouwingsbepalingen 

B. 1. Op of in deze gronqen mogen geeD..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. 

Vrijstelling van de bebouwingsbepalingen 

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

het bepaalde in lid B sub 2 en toestaan dat de hoogte van bouw
werken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot 15,00 m. 
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Artikel19: Water 

Bestemmingsomschrijving 

A. De op de kaart voor water aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
1. waterlopen; 
2. bermen en beplanting; 
en in beperkte mate voor: 
3. groenvoorzieningen; 
4. bruggen, duikers en/of dammen; 
met de daarbijbehorende: 
5. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Bebouwingsbepalingen 

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

2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen g§boJJ'!ten~]':ijnde, geldt 
de volgende bepaling: 
-- de hoogte van 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 de 
afmetingen van de bebouwing, waarbij met name rekening zal worden 
gehouden met de algemene criteria. 
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3. OVERIGE BEPALINGEN 

Artikel 20: 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 builen beschouwing. 
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Artikel 21: 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 verlenan van vrijsteliing van de stedebouwkundige 

bepalingen; 
b. de bereikbaarheid gebouwen voor wegverkeer; 
c. de bereikbaarheid 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. erf- en terreinafscheidingen. 
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Artikel 22: 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 
overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft; 

4. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat openbare nutsgebouwtjes, 
wachthuisjes ten behoeve van het openbaar vervoer, telefooncelien, 
gebouwtjes ten behoeve van de bediening van kunstwerken, toilet
gebouwtjes 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 toestaan 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 bedra

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

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

6. de bestemmingsbepalingen, ten aanzien van de hoogte van bouw
werken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de hoogte van de 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot ten hoogste 
10,00 m; 

7. de bestemmingsbepalingen, ten aanzien van de hoogte van bouwwer
ken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de hoogte van bouw
werken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van zend-, ontvang- en/of 
sirenemasten, wordt vergroot tot ten hoogste 40,00 m; 

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, wordt vergroot, mits: 
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a. deze vergroting niet meer dan 20 m2 per plaatselijke verhoging 
bedraagt; 

b. de vergroting ten hoogste 1,25 maal de maximale (bouw)hoogte 
van het betreffende gebouw bedraagt; 

9. het bepaalde ten aanzien van het bouwen van (hoofd-)gebouwen 
binnen het bouwvlak en toestaan dat de grenzen van het bouwvlak naar 
de buitenzijde worden overschreden door: 
a. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen en 

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

luifels, balkons en galerijen; 
mits de bouwgrens met niet meer dan 1,50 m overschrijdend. 
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Artikel 23: Wijzigingsbevoegdheden 

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 "Woondoeleinden klasse B" wordt gewijzigd in de 
bestemming "Gemengde doeleinden", mits: 
a. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast binnen het 

gebied dat op de kaart is voorzien van de aanduiding "wijziging 
naar Gemengde doeleinden van toepassing"; 

b. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid voor de betreffende 
gronden de bepalingen van artikel 4 van toepassing zijn; 

2. de bestemming "Horecadoeleinden" wordt gewijzigd in de bestemming 
"Gemengde doeleinden", mits: 
-- na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid voor de betreffende 

gronden de bepalingen van artikel 4 van toepassing zijn; 

3. de bestemming "Bedrijfsdoeleinden" wordt gewijzigd in de bestemming 
"Woondoeleinden klasse A" of "Woondoeleinden klasse B", mits: 

na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid voor de betreffende 
gronden de bepalingen van artikel 6 c.q. artikel 7 van toepassing 
zijn; 

4. de bestemming "Bijzondere doeleinden" wordt gewijzigd in de bestem
ming "Doeleinden voor wonen en dienstverlening", mits: 

na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid voor de betreffende 
gronden de bepalingen van artikel 5 van toepassing zijn; 

5. de bestemming "Bijzondere doeleinden" wordt gewijzigd in de bestem
ming "Woondoeleinden klasse B", mits: 

na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid voor de betreffende 
gronden de bepalingen van artikel 7 van toepassing zijn; 

6. de bestemming "Detailhandelsdoeleinden" wordt gewijzigd in de be
stemming "Bedrijfsdoeleinden", mits: 

na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid voor de betreffende 
gronden de bepalingen van artikel 11 van toepassing zijn. 
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Artikel 24: Procedureregels 

Op de voorbereiding van een besluit tot wijziging op grond van 
artikel 4 lid G 
artikel 6 lid G 
artikel 7 lid F 
artikel 12 lid G 
en 
artikel 23 
is de in afdeling 3.4 van de Aigemene wet bestuursrecht 
geregelde procedure van toepassing. 

95-55-08 
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Artikel 25: 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 leiden tot een beperking van 
het meest doelmatige gebruik. welke beperking niet door dringende 
redenen wordt gerechtvaardigd. 

Strijdig gebruik 

C. Tot een strijdig gebruik als bedoeld in lid A wordt in ieder geval gere
kend: 
-- het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen. 
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Artikel 26: 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 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. 
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Artikel 27: Slrafbepaling 

Overtreding van het bepaalde in 
artikel 25 lid A. 
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. 

biz 57 
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Artikel 28: Siotbepaling 

Deze voorschriften kunnen worden aangehaald onder de titel: 

Voorschriften deeluitmakende van het 
bestemmingsplan Ureterp - Kom, gemeente Opsterland. 

95-55-08 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van ........................................ 1998. 

De voorzitter, De secretaris, 
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Bedrijvenlijst 





VNG-bestand categorale bedrijfsindeling 1992 biz 1 

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

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 incl. 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 (putt en) 3 

20/21 VOEDINGS- EN GENOTMIDDELEN 
INDUSTRIE 

20.11, .13 Slachthuizen, slachterijen 4 

20.12 Loonslachtersbedrijven 3 

20.14 Vleeswaren- en vleesconservenfabrieken 4 
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20.15 Pluimveeslachterijen 4 

20.16 Vetsmelterijen 5 

20.17 Bewerkingsinr. van darmen en vleesafvallen 4 

20.21 Zuivelproduktenfabrieken: 

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

- geconcentreerdeprod., 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 

- roken 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 vettenfabrieken: 

- 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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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: 

- zonder suiker branden 3 

- met suiker branden 4 

21.1 Zetmeel(-derivaten)fabr.: 

- p.c. < 10Vu 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-, vis- 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 



biz 4 VNG-bestand categorale bedrijfsindeling 1992 

SSI-CODE OMSCHRIJVING II MlliEUCATEGORIE: 11 1 21 31 4151 6 1 

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 t/j 4 

- p.c. >= 5.000 t/j 5 

21.42 Distilleerderijen e.d. 4 

21.51 Bieribrouwerijen 4 

21.52 Mouterijen 4 

21.6 Frisdrankenfabrieken 4 

21.7 Tabakverwerkende ind.: 

- sigaretten 4 

- sigaren 3 

- excl. sigaretten/sigar. 4 

22 TEXTIEL INDUSTRIE 

22.11 Wolvezelbewerk. fabr. 3 

22.12 Wolspinnerijen e.d. 3 

22.13 Wolspinnerijen-weverijen: 

- aan!. weefgetouwen < 50 3 

- aan!. weefgetouwen >=50 4 

22.14 Wolweverijen: 

- aant. weefgetouwen < 50 3 

- aan!. weefgetouwen >=50 4 

22.21 Katoenvezelbewerk. fabr. 3 
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22.22 Katoenspinnerijen 3 

22.23 Kaloentwijnerijen, -spoelerijen, naaigarenfabr. 3 

22.24 Kaloenspinnerijen-weverijen: 

- aant. weefgetouwen < 50 3 

- aant. weefgelouwen >=50 4 

22.25 Katoenweverijen: 

- aant. weefgetouwen < 50 3 

- aant. weefgetouwen >=50 4 

22.31 Tricotslukgoederenfabr. 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 T extielblekerijen, -ververijen, -drukkerijen 4 

22.42 Loonblekerijen, -ververijen, -drukkerijen 4 

22.43 Textielveredelingsbedrijvenn.e.g. 4 

22.51 Kokos e.d. vloermattenfabrieken 4 

22.52 Tapijtfabrieken 4 

22.6 Unoleum- en viltzeilfabrieken 5 

22.71 Huishoud- en woninglextielfabrieken 3 

22.72 Dekenslikkerijen, 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 Touwslagerijen 3 

22.94 Jutespinnerljen-weverijen 

- aant. weefgetouwen < 50 3 

- aant. weefgetouwen >=50 4 

22.95 Vlasbewerkingsinricht. (vlasroterijen) 4 

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

impregneren) 



biz 6 VNG-bestand categorale bedrijfsindeling 1992 

SBI-CODE OMSCHRIJVING II MIUEUCATEGORIE: 1 2 3 4 5 6 

23 KLEDING INDUSTRIE 

23.1 Confectiekledingindustrie 2 

23.2 Loonconfectiefabrieken 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 LedelWarenfabrieken (excl. kleding) 3 

24.3 Schoenindustrie 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/vacuum-

processen of drenken e.d.): 

- met zoutoplossingen 3 

- met organ. oplossingen 4 

- met creosoot of carbolineum 5 

25.31 Timmerfabrieken 3 

25.32 Parket- en hardhou!vloerenfabrieken 4 

25.33 Fabrieken voor geprefabriceerde 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 
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25.71 Meubelfabrieken (incl. 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.c. < 3 Vu 3 

- p.c. 3 - 15 Vu 4 

- p.c. >= 15 Vu 4 

26.2 Papierwarenindustrle 2 

26.31 Golfkartonfabrieken: 

- p.c. < 3 Vu 3 

- p.c. >= 3 Vu 4 

26.32 Kartonnagefabrieken 3 

27 GRAFISCHE INDUSTRIE EN UITGE-
VERIJEN 

27.11 Dagbladdrukkerijen 4 

27.12 Hoogdrukkerijen (klein) en kopieerinrichtingen 3 

27.13 Vlakdrukkerijen: 

- offset-vellen-drukkerijen 3 

- offset-rotatie-drukkerijen (groot. met 4 

thermische drogerij) 

- vlakdrukkerijen n.e.g. 3 

27.14 Rotatie-diepdrukkerijen: 

- zonder terugwinning oplosmiddel 4 

- met lerugwinning oplosmiddel 3 

27.15 Chemigrafische bedrijven 2 

27.16 Loonzetterijen 1 

27.19 Drukkerijen n.e.g. 2 

27.2 Uitgeverijen (kanloren) 1 

27.3 Binderijen 2 
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28 AARDOUE- EN STEENKOOLVER-
WERKENDE INDUSTRIE 

28.1 Aardolieraffinaderijen: 

- zonder petrochemie 6 

- met petrochemie 6 

28.21 Cokesfabrieken: 

- zonder steenkoolvergassing en zonder 6 

produktie koolelektroden 

- met steenkoolvergassing 6 

- met produktie koolelektroden 6 

28.22 Bitumineus wegenbouwmaterialenfabrieken: 

- p.c. < 100 Vu 4 

- p.c. >= 100 Vu 5 

28.23 Bitumineus dakbedekkingsmaterialenfabrieken: 

- p.c. < 100 Vu 4 

- p.c. >= 100 Vu 5 

28.24 Smeerolien- en vettenfabrieken 3 

28.29 Overige aardolie- en steenkoolproducentenfabr.: 

- steenkoolproduktenfabr. n.e.g. 4 

- aardolieproduktenfabriekenn.e.g. 5 

29 CHEMISCHE INDUSTRIE 

29.1 Kunstmeststoffenfabrieken 5 

29.2 Kunstharsenfabrieken e.d. 5 

29.3 Kleur- en verfstoffenfabrieken 4 

29.41 Industr. gassenfabrieken: 

- luchtscheidingsinstall. v.c. >= 10 t lucht/ d 5 

- overige gassenfabr., niet explosief 5 

- overige gassenfabr., explosief 5 

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

- niet vall end onder inrichtingenbesluit Wlv cq. 4 

Wm of onder 'post-Seveso-richtlijn' 

- vallend onder inrichtingenbesluitWlv cq. 5 

Wm of onder 'post-Seveso-richtlijn' 
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29.43 Synlh. reuk- en smaaksloffenfabrieken 5 

29.49.1 Melhanolfabrieken: 

- p.c. < 100.000 t/j 4 

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

29.49.2 Velzuren- en alkanolenfabr. (niel synlhelisch): 

- p.c. < 50.000 t/j 4 

- p.c. >= 50.000 t/j 5 

29.49.3 Grondsloffenfabrieken voor geneesmiddelen en 

fijnchemicalien: 

- p.c. < 1.000 t/j 4 

- p.c. >= 1.000 t/j 5 

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

- niel vallend onder inrichlingenbesluil Wlv cq. 4 

Wm of onder 'posl-Seveso-richllijn' 

- vall end onder inrichlingenbesluil Wlv cq. 5 

Wm of onder 'posl-Seveso-richllijn' 

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 Pariumerie- en cosmeticafabrieken 4 

29.8 Chem. bestrijdingsmiddelenfabrieken: 

- fabricage 6 

- formulering en afvullen 5 

29.91 Ujm- en plakmiddelenfabrieken: 

- zonder dierlijke grondsloffen 3 

- mel dierlijke grondsloffen 5 

29.92 Chem. kanloorbenodigdhedenfabrieken 3 

29.93 Poelsmiddelenfabrieken 3 

29.94 FOlochem. prod. fabrieken 3 

29.95 Springsloffen-. vuurwerk- e.d. fabrieken 5 
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29.99 Chern. produktenfabrieken n.e.g. 4 

30 KUNSTMATlGE 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: 

- verrnogen elektrische ovens totaal < 40 kW 3 

- vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW 4 

32.3 Kalkzandsteenfabrieken: 

- p.c. < 100.000 Vi 3 

- p.c. >= 100.000 Vi 4 

32.41 Cementfabrieken: 

- p.c. < 100.000 Vi 5 

- p.c. >= 100.000 Vi 5 

32.42 Kalkfabrieken: 

- p.c. < 100.000 Vi 4 

- p.c. >= 100.000 Vi 5 
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32.43 Gipsfabrieken: 

- p.c. < 10.0000 tij 4 

- p.c. >= 100.000 tij 5 

32.51 Betanwarenfabrieken: 

- zander persen,triltafels en bekistingtrillers 4 

- met persen, trillafels af bekistingtrillers, 4 

p.c. < 100 tid 

- met persen, trillafels af bekistingtrillers, 5 

p.c. >= 100 tid 

32.52 Asbestcementwarenfabr.: 

- p.c. < 100 tid 3 

- p.c. >= 100 tid 4 

32.53 Betanmartelcentrales: 

- p.c. < 100 tiu 3 

- p.c. >= 100 tiu 4 

32.54 Mineraalgebanden bouwplatenfabrieken 3 

32.6 Natuursteenbewerkingsbedrijven: 

- zander breken, zeven en dragen 3 

- met breken, zeven af dragen, 4 

v.C. < 100.000 tij 

- met breken, zeven of dragen, 5 

v.c. >= 100.000 tij 

32.71 Slijp- en polijstmiddelenfabrieken 3 

32.72 Steen-, grit- en krijtmalerijen: 

- algemeen (excl. steenbrekerijen) 4 

- steenbrekerijen in open lucht 5 

- uitsluitend sorteren in gesloten gebouwen 4 

- schelpenmalerijen 4 

32.73 Isolatiemater. fabrieken (excl. glaswol): 

- steenwal, p.c. >= 5.000 tij 4 

- overige isolatiematerialen 4 

32.79 Minerale praduktenfabrieken n.e.g. 3 
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32.81 Glasfabrieken: 

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

- glas en glasprodukten, p.c. >= 5.000 Vi 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 METAAUNDUSTRIE 

33.1 Ruwijzer- en staalfabr.: 

- p.c. < 1.000 Vj 5 

- p.c. >= 1.000 Vi 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.c. >= 1.000 Vj 5 

33.43 Non-ferro- metaalsmelterijen e.d,: 

- p,c. < 4.000 Vj 4 

- p.c. >= 4.000 Vj 5 
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33.44 Non-farro-metaalwalserijen, -trekkarijan a.d.: 

- p.o. < 2.000 m2 5 

- p.o. >= 2.000 m2 5 

34 METAALPRODUKTENINDUSTRIE 

34.01 IJzar- an staalgieterijen 

- p.c. < 4.000 t/j 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 kettingfabrieken: 

- 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- ,resarvoir- en pijpleidingbouwbedrijven: 

- p.o. < 2.000 m2 4 

- p.o. >= 2.000 m2 5 

34.4 Overige construktiewerl<plaatsan (axcl. lakkan): 

- 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 G.v.-ketel en -radiatorenfabr. (excl. moffelen) 3 

34.8 Overige metaalwarenind. 3 

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

34.92 Reparatiebedrijven voor landbouwmachines e.d. 3 
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34.93 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven: 

- algemeen 3 

- mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, 3 

polijsten) 

- anodiseren, eloxeren 3 

- chemische oppervlaktebehandeling 3 

- emailleren 3 

- galvaniseren (vemikkelen, 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 Vm .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 

- metalen 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 OPTlSCHE 
INDUSTRIE 

38. Instrument en- 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 MWI: 

- kolengestookt 5 

- oliegestookt 5 

- gasgestookt 5 

- gasturbine-centrales 4 

40.12 Elektriciteitsdistributiebedrijven,met transforma-

torvermogen: 

- < 10MVA 2 

- 10 - 100 MVA 3 

- 100 - 200 MVA 3 

- 200 - 1000 MVA 4 

- >= 1000 MVA 5 

40.2 Gasdistributiebedrijven: 

- gascompressorstations vermogen < 100 MW 4 

- gascompressorstations vermogen >= 100 MW 5 

- gasdrukregel- en meetruimten (kasten en 2 

gebouwenl, cat. B en C 

- gasontvang en -verdeelstations, cat. D 3 

40.31 Waterwinning-/ bereidingbed rijven: 

- met chloorgas 6 

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

straling 
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40.32 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen: 

-<IMW 2 

- 1 - 15 MW 3 

- >= 15 MW 4 

40.4 Warmlevoorzieningsbedrijven: 

- stadsverwarming 3 

- blokverwarming 2 

51 BOUWNIJVERHEID 

51. Bouwbedrijven: 

- algemeen 3 

- impregneren, bitumineren, verven 3 

- ijzervlechten. sleenbewerken 3 

52 BOUWINSTALLATIE BEDRIJVEN 

52. Bouwinslallaliebedrijven 2 

61/62 GROOTHANDEL 

61.11 Akkerbouwprodukten, algemeen assoriimenl 2 

61.12 Granen 3 

61.13 Zaaizaad en poolgoed 3 

61.14 Fijne zaden en peulvruchlen 2 

61.15 Hooi en slro 3 

61.16 Meng-, kracht- en ruwvoeders 3 

61.17 Bloemen, planten en tuinbenodigdheden 2 

61.18 Mestsloffen: 

- kunstmest (niel explosiefj 3 

- dierlijke mesl, open opslag 4 

- dierlijke mesl, geslolen opslag 3 

61.19 Akkerbouwproduklen n.e.g. 2 

61.21 Levend vee 3 

61.22 Wilde dieren, siervogels e.d. 3 

61.31 T exlielgrondsloffen en -halffabrikalen 3 

61.32 Huiden en vellen 3 

61.33 Leder en -halffabrikalen 3 
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61.34 Ruwe tabak 3 

61.39 Ruwe tropische produklen n.e.g. 3 

61.41 Erlsen (incl. overslag): 

- opslagopp. < 2000 m2 5 

- opslagopp. >= 2000 m2 5 

61.42 IJzer, slaal- en -halffabrikalen 4 

61.43 Non-ferro melalen en -halffabrikalen 3 

61.44 Minerale olieproduklen (excl. brandsloffen) 3 

61.45 Vasle, vloeibare en gasvormige brandsloffen 5 

(algemeen assortiment) 

61.46 Vaste brandstoffen: 

- klein, lokaal verzorgingsgebied 3 

- kolenterrninal (opslagopp. >= 2.000 m2) 5 

61.47 Vloeibare brandsloffen: 

- vloeistoffen, o.c. < 100.000 m3 4 

- vloeisloffen, o.c. >= 100.000 m3 5 

- tot vloeistof verdichte gassen 4 

61.51 Chemische grondstoffen en chemicalien voor 4 

industriele toepassing 

61.52 Beslrijdingsmiddelen 5 

61.53 Olien, vellen en oliehoudende grondsloffen 3 

61.54 Rubber 3 

61.6 excl. Houl, vlakglas, sanilair en bouwmalerialen 3 

.66/.69 

61.66 Zand en grind 3 

61.69 Bouwmalerialen n.e.g. 3 

61.7 /.8 Machines, apparalen elc. 3 

61.91 Verpakkingsmaterialen 3 

61.92 Scheepsbenodigdheden 2 

61.99 Vakbenodigdheden e.d. 2 

62.1 Meubelen, anliquiteiten e.d. 3 

62.2 Huishoudelijke artikelen, ijzerwaren, auto- 2 

accessoires, houtwaren e.d. 
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62.27 Verf 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: 

- zonder 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, 10m pen en rubber 2 

- diertijk alval 4 

- puin, glas en hout 3 

63/64 TUSSENPERSONEN IN DE GROOT-
HANDEL 

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

68 REPARATlEBEDRIJVEN 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 motorfietsenreparatiebedr. 2 
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68.4 Uurwerkreparatie bedrijven 1 

68.5 Goud- en zilversmederijen (reparatiebedr.) 1 

68.6 Reparatiebedr. voor elektr. gebruiksgoederen 1 

68.7 Reparatiebedrijven voor muziekinstrumenten 1 

68.9 Reparatiebedrijven voor n.e.g. gebruiksgoederen 1 

72 WEGVERVOER 
72.11 Bus-, tram-, en metrostations 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 Fietsenstallingsbedrijven 3 

72.43 Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 3 

72.49 Wegvervoerverwante bedrijven n.e.g. 3 

73 ZEEVAART 
73.1 1.2 Zeevaartbedrijven (kantoren): 

- vloeropp. < 150 m 1 

- vloeropp. >= 150 m 2 

73.3 Zeevaart laad-, los- en overslagbedrijven: 

- containers 4 

- stukgoed 5 

- ertsen, mineralen e.d. 5 

- granen of meelsoorten 5 

- steenkool 5 

- olie, LPG e.d. 5 

- tankercleaning 4 
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74 BINNENVAART 

74.1 Binnenvaartbedrijven (kantoren): 

- vloeropp.< 150 m 1 

- vloeropp. >= 150 m 2 

74.2 Binnenvaart laad-, los- en overslagbedrijven: 

- containers 3 

- stukgoederen 3 

- ertsen, mineralen ed., opslagopp.< 2.000 m2 4 

- ertsen, mineralen ed., opslagopp.>= 2.000 m2 5 

- granen 01 meelsoorten, v.c. < 500 Vu 4 

- granen 01 meelsoorten, V.C. >= 500 Vu 5 

- steenkool, opslagopp. < 2.000 m2 4 

- steenkool, opslagopp. >= 2.000 m2 5 

- olie, LPG e.d. 5 

- tankercleaning 4 

75 LUCHTVAART 

75.1 Luchtvaartbedrijven (kantoren) 2 

75.21.2 Luchtverkeersregel. bedr. 2 

76 HULPBEDRIJVEN VAN HET VER-
VOER 

76. excl. Hulpbedrijven van het vervoer n.e.g. (kantoren) 1 

.21 en .3 

76.21 Wegings- en metingsbedrijven 3 

76.3 Veem- en pakhuisbedrijven 3 

77 COMMUNICATIEBEDRIJVEN 

77.01 Postdiensten 2 

77.02 Teleloon-, telegraaldiensten e.d. 2 

84 ZAKELlJKE DIENSTVERLENING 

84.95 Beurzen, tentoonstellingsgebouwen 3 

84.97 Veilinggebouwen e.d. 3 

85 VERHUUR VAN MACHINES EN AN-
DERE ROERENDE 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-, straatreinigingsbedrijven e.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-

rtchtingen (geen korrelfabrieken): 

- < 100.000 i.e. 4 

- 100.000 - 300.000 i.e. 4 

- >= 300.000 i.e. 5 

- indien therrnische slibdroging 5 

- rtoolgemalen 2 

98.13 Alvalverwerkingsbedrijven: 

- alvalscheidingsinstallaties 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-alval 3 

- puinbreken en -zeven. V.C. < 100.000 t/j 4 

- puinbreken en -zeven. V.C. >= 100.000 t/j 5 

- mestverwerking: zie S81 98.12; voor korrel-

fabrteken nog geen normen 

98.14 Ongedierte bestrtjdings- 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 


