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1. INLEIDENDE BEPALINGEN VAN ALGEMENE AARD 

ArUkel 1: Begripsbepalingen 

In deze voorschriften wordt verstaan onder: 

1. het plan: 
het bestemmingsplan Bakkeveen van de gemeente Opsterland; 

2. de kaart 
de kaart van het bestemmingsplan Bakkeveen, bestaande uit 4 deel
plankaarten; 

3. be1itelI1mil19-sylak~ 
een op de kaart aangegeven vlak met eenzelfde bestemming; 

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

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

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

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

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

9. 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. bebouwilliLsQ~LG!l.lt@illl; 
een op de kaart of in de voorschriften aangegeven percentage, dat de 
grootte van het dee I van een terrein aangeeft dat maximaal mag worden 
bebouwd; 
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12. bouwJlerceel: 
een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan een zelf
standige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten; 

13. bOlJY>'R..ElI~GJ~Jgr§J1J?; 
een grens van een bouwperceel; 

14. gev~JQou\',lg@ns: 
de als zodanig op de kaart aangegeven bouwgrens; 

15. bouwlaaft 
een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij 
benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, 
zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onder
bouw en zolder; 

16. hoofdgGQQjJ\',I~ 
een gebouw dat, gelet op de bestemming, als het belangrijkste bouw
werk op een bouwperceel kan worden aangemerkt; 

17 .b.ijg~bouw: 
een gebouw, behorende bij een op hetzelfde bouwperceel gelegen 
(hoofd-)gebouw en qua afmetingen ondergeschikt aan dat (hoofd
)gebouw; 

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. ~oongebouw: 

een gebouw, dat meerdere naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk bo
yen elkaar gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijnings
vorm als een eenheid beschouwd kan worden; 

20. woning: 
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor permanente bewo
ning: 
a. bewoning: 

de hUisvesting van €len afzonderlijk huishouden; 
b. RElrmanente bewoni~ 

bewoning binnen de vaste woonplaats; 

21. recreatiewoning: 
een gebouw of een complex van ruimten in een gebouw dat naar de 
aard en inrichting is bedoeld voor recreatieve bewoning; 
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22. recreatieve bewoning: 
de bewoning die plaatsvindt in het kader van de weekend- en/of ver
blijfsrecreatie; 

23. !Ll!Og31~!!~; 
een, op een terrein met centraal beheer, permanent ter plaatse aanwe
zig recreatiehuisje, hoofdzakelijk van hout, ten behoeve van gebruikers 
die hun hoofdverblijf elders hebben; 

24. bedrUTI,'{VQtlLogLdiensJ'Noning: 
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; 

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

26. grondgebonderr.,oorarische becjJjjfsvoering: 
akkerbouw, melkveehouderij (inclusief vetweiderij), tuinbouw (met 
uitzondering van glastuinbouw), schapen-, geiten-of paardenhouderij, 
of een combinatie van deze bedrijfsvormen en naar de aard daarmee 
gelijk te stellen bedrijfsvormen; 

27. niet-g[9ncj9.~bonderU'lgrarische bedrijfsvoering: 
rundveemesterij (exclusiefvetweiderij), varkens-, pluimvee- of pelsdie
renhouderij of een combinatie van deze bedrijfsvormen en naar de aard 
daarmee gelijk te stellen bedrijfsvormen; 

28. agrarisch bedrijf: 
een bedrijf met een in hoofdzaak grondgebonden agrarische bedrijfs
voering, al dan niet in combinatie met een niet-grondgebonden agrari
sche bedrijfsvoering, niet zijnde een agrarisch neven- of hobbybedrijf; 

29. agrarisch neven- of hobb')'bedrijt 
een bedrijf of een naar de aard en omvang daarmee gelijk te stellen 
activiteit met een grondgebonden of niet-grondgebonden agrarische 
bedrijfsvoering (deze laatste van beperkte omvang), dat ondergeschikt 
is aan een woon- of bedrijfsfunctie; 

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

31. detillJb<;iDdel; 
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder de uitstalling ten ver
koop, verkopen en/of leveren van goederen aan de uiteindelijke verbrui
ker of gebruiker; 
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32. winkel: 
een gebouw, dat een ruimte omvat, welke door zijn indeling kennelijk 
bedoeld is te worden gebruikt voor de detailhandel; 

33. horecabedrijf en!pL=iostelling: 
een bedrijf of instelling waar bedrijfsmatig dranken en etenswaren voor 
gebruik ter plaatse worden verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies 
wordt verstrekt; 

34. cafetaria: 
een horecabedrijf waar de bedrijfsuitoefening hoofdzakelijk is gericht op 
het tegen vergoeding verstrekken van eenvoudige etenswaren en 
dranken, met een in het algemeen gespreide bezoekersfrequentie 
gedurende een groot dee I van de dag en avond, waarbij de bedrijvig
heid zich zowel in als om de lokaliteit voltrekt; 

35. 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; 

36. bar-dancing~ 
een bar, waar tevens gelegenheid wordt geboden tot dansen; 

37. hoteLsmiof pension: 
een horecabedrijf waar de bedrijfsuitoefening hoofdzakelijk is gericht op 
het tegen vergoeding verstrekken van logies; 

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

38. aan-huis-vElrbonden 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; 

39. dak: 
iedere bovenbeeindiging van een gebouw; 

40. kap: 
een dak dat voor minder dan 50% in het horizontale vlak ligt; 

41. geluidbelastin.g; 
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; 
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42. yoorKgYI§grenswaarde: 
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. hogl:l.fJUlIenSwaarde: 
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. geluidgevoelige gebouwen: 
gebouwen welke dienen ter bewoning of ten behoeve van een functie 
als bedoeld in het Besluit grenswaarden in zones langs wegen; 

45. diepte van een gl:l.bouw: 
de lengte van een gebouw, gemeten loodrecht vanaf de naar de weg 
gekeerde gevel; 

46. kampeermiddel: 
een tent, een caravan of stacaravan of een naar de aard daarmee gelijk 
te stellen kampeermiddel; 

47. kampeerterrein: 
een terrein ter beschikking gesteld voor het plaatsen dan wei geplaatst 
houden van kampeermiddelen. 

48. 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: _ Wjjze vaRm~Jen 

Bij toepassing van deze voorschriften wordt als voigt gemeten: 

1. de (bO_IJ'!\'lJlOogte/de nokhoogte van een bouwwerk: 
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van het bouwwerk; 

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

3. de dakhelling: 
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 

4. de inhoudvan gE~D 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; 

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

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

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het he Ie dorpsgebied van Bakke
veen met omliggende agrarische, bos- en recreatiegebieden. Ruimtelijk
functioneel kunnen hier de volgende gebieden worden onderscheiden (zie 
figuur 1): 

a. De oorspronkelijke lintbebouwing c.a. 

De lintbebouwing in dit deelgebied onderscheidt zich door verdichting 
van bebouwing ten opzichte van de lintbebouwing van het landelijke 
gebied. De bebouwing bevindt zich nochtans op ruime kavels. Kenmer
kend is een afwisseling van bebouwde en open groene ruimten. De be
bouwing is vrijstaand, met een grote mate van individualiteit, zowel 
klein- als grootschalig. De woonpanden, merendeels van een typerende 
vooroorlogse architectuur, bestaan uit een bouwlaag en zijn voorzien 
van een kap, welke veelal haaks op de weg is gericht. De kavels zijn 
zeer wisselend van vorm en maat. Verspreid in de lintbebouwing zijn 
een aantal karakteristieke panden gelegen (zie bijlage 1 bij de toelich
ting). Deze vergroten de waarde van het bebouwingsbeeld. 
Het wonen is de hoofdfunctie in het bebouwingslint. Daarnaast komen 
bedrijfsfuncties, winkels, een kerk, e.d. voor, veelal in combinatie met de 
woonfunctie. 
Binnen dit deelgebied zijn er nog weer !wee gebieden te onderscheiden 
met een eigen karakter: 

1. !:Let oorsQronkelijk bebouwingslint langs TSjerkewillJlO Weverswal 

Dit subdeelgebied kenmerkt zich vooral door een relatief sterke 
vertegenwoordiging van andere functies dan het wonen, zoals 
bedrijfjes, winkels, horecaondernemingen en een kerk. De lintbe
bouwing langs de Bakkeveenstervaart vormt vanouds de eigenlijke 
dorpsbebouwing. De verkaveling is planmatig opgezet. De bebou
wing varieert van kleinschalig (een bouwlaag met kap) tot wat 
grootschaliger (!wee bouwlagen met kap). 
Tot dit deelgebied behoren ook een aantal nieuwere panden achter 
de bebouwing de Tsjerkewal en de Weverswal. Deze panden 
hebben een dienstverlenende of detailhandelsfunctie. 

2.!2.!l. Brink! het Kruispunt 

Dit deelgebied wordt gevormd door de eigenlijke brink, alsook door 
de omgeving van het kruispunt op de dam (met duiker) en de sluis. 
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Ruimtelijk kenmerkt dit gebied zich door enerzijds openheid, an
derzijds verdichting. De openheid wordt gevormd door de plein
vormige ruimte van de brede dam over de vaart en de Brink. Deze 
pleinvormige ruimte wordt afgesloten door de bebouwing aan 
weerszijden van de Duerswaldmer Wei en de tegenoverliggende 
bebouwing langs de Tsjerkewal en de Weverswal. Hierdoor is 
sprake van een ruimtelijke eenheid. 

b. De dorpsuitbreidingen 

De naoorlogse planmatige uitbreidingen zijn gelegen aan de oostzijde 
van de vaart. De hoofdfunctie van het gehele gebied is wonen. Binnen 
dit gebied kan worden onderscheiden tussen de nieuwere en de oudere 
uitbreidingen. 

Het merendeel van de oudere uitbreiding bestaat uit geschakelde 
woningbouw van twee bouwlagen met kap, met een relatief hoge dak
goot. Langs de Skarkamp is tevens een rij bejaardenwoningen gerea
liseerd. Lagere, vrijstaande bebouwing is geconcentreerd aan de Stou
kamp en aan een zijde van de Greate Kamp. Hier zijn geen invulmoge
lijkheden meer. 

2. Nieuwe[~.ujlllreiding 

Het jongste uitbreidingsgebied van het dorp, het gebied Ecofeen
Noardkamp, is inmiddels voor een groot dee I gerealiseerd. De bebou
wing betreft vooral halfvrijstaande woningen van een bouwlaag met kap. 
Er zijn nog een aantal kavels voor bebouwing beschikbaar. Dit jongste 
uitbreidingsgebied ligt enigszins los van de overige dorpsuitbreiding, 
gescheiden door nog te bebouwen agrarisch restgebied en braak lig
gende bouwkavels. 

c. bedrijfspercelen 

Op een tweetal plekken overheerst de bedrijfsfunctie de andere functies, 
of zijn het meest geschikt voor een bedrijfsfunctie. Het betreft hier de 
horeca-groothandel aan de Foarwurker Wei en een gebied aan weers
zijden van de Boskleane, waar vroeger ondermeer de rioolwaterzuive
ring was gevestigd. De bedrijfsfunctie aan de Duerswaldmer Wei valt 
onder de lintbebouwing. 

1. Foarwur.k.!lI_Wej 

Ais grootschalig element is ter plekke van de bedrijfsbebouwing van het 
horeca-groothandelsbedrijf deze allesoverheersend in het ruimtelijk 
beeld. 



91-55-05 biz 9 

Tussen deze bedrijfsbebouwing en de woonbebouwing aan de Duers
willdmer Wei ligt enige onbebouwde ruimte, met daarin een bebos
singsstrook. 

Sij de Boskleane liggen be halve enkele reeds in gebruik zijnde bedrijf
percelen met daarop een kleinschalig zelfstandig bedrijf nog enkele 
percelen, die nog niet of niet meer zijn bebouwd. 

d. De sport- en recreatiezone 

Aan de oostelijke rand van het dorp ligt het grootschalig recreatief 
gebied met onder meer een openluchtzwembad, sportvelden en ten
nisbanen. Dit gebied sluit aan op de groene zone met bijzondere 
functies rond de twee basisscholen. Ruimtelijk gaat het hier om vrijwel 
onbebouwd gebied, waarin de zeer grote parkeerterreinen een over
heersende plaats innemen. 

e. het landelijke gebied 

Hier gaat het met name om de agrarische en bos- en verblijfsrecrea
tiegebieden aan de diverse randen van het dorp, alsmede om de be
graafplaats aan de Duerswilldmer Wei. 

1. 8grarische en bosgebieden 

De agrarische gebieden, met op sommige plaatsen houtwallen en hout
singels hebben door hun toch nog vrij open karakter een nauwe relatie 
met naastgelegen of omliggende bossen en andere houtopstanden en 
vormen ruimtelijk daarmee €len geheel. Ook is er een zeker relief, 
bestaande uit lange glooiende hellingen. 
De overgang van de lintbebouwing van de bebouwde kom naar het lan
delijk gebied wordt bij aile vier de entrees van de lintbebouwing gemar
keerd door (deels voormalige) boerderijen. In het noordwestelijk bosge
bied is bebouwing aanwezig in de vorm van de karakteristieke Slot
plaats en bijbehorend koetshuis. 

2. Verblijfsrecreatie@bieden 

Ingebed in het landelijke gebied en ruimtelijk daarmee een geheel 
uitmakend (in het bos gelegen) liggen aan de westelijke rand van het 
dorp een tweetal verblijfsrecreatieve gebieden in de vorm van twee 
campings. 
Seide campings beschikken over vaste standplaatsen en toeristisch 
recreatieve plaatsen. Op de noordelijke camping is bovendien een 
kamphuis aanwezig en op de zuidelijke staan recreatiewoningen (vrij
staand, €len bouwlaag met kap). 
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Naast de nodige sanitaire voorzieningen zijn er op be ide campings extra 
voorzieningen ten behoeve van de recreatie. Op beide campings zijn 
dienstwoningen aanwezig. 
Ruimtelijk kenmerken de voorzieningengebouwen zich door diversiteit. 
De hoogte varieert van een tot anderhalve bouwlaag, al dan niet met 
kap. 

In het uiterste westen van het plangebied ligt een begraafplaats aan de 
Duersw§.ldmer Wei, met daarop een karakteristieke klokkestoel. 

Door al deze deelgebieden heen loopt een voor het dorp kenmerkende groen
structuur bestaande uit laanbeplanting en houtsingels en open groene gebie
den (agrarische perceeltjes, groenvoorzieningen). Deze vervullen onder meer 
ook een functie als ecologische verbindingszone. 

2. OntwIkk!1ling en beheer 

2. 1. Nadere doeleinden 

Het gemeentelijk beleid is gericht op het behoud en versterking van de be
staande ruimtelijk-functionele structuur, met daarbij een aantal mogelijkhe
den voor nieuwe functies. 
Het betreft hier zowel ontwikkelingen op perceelsniveau (zoals nieuwe 
voorzieningen in het bestaande lint) als nieuwe functies voor een heel 
deelgebied: 

* 

* 

Het plan biedt de mogelijkheid voor een recreatief woonplan en een 
recreatief multifunctioneel complex. 

Op nu nog open agrarische percelen dient een deel van de reeds ge
plande woonuitbreiding te worden gerealiseerd. 
Ten aanzien van deze verdere uitbreiding van het dorp staat het plan 
een gewijzigde invulling voor met een lagere bebouwingsdichtheid 
(nieuwbouw- en herinrichtingsgebied). Tevens zal er in de bestaande 
nieuwbouwstructuur een herinrichting plaatsvinden. 

Ruimtelijk betreft het hier nieuwe bebouwing in een aantal open ruimten, in 
aansluiting op de bestaande structuur. 
De gewenste ruimtelijk-functionele structuur is weergegeven in figuur 1. 

2. 2. Instructies 

2. 2. 1. NiellWbouw- en herinri~htj.ng§g~J:lied 

* De woonfunctie dient hoofdfunctie te zijn. Er zullen vrijwel aileen wonin
gen worden gebouwd. 
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* 

* 

* 

De omgevingsfunctie (woonstraten, parkeervoorzieningen, groenvoor
zieningen en dergelijke) moet primair ten dienste van de woonfunctie 
staan. 

In kwantitatief opzicht zal worden gestreefd naar: 
het bieden van de mogelijkheid tot het realiseren van circa van 50 
tot 70 woningen in de komende 10 jaar; 
het langs de dorpsrand realiseren van een lag ere bebouwings
dichtheid dan in het overige plandeel; 
een gemiddelde aan parkeergelegenheid in het woongebied van 
ten minste een parkeerplaats per woning, inclusief parkeergele
genheid in garages en/of op eigen erf bij de woningen. 

Kwalitatief zal de verdere dorpsuitbreiding en herinrichting voldoen aan 
de volgende voorwaarden: 

de dorpsuitbreiding c.q. herinrichtingsopzet zal op een herkenbare 
wijze met de totale (toekomstige) dorpsstructuur worden geTnte
greerd; 
een belangrijke scheidende structuurlijn voor de ruimtelijke opzet 
van de woonwijk zal worden gevormd door een openblijvende 
groene (agrarische) zone, die aansluit bij de bestaande groen
structuur van het dorp. Een scheiding wordt eveneens gevormd 
door een hoofdwaterlossing; 
de bebouwing zal vooral moeten bestaan uit vrijstaande en half
vrijstaande woningen. Meer dan 2 woningen aaneen zal vrijwel 
aileen mogelijk zijn in complexmatige bouw ten behoeve van 
bijzondere woonvormen, zoals bejaardenwoningen of woningen in 
de beschutte sfeer; 
er zal ruimte geboden worden aan bijzondere woonvormen. Zo 
mogelijk wordt dit gecombineerd met herinrichting. De open bare 
omgeving zal bij complexmatige bouw moeten voorzien in voldoen
de parkeerruimte, en zo nodig verkeersluw worden gemaakt; 
de randen van de nieuwbouw die aansluiten op bos of agrarisch 
gebied dienen een open structuur te hebben, tot uiting komend in 
vrijstaande relatief lage bebouwing (een bouwlaag met kap). Meer 
naar binnen in het plangebied (dus niet aan de rand), aansluitend 
op de reeds bestaande woningen is een iets hogere bebouwing 
toelaatbaar; 
uitgangspunt voor de ontsluitingsstructuur is een zo helder mogelijk 
bereikbaarheidsprofiel van de (toekomstige) woonwijk. 
De voortzetting van de Greate Kamp als hoofdas vormt hiervan de 
basis. Door een zeer ruime opzet van deze weg, eindigend in een 
pleinvormige ruimte, wordt de herkenbaarheid als hoofdas bena
drukt. De dwarsverbindingen dienen haaks op deze hoofdas aan te 
sluiten, waarbij het oorspronkelijke verkavelingspatroon met de nog 
bestaande houtwallenstructuur de basis voor de opzet dient te 
vormen. Gestreefd wordt bij deze dwarsverbindingen zoveel moge
lijk een circuitvormige ontsluiting van de woningen te realiseren; 
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de Boskleane tussen woonwijk en het bedrijventerrein ten westen 
hiervan zal afgesloten worden door een groenstrook; 
bij de (her-)inrichting van de ruimte en de situering van de wonin
gen, zal prioriteit worden gegeven aan de aspecten van de sociale 
veiligheid: 
= in het algemeen wordt gestreefd naar een verkavelingspatroon 

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

= de langzaamverkeer-routes zullen vanuit deze optiek bijzon
dere aandacht krijgen; combinaties met open beplanting, 
goede verlichting en obstakelvrije routes; 

in het algemeen zal worden gestreefd naar: 
= een goede verhouding tussen bouwmassa en open ruimte, dit 

mede in relatie tot de omgeving; 
= een goede hoogte-breedte verhouding tussen de bebouwing 

onderling; 
= een samenhang in bouwvorm/architectonisch beeld tussen 

bebouwing die ruimtelijk op elkaar georienteerd is; 
= een zo goed mogelijke bezonningssituatie. 

2. 2. 2. MlJltifum;tioneel comQlex 

* 

* 

Het gemeentelijk beleid is gericht op het multifunctionaliseren van het 
grootschalige recreatieve gebied van openluchtzwembad, sportvelden 
en tennisbanen, ten zuiden van de Mjumster Wei. 
Oit met name door: 

een nieuwe sociaal-culturele voorziening (diverse ruimten van 
verschillende omvang); 
verbetering van de ruimtelijke samenhang met midgetgolfbaan, 
zwembad, tennisbaan; 
revitalise ring van midgetgolfbaan en tennisbaan; 
verbetering van de relatie met het wandeluitgangspunt naar de 
Bakkeveense duinen; 
eventueel een (commerciele) horecavoorziening; 
het realiseren van een recreatief aanbod voor zowel goed als 
slecht weer. 

Ruimtelijk wordt bij het multifunctioneel centrum gestreefd naar een 
concentratie van bebouwing. Oit geldt echter niet voor de bebouwing ten 
behoeve van buitensporten. 

2. 2. 3. Reqe?,tief woonplan 

* In eerste instantie wordt gestreefd naar een recreatief woonplan ten 
noorden van de Mjumster Wei. Oaarnaast kan, indien dit de realise
ringskansen van het multifunctioneel complex ook een dee I van het 
bestaande sportterrein aldaar worden bestemd voor een recreatief 
woonplan. 
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* 

* 

In tweede instantie kan een recreatief woonplan ook worden gerea
liseerd in het nu nog agrarisch gebied ten zuiden van de Aide Orintse 
Wei. Oit als altematief voor de locatie aan de Mjumster Wei. Op de 
locatie aan de Mjumster Wei en bij het multifunctioneel complex kan een 
recreatief woonplan worden gecombineerd met hotelaccommodatie al 
dan niet combinatie met appartementen. 
Bij realisering bij de Aide Orintse Wei is deze combinatie niet mogelijk. 

Een realise ring van een woonplan dat (deels) permanent van aard is, is 
in aile drie gevallen ook mogelijk, indien dit geen onevenredige afbreuk 
doet aan het elders nog realiseren van woonbebouwing, zoals in de 
dorpsuitbreiding (2.2.1). 

Ruimtelijk wordt bij het recreatief woonplan gestreefd naar het volgende: 
relatief grote bebouwing op ruime kavels: recreatiewoningen kleiner 
dan 60 m2 zullen niet worden toegestaan; complexmatige bouw in 
de vorm van appartementen is ook mogelijk, eventueel in combi
natie met horeca; 
ruimtelijk dient aangesloten te worden bij de aangrenzende perma
nente woonbebouwing, zodat een functieverschuiving naar perma
nent wonen geen ruimtelijke problemen oplevert. 

2. 2. 4. CamRiJ]g~ 

* 

* 

* 

* 

Het streven is erop gericht de toekomstwaarde van de verblijfsrecreatie
complexen te waarborgen of te verbeteren. In dat kader zal ruimte 
worden geboden om ontwikkelingen binnen de verblijfsrecreatie te 
volgen. Op de campings dient een ontwikkeling mogelijk te zijn gericht 
op een duurzaam kwaliteitsprodukt. 

Gestreefd wordt naar een diversiteit in het verblijfsrecreatieve aanbod. 
Er dient ruimte te blijven voor eenvoudige vormen van verblijfsrecreatie 
(kamperen) . 

Yervanging van kampeermiddelen door permanente recreatieve ver
blijfseenheden (zoals "bungalettes" en recreatiewoningen) dient mogelijk 
te zijn, onder voorwaarde dat de diversiteit in het verblijfsrecreatieve 
aanbod behouden blijft. Het kampeerkarakter dient te blijven bestaan. 
Behalve in aantal, vorm en materiaalkeuze van nieuwe permanente 
recreatieve verblijfseenheden zal dit ook moeten blijken uit de beheers
vorm, die gemeenschappelijk dient te zijn. Nieuwe zelfstandige recrea
tiewoningen zijn mogelijk indien dit niet leidt tot een te grote "verstening" 
van het gebied en dit geen onevenredige afbreuk doet aan het recre
atieve woonplan. 

Yoor aile permanente of semi-permanente (stacaravans) bebouwing 
geldt dat realise ring zich moet voegen naar de voorwaarden gesteld 
vanuit het behoud van waardevolle natuurgebieden en een waardevol 
landschapsbeeld. 
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* 

* 

* 

Uitbreiding van de bestaande campings is mogelijk onder bepaalde 
voorwaarden. Voor uitbreiding van de complexen geldt dat een goede 
kwaliteit van het reeds bestaande voorwaarde is voor verdere uitbrei
ding. Ook hierbij is uitgangspunt het behoud van waardevol natuurge
bied en landschapsbeeld. 
In het gebied waar uitbreiding in het bos mogelijk is. zoals op de plank
aart aangegeven. zullen de randen voorzien zijn van een in te planten 
of te hand haven bebossingsstrook. Aldaar wordt gestreefd naar een 
inrichting als weergegeven in figuur 2. 
Voor het gekapte bos dient compensatie plaats te vinden in de onmid
dellijke omgeving van de camping dan wei in de bosgebieden rond 
Bakkeveen. Dit zal mede worden nagestreefd met het instrumentarium 
dat de Boswet hiertoe biedt. 

Er word! gestreefd naar een ruimtelijke clustering van de verschillende 
vormen van verblijfsrecreatie. Bij elke vorm van verblijfsrecreatie zal 
worden gestreefd naar een opbouw die bestaat uit een aaneenschake
ling van kleinschalige en/of gevarieerde ruimtes; 

Voorzieningen zullen primair gericht moeten zijn op de recreant en 
mogen geen onevenredige schade toebrengen aan de voorzieningen in 
de dorpen. 
Bij de beoordeling van de situering van voorzieningen zal "clustering" 
van centrale voorzieningen worden nagestreefd. 

Proc~QI,JJJllejnstructies 

* 

* 

* 

In aanvulling op de voorwaarden voor inrichting en beheer ingevolge het 
bestemmingsplan. zullen hierop gebaseerd aanvullende voorwaarden 
worden opgenomen in de kampeer-exploitatievergunning. Hierin zullen 
met name de aard en het aantal kampeermiddelen en bungalettes 
worden geregeld. 
Dit met name met het oog op het behoud van de diversiteit in het 
verblijfsrecreatieve aanbod. 

Het bestemmingsplan verzet zich niet tegen het kamperen bij de boer. 
voorzover dit beneden de 15 kampeermiddelen blijft. Nadere regelingen 
hieromtrent (soorten kampeermiddelen. seizoen- of jaarstandplaatsen. 
kleinere aantallen) zullen worden getroffen middels de kampeerwetge
ving. 

Ten aanzien van de bedrijfspercelen aan de Boskleane geldt als uit
gangspunt dat dit dient voor de opvang van bedrijven. die om milieu- of 
andere redenen uit de rest van het dorp verplaatst moeten worden. 
Nieuwvestiging is ook mogelijk. Wei zal de capaciteit aan bedrijfsperce
len worden verkleind. 
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Figuur 2: Inrichting uitbreiding camping 

* De Boskleane zal aan de zijde van de dorpsuitbreiding worden afgeslo
ten door een groenstrook. Gestreefd wordt naar een nieuwe route naar 
het bedrijfsterrein voor vrachtverkeer over de Greate Kamp en de 
Merskekamp. Ter plaatse zal er een onderbreking in de afschermende 
groenstrook zijn. Er zullen maatregelen worden genomen in de overige 
straten zodat het vrachtverkeer aileen van de geplande route gebruik 
kan maken. 

2. 2. 6. 9v~tdg_gebied en algemee.n 

* Gestreefd wordt naar het vergroten van de woonaantrekkelijkheid van 
Bakkeveen door het stimuleren van dorpsgerichte voorzieningen. 
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* 

* 

* 

3. 

Tevens wordt daarbij gestreefd naar het totstandkomen van bijzondere 
woonvormen, in de vorm van woningen specifiek voor ouderen. Moge
lijkheden hiertoe zullen met name gelegen zijn in het oorspronkelijk 
bebouwingslint c.q. het nieuwbouw- en herinrichtingsgebied. 

Het gemeentelijke beleid is erop gericht de vestiging van kleinschalige, 
milieuvriendelijke bedrijven te bevorderen. 

Gestreefd wordt naar behoud en waar nodig herstel van de natuur- en 
landschapswaarden. Ten aanzien van de groenstructuur wordt gestreefd 
naar een versterking van de ecologische verbindingsfunctie, door de 
aanleg van groene verbindingen (minimaal 5 meter breed), zoals de 
mogelijkheid van de aanleg van een aaneengesloten lint van boomsin
gels, die aansluiten op de bestaande boscomplexen. Tevens zal worden 
gestreefd naar ecologische verbindingen door voorzieningen in de vaart 
en bij de wegen. 

Medegebruik van bestaande plaatselijke verkeersvoorzieningen door 
dagrecreanten dient versterkt te worden. 

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

3, 1. Specifieke criteria 

3. 1. 1. Woonfunctie 

* Dienstverlening 

De woonfunctie mag worden gecombineerd met de uitoefening van een 
dienstverlenende functie. 
Deze nevenfunctie mag geen onevenredige aantasting vormen van de woon
functie, door bijvoorbeeld de hinder (verkeersaantrekking, parkeeroverlast) 
die het gevolg is van de betreffende activiteit. Voorwaarde is voorts dat er 
sprake is van een combinatiefunctie in een gebouw. 

* 

Bij nieuwbouw in het uitbreidingsgebied wordt gestreefd naar een situering 
en maatvoering die overeenkomt met de sub 2 genoemde instructies. In het 
algemeen zal worden gestreefd naar regelmatige bebouwingswanden met 
niet al te veel verspringingen. 
Bij verbouw en uitbreiding van hoofdgebouwen, alsook bij nieuwbouw, aan
sluitend op reeds gerealiseerde delen van het woongebied of bij incidentele 
nieuwbouw tussen bestaande (oudere) bebouwing worden de volgende uit
gangspunten gehanteerd. 
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* 

* 

* 

* 

* 

In het algemeen is de bebouwingsstructuur van de omgeving richting
gevend. De bebouwing moet blijven harmonieren met het beeld van de 
aansluitende bebouwing. 

Aan het bouwen van hoofdgebouwen buiten het bouwvlak zal in principe 
medewerking kunnen worden verleend. 

Daarbij zal naar het volgende worden gestreefd: 
het grootste gedeelte van het hoofdgebouw dient binnen het bouw
vlak te blijven; 
indien het betreft een uitbreiding die zich in de openbare ruimte 
manifesteert zal het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig 
mogen worden aangetast. 
Dit houdt met name in dat andere hoofdgebouwen niet aan het 
straatbeeld mogen worden onttrokken; 
bij de verandering van hoofdgebouwen, die zich niet in de open
bare ruimte manifesteert zal met name de woonsituatie aandacht 
krijgen. Daarbij zal ook worden gekeken of de bouw van een 
(aangebouwd) bijgebouw wenselijker is. 

Vergroting van een hoofdgebouw boven de 150 m2 tot 350 m2 kan 
worden toegestaan als dit noodzakelijk is voor een aan-huis-verbonden 
beroep of een krachtens de bestemming toegelaten dienstverlenende 
instelling en de uitbreiding met bijgebouwen ruimtelijk moet worden 
afgewezen, gelet op de woonsituatie of het straat- en bebouwingsbeeld. 

Vergroting van de goothoogte zal in gebieden waar een bouwlaag met 
kap het straatbeeld overheerst aileen kunnen plaatsvinden, indien dit 
zich niet in de open bare ruimte manifesteert. Hiervan kan worden 
afgeweken: 

bij vrijstaande hoofdgebouwen, indien de ruimtelijke relatie tussen 
de hoofdgebouwen minder sterk is; 
bij hoofdgebouwen op de overgang van gebieden met een bouw
laag naar gebieden met twee bouwlagen. In deze gevallen kan dus 
wei een zich in de open bare ruimte manifesterende goothoogte
vergroting plaatsvinden. 

Vervangende nieuwbouw (herinrichting) is mogelijk als bestaande 
woningen aan vervanging toe zijn of anderszins niet langer aan functie 
beantwoorden. 
De verbetering van het woonklimaat dient voorop te staan. De gebou
wen hoeven niet identiek gesitueerd te worden als de vorige bebouwing. 
Zo nodig kan ook de openbare woonomgeving worden heringericht. 
De onderlinge situering van gebouwen ten behoeve van het wonen en 
verkeer- en verblijfsruimten (groen) kan worden aangepast. 
Hierbij mag evenwel geen onevenredige aantasting plaats vinden van 
de ruimtelijke hoofdstructuur voor wat bebouwing, groen, en wegen 
betreft. 
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* 

* 

Nieuwbouw (herinrichting) ten behoeve van ouderenhuisvesting dient 
aan de volgende voorwaarden te voldoen: 
a. er dient sprake te zijn van beschermd wonen; 
b. de situering dient gunstig te zijn ten opzichte van de centrumvoor

zieningen; 
c. er dient sprake te zijn van integratie in het bestaande woongebied. 

Bouw van bijg~b.iluwen 

Bij de bouw van bijgebouwen zulien de volgende uitgangspunten worden ge
hanteerd. 

* 

* 

* 

* 

In het algemeen wordt gestreefd naar een herkenbaar onderscheid 
tussen hoofd- en bijgebouwen. Bij vrijstaande bijgebouwen wordt 
behalve naar een ondergeschiktheid qua afmetingen ook gestreefd naar 
een functionele ondergeschiktheid ten opzichte van het hoofdgebouw. 

Bij plaatsing van bijgebouwen, gericht op de openbare ruimte zal met 
name gelet worden op een harmonieus straat- en bebouwingsbeeld. Dit 
houdt met name in dat de bijgebouwen het straatbeeld niet mogen 
domineren. 
Hoofdgebouwen mogen niet aan het straatbeeld worden onttrokken. 

In het geval dat er geen gerichtheid op de open bare ruimte is, zal de 
toetsing beperkter zijn en zal ze zich vooral richten op de gevolgen voor 
de omwonenden (woonsituatie). 

Een vrijsteliing voor extra vergroting van de oppervlakte van de bijge
bouwen ten opzichte van de basisregeling zal slechts in uitzonderings
gevalien worden toegestaan. De behoefte moet aantoonbaar zijn. Bij 
vergroting ten behoeve van de woonfunctie kan worden gedacht aan 
bijvoorbeeld extra woonruimte op begane grond voor (een) gehandicap
te(n)). Ook moet aantoonbaar zijn dat het gebruik van de uitbreiding 
voor langere termijn gekoppeld blijft aan de woonfunctie. Voor vergroting 
ten behoeve van een aan-huis-verbonden beroep of een bedrijf of 
winkel in combinatie met de woonfunctie moet het gaan om een be
drijfstechnisch aantoonbare noodzaak. Er kan ook in ruimtelijk opzicht 
sprake zijn van een noodzaak, bijvoorbeeld, indien de gewenste uitbrei
ding van een hoofdgebouw afgewezen moet worden, gelet op het 
straat- en bebouwingsbeeld. Een extra vergroting van de oppervlakte 
van de bijgebouwen kan niet worden toegestaan in zoverre het hoofd
gebouw boven de 150 m2 is vergroot. Deze vergroting gaat dus af van 
de extra mogelijkheid voor bijgebouwen. In het algemeen zal bij de extra 
vergroting worden getoetst aan de volgende criteria: 

de W.9_Q!J.$mIatie van de aangrenzende woningen mag niet oneven
redig worden aangetast; 
ruimtelijk zal worden gestreefd naar het voorkomen van het dicht
bouwen van achterterreinen. 
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* 

Bij (half) vrijstaande woningen op ruime erven zal eerder overge
gaan kunnen worden tot vergroting dan bij dichter bebouwde per
celen. 

De bouw van garageboxen is slechts mogelijk in complexen. in principe 
moeten deze complexen gerealiseerd worden op de binnenterreinen en 
aan het oog onttrokken openbare ruimten. 

3. 1. 2. VoorzieniIlggJl en bedriiven 

* 

* 

* 

* 

* 

Uitbreiding en verbouwing van gebouwen ten behoeve van bijzondere 
functies mag geen aantasting vormen van de structureel bepalende 
kenmerken van de bebouwing. 
De ruimtelijke herkenbaarheid moet gewaarborgd blijven. Deze wordt 
gevormd door de situering van de bebouwing ten opzichte van de 
open bare ruimte en de individuele bouwvorm. 

Bij het vervallen van een bijzondere functie van bestaande bebouwing 
zal in de eerste plaats worden gestreefd naar een nieuwe bijzondere 
functie. Lukt dit niet dan zal worden gestreefd naar een woon- of be
drijfs- of gemengde functie (waaronder detailhandel, dienstverlening). 
afhankelijk van het beleid ten aanzien van deze functies in het deelge
bied waar de bebouwing is gelegen. Gemengde functies kunnen niet 
worden toegelaten buiten het verlengde van het oorspronkelijk bebou
wingslint. Nieuwbouw is niet uitgesloten. 

Een dienstwoning bij een bijzondere functie kan voor zelfstandige 
bewoning worden gebruikt als binnen afzienbare termijn er geen be
hoefte meer valt te verwachten aan een dienstwoning en de zelfstandige 
woonfunctie geen onevenredige belemmering vormt voor de ontplooiing 
van de bijzondere functie. 

Buiten het multifunctioneel complex zullen nieuwe bijzondere functies 
vooral zijn toegestaan als complement op de recreatie: museale functies 
e.d. Dit in het oorspronkelijke bebouwingslint of in de verspreide woon
of bedrijfsbebouwing in het landelijk gebied. 

Bedrijvigheid, die de woonfunctie ruimtelijk en/of functioneel overheerst, 
moet daarvan gescheiden worden. De woonfunctie is hier aileen als 
dienstwoning toegestaan. Nieuwe vormen van dit soort bedrijvigheid (tot 
milieucategorie 3) dienen plek te vinden op het tweetal terreinen aan 
weerszijden van de Boskleane. 
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* 

* 

De onbebouwde ruimte tussen de bedrijfsbebouwing van het horeca
groothandelsbedrijf en de woonbebouwing aan de Duerswaldmer Wei 
dient gehandhaafd te blijven. 

In het oorspronkelijk bebouwingslint kunnen in combinatie met het 
wonen lichte vormen van bedrijvigheid worden toegelaten. Aan de 
Weverswal en de Tsjerkewal is de combinatie met de woonfunctie niet 
vereist. 
Voorts wordt getoetst aan de volgende uitgangspunten: 

de bedrijfsgebouwen zo(veel) mogelijk aan het ruimtelijk beeld 
onttrokken worden door deze zoveel mogelijk op achterterreinen te 
plaatsen; 
er mag geen onevenredige milieu hinder of andere overlast plaats 
vinden ten aanzien van de woonsituatie van belendende percelen. 

Winkels 

Ten aanzien van winkels wordt gestreefd naar een concentratie langs 
Tsjerkewal en Weverswal en omgeving. Nieuwe vestigingen dienen in prin
cipe hier plaats te vinden. 
Deze vestigingen zullen met name worden getoetst aan de volgende uit
gangspunten: 

er mag geen afbreuk worden gedaan aan het gewenste ruimtelijke beeld 
van de Brink en het kruispunt; 
er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de aanwezig
heid van de aangrenzende woonsituatie; 
er mag geen onevenredige milieu hinder of andere overlast plaats vinden 
ten aanzien van de woonsituatie van belendende percelen. 

In het overige gedeelten van het oorspronkelijk bebouwingslint kunnen ook 
bedrijven en winkels worden toegelaten in combinatie met de woonfunctie. 
Deze vestigingen worden getoetst aan de volgende uitgangspunten: 

er mag geen afbreuk worden gedaan aan het streven tot concentratie 
rond het kruispunt. Dit houdt in dat een nieuwe concentratie buiten het 
kruispunt niet kan worden toegestaan; 
detailhandel dient beperkt te blijven tot detailhandel, die naar de aard 
geen grote gebruikersgroep bedient en/of over een smal assortiment 
beschikt; 
er mag geen onevenredige milieu hinder of andere overlast plaats vinden 
ten aanzien van de woonsituatie van belendende percelen. 

Het eventueel toelaten van een nieuw verkooppunt van motorbrandstoffen 
(met uitzondering van LPG) zal worden getoetst aan de verkeersaantrekken
de werking, en aan de milieuhygienische gevolgen. 
Op bedrijfspercelen kan ook zelfstandige detailhandel worden toegestaan in 
de zogenaamde volumineuze goederen. Dit mag geen onevenredige aantas
ting opleveren van de verzorgende functie van de overige in Bakkeveen 
gevestigde detailhandelsvoorzien ingen. 
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Voor bouwmarkten en woninginrichtingsdetailhandel geldt voorts dat deze 
aileen op bedrijfspercelen kan worden toegelaten als deze vormen van 
detailhandel niet in het centrum (Tsjerkewifd, Weverswal en omgeving) in te 
passen zijn. 

Horeca 

Ontwikkelingen in de horeca zullen worden getoetst aan de volgende uit
gangspunten: 

deze zal in principe in het oorspronkelijk bebouwingslint c.q. bij het 
multifunctioneel complex of bij het recreatief woonplan moeten plaats 
vinden; 
in elk geval zal de horeca beperkt moeten blijven tot een "lichte" vorm 
van horeca: bars, bar-dancings en discotheken zullen niet kunnen 
worden toegestaan; 
in het oorspronkelijk bebouwingslint zal ook logies in de vorm van 
pensions kunnen worden toegestaan, mits dit de verkeers- en parkeer
situatie en de woonsituatie van aangrenzende percelen ter plekke niet 
onevenredig wordt aangetast; 
er mag geen onevenredige hinder ontstaan voor de woon- en bedrijfs
situatie van belendende percelen; 
bij logiesverstrekking mag er geen onevenredige parkeerdruk op de 
openbare weg ontstaan. 

3. 1. 3. VerblijisIecreatie 

* 

* 

* 

* 

Aan vergroting van de bungalettes tot 60 m2 zal medewerking worden 
verleend als er een aantoonbare marktontwikkeling is, die erop wijst dat 
de vraag zich voornamelijk op grotere verblijfsrecreatieve onderkomens 
richt dan wei als bijzondere omstandigheden dit noodzakelijk maken, 
bijvoorbeeld bij het geschikt maken van doelgroepen die meer ruimte 
nodig hebben, zoals gehandicapten. 

Verkleining van de afstand tussen of aaneenbouwen van de bungalettes 
of recreatiewoningen zal worden toegestaan mits dit past in het al
gemene beeld van kleinschalige en/of gevarieerde ruimtes. Verdichting 
mag hiervan niet het oogmerk zijn. 

Bij de inrichting van de campings zal geen onevenredige aantasting 
mogen plaats vinden van de landschappelijke en natuurlijke waarden op 
het terrein van de camping. 

Uitbreiding van een camping in agrarisch gebied is mogelijk, indien er 
een aantoonbare marktontwikkeling is, die er op wijst dat uitbreiding 
noodzakelijk is. Hetzelfde geldt voor een eventuele uitbreiding in het 
bos, zoals op de plankaart aangegeven. 
Voor uitbreiding van de complexen geldt voorts dat een goede kwaliteit 
van het reeds bestaande voorwaarde is. 
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* 

Een eventuele uitbreiding zal het karakter van het agrarisch gebied en 
het bos rondom het dorp zo min mogelijk mogen aantasten. 
Daarom dient een eventuele uitbreiding compact van aard te zijn en zo 
ver mogelijk van het dorp. 
Dit resulteert in een uitbreidingsrichting zoals aangegeven in figuur 1. 

Eenmaal gerealiseerde recreatiewoningen in een recreatief woonplan 
zullen ook permanent mogen worden bewoond, mits: 

dit geen onevenredige afbreuk doet aan de realiseringskansen van 
permanente woningen elders; 
dit geen beperkingen oplevert voor nog wei recreatief gebruikte 
woningen; 
het gebouw voldoet aan de bouwtechnische eisen die gesteld 
worden aan permanente woningen. 

3. 1. 4. [>.gmriscblLfunctie 

* 

* 

* 

* 

De agrarische bedrijfswoning dient aan de naar de weg gekeerde zijde 
van het bouwvlak te worden gebouwd. De bedrijfsgebouwen dienen zo
veel mogelijk achter de naar de weg gekeerde zijde van de bedrijfs
woning worden geplaatst. 

Een agrarisch neven of hobbybedrijf bij de woonfunctie kan aileen 
worden toegestaan buiten het oorspronkelijk bebouwingslint, bij de 
verspreide woonbebouwing in het landelijk gebied. 

De agrarische functie mag op het bouwperceel worden gecombineerd 
met een dienstverlenende functie of sociaal-culturele doeleinden. 
Dit met het oog op de recreatie. 
Gedacht moet worden aan een voorlichtingskantoor of een museum. 
Ook is combinatie met een bedrijfsfunctie mogelijk, mits dit geen on
evenredige afbreuk doet aan de milieusituatie. 
Horeca zal vooral mogelijk zijn in de vorm van ijsverkoop of een logies
verblijf. 

Bij het beeindigen van de agrarische functie kan de functie worden 
gewijzigd in een andere functie. In eerste instantie komt de woonfunctie 
hiervoor in aanmerking. Pas daarna wordt bekeken of een bedrijfs of 
bijzondere functie tot de mogelijkheden behoort. 
Hierbij zal er met name op worden gelet of deze functieverandering uit 
een oogpunt van de effecten, die deze heeft op de omgeving aanvaard
baar is. 
Bij functieverandering wordt ernaar gestreefd de boerderijvorm als 
landschappelijke verschijningsvorm te handhaven. 
Indien het gaat om gebouwen waarvan de economische levensduur is 
verstreken en waarvoor geen passende functie is te vinden zal afbraak 
worden overwogen. Hierbij moet er wei gekeken worden naar de even
tuele karakteristiciteit van het pand. 
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* 

* 

* 

* 

Agrarische en recreatieve activiteiten mogen geen onevenredige aan
tasting opleveren van de aanwezige en potentiele waarden. 

Bij agrarische egalisatiewerkzaamheden zal vooral gelet moeten worden 
op het landschappelijke effect daarvan; egalisatiewerkzaamheden, 
haaks op de richting van de glooiing, zijn in principe minder bezwaarlijk 
dan werkzaamheden in de richting van de glooiing. 
De bodemopbouw en de daarmee samenhangende grondwaterhuishou
ding moe ten behouden blijven. 

Kuilbulten zullen buiten bouwpercelen aileen worden toegestaan, als 
deze om ruimtelijke of milieuhygienische redenen niet binnen het 
bouwperceel kunnen worden gerealiseerd. 
Daarbij wordt wei zoveel mogelijk een Iocatie nabij het bouwperceel 
nagestreefd. 

Bestaande houtsingels dienen zoveel mogelijk te worden gehandhaafd 
en zullen zoveel mogelijk worden ingepast in de gewenste groenstruc
tuur van de dorpsuitbreiding. 

3. 2. Aigemene criteria 

* 

* 

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

Verkeersveiligheid: 

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

* Woonsituatie: 

* 

ten aanzien van de plaats en afmetingen van bouwwerken, dient reke
ning te worden gehouden met het instandhouden c.q. garanderen van 
een redelijke lichttoetreding en uitzicht, alsmede de aanwezigheid van 
voldoende privacy. 

Straat- en bebouwingsbeeld: 

ten aanzien van de situering en vormgeving van bouwwerken, dient 
gestreefd te worden naar het instandhouden c.q. tot stand brengen van 
een, in stedebouwkundig opzicht, harmonieus straat- en bebouwings
beeld. 



91-55-05 biz 25 

* Milieusituatie: 

ten aanzien van de aard en omvang van gebruiksvormen dient rekening 
gehouden te worden met de milieu-aspecten, zoals hinder voor omwo
nenden en verkeersaantrekkende werking. 
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2. BESTEMMINGSBEPALINGEN 

Artikel 4: Gemeng~e doeleinqen 

Bestemmingsomschrijving 

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

a. winkels; 
b. bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 onder categorie 1 en 2, 

met uitzondering van bedrijven, die zijn genoemd in bijlage 2; 
c. dienstverlenende bedrijven en/ofdienstverlenende instellingen; 
d. horecabedrijven, niet zijnde bars of bar-dancings, hotels of 

pensions; 
e. religieuze doeleinden; 
f. sociaal-culturele doeleinden; 
g. open bare nutsdoeleinden; 
h. woningen, tenzij de gronden op de kaart zijn voorzien van de 

aanduiding "geen geluidgevoelige gebouwen toegestaan"; 
2. bijgebouwen bij woningen; 
met de daarbij behorende: 
3. tuinen, erven en terreinen; 
4. groenvoorzieningen; 
5. parkeervoorzieningen; 
6. wateren; 
7. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Bebouwingsbepalingen 

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

gebouwen worden gebouwd; 
b. een hoofdgebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
c. indien en voorzover een gevelbouwgrens is aangegeven zal 

(zullen) per gebouw een (of meer) gevel(s) in de gevelbouw
grens worden gebouwd; 

d. de diepte van een hoofdgebouw dat uitsluitend wordt gebruikt 
voor het wonen zal ten hoogste 15,00 m bedragen; 

e. de diepte van een hoofdgebouw dat wordt gebruikt voor een 
andere functie dan het wonen dan wei ten behoeve van het 
wonen in combinatie met een andere functie zal ten hoogste 
30,00 m bedragen; 

f. de maatvoering zal voldoen aan de eisen die in het volgende 
bouwschema zijn gesteld. 
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Goothoogte Dakhelling 
maximaal 

min. max. 

4,50 m 30° 60° 

2. Voor het bouwen van Qijgebouwen bij woningen gelden de vol
gende bepalingen: 
a. de bijgebouwen zullen binnen het bouwvlak worden gebouwd; 
b. de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen bij een 

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

bedragen. 

3. Voor het bouwen van bouwwerken,-seen gebouwen zijnde, geldt 
de volgende bepaling: 

Nadere eisen 

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

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

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 A sub 1 onder h en toestaan dat, indien de 
gronden zijn voorzien van de aanduiding "geen geluidgevoelige 
gebouwen toegestaan" geluidgevoelige gebouwen worden ge
bouwd ten behoeve van het wonen, mits: 

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

2. het bepaalde in lid B sub 1 onder c en toestaan dat een gevel 
achter de gevelbouwgrens wordt gebouwd; 

3. het bepaalde in lid B sub 1 onder e en toestaan dat de diepte van 
een hoofdgebouw, dat wordt gebruikt voor een andere functie dan 
het wonen dan wei ten behoeve van het wonen in combinatie met 
een andere functie wordt vergroot; 
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4. het bepaalde in lid B sub 1 onder f en toestaan dat de goothoogte 
van de hoofdgebouwen wordt vergroot tot 6.50 m; 

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

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

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. 

Strijdig gebruik 

E. Tot een gebruik. strijdig met deze bestemming. zoals bedoeld in artikel 
28 lid A. wordt in ieder geval gerekend: 

het gebruik van hoofdgebouwen als geluidgevoelig gebouw. indien 
hierdoor het aantal geluidgevoelige gebouwen meer zal bedragen 
dan het in het bouwvlak aangegeven aantal. 

Vrijstelling op het gebruik 

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

1. het bepaalde in lid A sub 1 onder b juncto artikel 28 lid A en 
toestaan dat tevens bedrijven worden gevestigd die naar de aard 
gelijk te stellen zijn met bedrijven. genoemd in bijlage 1 onder 
categorie 1 en 2. mits: 
-- deze bedrijven niet worden genoemd in bijlage 2; 

2. het bepaalde in lid A sub 1 onder d juncto artikel 28 lid A en 
toestaan dat hotels en of pensions worden gevestigd; 

3. het bepaalde in lid E en toestaan dat meer dan in het bouwvlak 
aangegeven aantal hoofdgebouwen worden gebruikt als geluidge
voelig gebouw. mits: 

de geluidbelasting van geluidgevoelige gebouwen niet hoger 
zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde. of 
een verkregen hogere grenswaarde. 
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.Artikel 5: WoongoeleindJ~I:Lklasse A 

Bestemmingsomschrijving 

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

huis-verbonden beroep; 
2. bijgebouwen; 
3. (volks-)tuinen en erven; 
en in beperkte mate voor: 
4. woonstraten; 
5. voet- en rijwielpaden; 
6. parkeervoorzieningen; 
7. garageboxen; 
8. groenvoorzieningen; 
9. speelvoorzieningen; 
10. wateren; 
met de daarbij behorende: 
11. terreinen; 
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 bedoelde 

gebouwen worden gebouwd; 
b. een hoofdgebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
c. de maatvoering zal voldoen aan de eisen die in het volgende 

bouwschema zijn gesteld. 

Goothoogte Dakhelling Oppervlakte 
maximaal 

min. max. max. 

4,50 m 30 0 600 1200 

2. Voor het bouwen van !:1ij9.ElPQ1Lwen 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 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; 
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c. de goothoogte van een bijgebouw zal ten hoogste 3,00 m 
bedragen. 

3. Voor het bouwen van bouwwerkenLgeen-flSlbouwen zijnde, geldt 
de volgende bepaling: 

Nadere eisen 

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

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

Vrijslelling 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 c en toestaan dat de goothoogte 
van de hoofdgebouwen wordt vergroot tot 6,50 m; 

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

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

5. het bepaalde in lid B sub 1 onder c 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 b en toestaan dat de gezamen
lijke oppervlakte van de bijgebouwen bij een woning wordt vergroot 
tot ten hoogste 100 m2; 
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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 200 m2, mits: 

de vergroting noodzakelijk is ten behoeve van de uitoefening 
van een aan-huis-verbonden beroep dan wei, indien een 
winkel, bedrijf, dienstverlenend bedrijf en/of dienstverlenende 
instelling c.q. agrarisch neven- of hobbybedrijf krachtens deze 
bestemming is toegestaan, ten behoeve van de uitoefening 
van die winkel, dat bedrijf of dat dienstverlenend bedrijf en/of 
die dienstverlenende instelling C.q. agrarisch neven- of hob
bybedrijf. 

Strijdig gebruik 

E. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 
28 lid A, wordt in ieder geval gerekend: 

1. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen als woning; 
2. het gebruik van garageboxen ten behoeve van bedrijfsdoeleinden; 
3. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 

detailhandel. 
4. het gebruik van de bouwwerken ten behoeve van horecabedrijven; 
5. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een 

agrarisch bedrijf of agrarisch neven- of hobbybedrijf. 

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 A sub 1 en lid E sub 3, 4 en 5 juncto artikel 28 
lid A en toestaan dat de gronden en bouwwerken in combinatie 
met het wonen worden gebruikt voor: 
a. detail handel; 
b. bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 onder categorie 1 en 2, 

dan wei naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijven, met 
uitzondering van bedrijven die zijn genoemd in bijlage 2; 

c. dienstverlenende bedrijven en/ofdienstverlenende instellingen; 
d. horecabedrijven, niet zijnde bars of bar-dancings; 
e. een agrarisch neven- of hobbybedrijf. 

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 situering en de vorm van de op de kaart aangegeven bouw
vlakken worden gewijzigd dan wei op de kaart nieuwe bouwvlakken 
worden aangegeven, mits: 
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de geluidbelasting van geluidgevoelige gebouwen niet hoger 
zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde. of 
een verkregen hogere grenswaarde. 
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Artik~t 6: Woondoeleinden klasse B 

Bestemmingsomschrijving 

A. De op de kaart voor woondoeleinden kla§l>!l.il aangewezen gronden zijn 
bestemd voor: 
1. woonhuizen al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan

huis-verbonden beroep; 
2. een woongebouw, indien de gronden zijn voorzien van de aandui-

ding "woongebouw toegestaan"; 
3. bijgebouwen bij de in lid A sub 1 genoemde gebouwen; 
4. (volks-)tuinen en erven; 
en in beperkte mate voor: 
5. woonstraten; 
6. voet- en rijwielpaden; 
7. parkeervoorzieningen; 
8. garageboxen; 
9. groenvoorzieningen; 
10. speelvoorzieningen: 
11. wateren; 
met de daarbij behorende: 
12. terreinen; 
13. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Bebouwingsbepalingen 

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

gebouwen worden gebouwd; 
b. een hoofdgebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
c. de maatvoering zal voldoen aan de eisen die in het volgende 

bouwschema zijn gesteld; 

Goothoogte Dakheliing Oppervlakte 
maximaal 

min. max. max. 

4,50 m 30° 60° 120 m2 

d. in afwijking van het bepaalde in lid B sub 1 onder c geldt de 
maximale oppervlakte niet voor een woongebouw. 

2. Voor het bouwen van de in lid A sub 3 genoemde pjjgebouwen 
gelden de volgende bepalingen: 
a. de bijgebouwen zulien ten minste 3,00 m achter de naar de 

weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw dan wei het 
verlengde daarvan worden gebouwd; 
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b. de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen bij een 
woning zal ten hoogste 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; 

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

3. Voor het bouwen van gml'!gePoxen gelden de volgende bepa
lingen: 
a. het aantal aaneengebouwde garageboxen per complex zal ten 

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

hoogste 10 bedragen; 
c. de oppervlakte van een garagebox zal ten hoogste 25 m2 

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

bedragen. 

4. Voor het bouwen van bouwwerke.n,.geen 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. 

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 c en toestaan dat de dakhelling 
van hoofdgebouwen wordt verlaagd tot 0°; 

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

5. het bepaalde in lid B sub 1 onder c en toestaan dat de oppervlakte 
van een hoofdgebouw wordt vergroot tot 350 m2, mits: 

de vergroting noodzakelijk is ten behoeve van de uitoefening 
van een aan-huis-verbonden beroep dan wei indien een 
dienstverlenend bedrijf en/of dienstverlenende instelling kra
chtens deze bestemming is toegestaan, ten behoeve van de 
uitoefening van dat dienstverlenend bedrijf en/of die dienst
verlenende instelling; 

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 ben toestaan dat de gezamen
Iijke 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 200 m2, mits: 

de vergroting noodzakelijk is ten behoeve van de uitoefening 
van een aan-huis-verbonden beroep dan wei indien een 
dienstverlenend bedrijf en/of dienstverlenende instelling 
krachtens deze bestemming is toegestaan, ten behoeve van 
de uitoefening van dat dienstverlenend bedrijf en/of die 
dienstverlenende instelling. 

Strijdig gebruik 

E. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 
28 lid A, wordt in ieder geval gerekend: 

1. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen als woning; 

2. het gebruik van garageboxen ten behoeve van bedrijfsdoeleinden; 

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

4. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een 
agrarisch bedrijf of agrarisch neven- of hobbybedrijf. 
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Vrijstelling op het gebruik 

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

1. het bepaalde in lid A sub 1 juncto artikel 28 lid A en toestaan dat 
gronden en bouwwerken in combinatie met het wonen worden 
gebruikt voor een dienstverlenend bedrijf en/of dienstverlenende 
instelling. 

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 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. 
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Bestemmingsomschrijving 

A. De op de kaart voor wQQmiQ,!lJ!ljoden klas~~Lg aangewezen gronden 
zijn bestemd voor: 
1. woonhuizen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-

huis-verbonden beroep; 
2. bijgebouwen; 
3. (volks-)tuinen en erven; 
4. woonstraten; 
5. parkeervoorzieningen; 
6. garageboxen; 
7. groenvoorzieningen; 
8. voet- en rijwielpaden; 
9. speelvoorzieningen; 
10. wateren; 
met de daarbij behorende: 
11. terreinen; 
12. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Bebouwingsbepalingen 

B. 1. Voor het bouwen van hQPJg9llPOUWJlfl gelden de volgende bepalin
gen: 
a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend de in lid A sub 1 bedoelde 

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

bouwschema zijn gesteld. 

Goothoogte Dakhelling Oppervlakte 
maximaal 

min. max. max. 

4,50 m 30° 60° 120° 

2. Voor het bouwen van !lli@t:mY'!'L!lD gelden de volgende bepalingen: 
a. 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 
oppervlakte van het bouwperceel, verminderd met de 
oppervlakte van het hoofdgebouw, bedragen; 

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

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

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

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

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

4. Voor het bouwen van bQ.uwwerken, geen gebouwe.n_.zjjn<:!e, geldt 
de volgende bepaling: 

Nadere eisen 

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

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

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 de dakhelling 
van hoofdgebouwen wordt verlaagd tot 0°; 

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

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

4. het bepaalde in lid B sub 1 onder b en toestaan dat de oppervlakte 
van een hoofdgebouw wordt vergroot tot 350 m2, mits: 

de vergroting noodzakelijk is ten behoeve van de uitoefening 
van een aan-huis-verbonden beroep dan wei indien een 
dienstverlenend bedrijf en/of dienstverlenende instelling 
krachtens deze bestemming is toegestaan, ten behoeve van 
de uitoefening van dat dienstverlenend bedrijf en/of die 
dienstverlenende instelling; 

5. het bepaalde in lid B sub 2 onder a en toestaan dat de gezamen
lijke oppervlakte van de bijgebouwen bij een woning wordt vergroot 
totten hoogste 100 m2; 
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6. het bepaalde in lid B sub 2 onder a en toestaan dat de gezamen
lijke oppervlakte van de bijgebouwen bij een woning wordt vergroot 
tot ten hoogste 200 m2, mits: 

de vergroting noodzakelijk is ten behoeve van de uitoefening 
van een aan-huis-verbonden beroep dan wei indien een 
dienstverlenend bedrijf en/of dienstverlenende instelling 
krachtens deze bestemming is toegestaan, ten behoeve van 
de uitoefening van dat dienstverlenend bedrijf en/of die 
dienstverlenende instelling. 

Strijdig gebruik 

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

detailhandel. 

Vrijstelling op het gebruik 

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

1. het bepaalde in lid A sub 1 juncto artikel 28 lid A en toestaan dat 
gronden en bouwwerken in combinatie met het wonen worden 
gebruikt voor een dienstverlenend bedrijf en/of dienstverlenende 
instelling. 
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Artikel 8: eii~Q[lg~r~ doeleindel1 

Bestemmingsomschrijving 

A. De op de kaart voor Qijzondere 9QllJeia9llD aangewezen gronden zijn 
bestemd voor: 
1. gebouwen ten behoeve van: 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

a. onderwijsdoeleinden. sociaal-medische doeleinden. sociaal
culturele doeleinden. religieuze doeleinden. en doeleinden van 
sport en recreatie. met de daarbij behorende dienstwoningen. 
indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding 
"111; 

b. religieuze doeleinden en sociaal-culturele doeleinden. indien 
de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding "II"; 

tuinen. erven en terreinen; 
groenvoorzieningen; 
bebossing; 
wateren; 
voet- en rijwielpaden; 
parkeervoorzieningen; 
speelvoorzieningen; 
verhardingen; 
bouwwerken. geen gebouwen zijnde. 

Bebouwingsbepalingen 

B. 1. Voor het bouwen van de in lid A sub 1 genoemde gebouwef) 
gelden de volgende bepalingen: 
a. een gebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
b. de hoogte van een gebouw zal ten hoogste de in het bouw

vlak aangegeven hoogte bedragen. 

2. Voor het bouwen vanbPl!W\'I:erken. geen ge.bQ\LW.e!lhiinde. 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. 

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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het bepaalde in lid B sub 1 onder a en toestaan dat gebouwen bui
ten het bouwvlak worden gebouwd, mits: 
* de geluidbelasting van geluidgevoelige gebouwen niet hoger 

zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of 
een verkregen hogere grenswaarde. 

Strijdig gebruik 

E. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 
28 lid A, wordt in ieder geval gerekend: 
-- het gebruik van een dienstwoning als zelfstandige woning. 

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 juncto artikel 28 lid A en toestaan dat een 
dienstwoning wordt gebruikt als zelfstandige woning. 
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Artikel 9: Hor~!<!!Jjoeleinden 

Bestemmingsomschrijving 

A. De op de kaart voor !1or\lcgdoeleinden aangewezen gronden zijn 
bestemd voor: 
1. gebouwen ten behoeve van het horecabedrijf, niet zijnde bars, bar-

dancings of discotheken met daarin opgenomen bedrijfswoningen; 
2. bijgebouwen; 
met de daarbij behorende: 
3. tuinen, erven en terreinen; 
4. groenvoorzieningen; 
5. bebossing; 
6. wateren; 
7. voet- en rijwielpaden; 
8. parkeervoorzieningen; 
9. speelvoorzieningen; 
10. verhardingen; 
11. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Bebouwingsbepalingen 

B. 1. Voor het bouwen van hQQf.9g(l,t)QJ,Jwen gelden de volgende bepalin
gen: 
a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend de in lid A sub 1 bedoelde 

gebouwen worden gebouwd; 
b. een hoofdgebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
c. indien en voorzover een gevelbouwgrens is aangegeven zal 

(zullen) per gebouw €len (of meer) gevel(s) in de gevelbouw
grens worden gebouwd; 

d. de maatvoering zal voldoen aan de eisen die in het volgende 
bouwschema zijn gesteld. 

Goothoogte Dakhelling 
maximaal 

min. max. 

4,50 m 30° 60° 

2. Voor het bouwen van Qiigebouwen gelden de volgende bepalingen: 
a. de bijgebouwen zUlien achter de in de gevelbouwgrens ge

bouwde c.q. de naar de weg gekeerde gevel(s) van het 
hoofdgebouw dan wei het verlengde daarvan worden ge
bouwd; 

b. de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen bij een 
hoofdgebouw zal ten hoogste 200 m2 bedragen; 

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



91-55-05 biz 43 

d. de dakhelling van een bijgebouw zal ten hoogste 60° bedra
gen. 

3. Voor het bouwen van bouWW.Jerk~.DL.geen gebouwen .zjjnge, geldt 
de volgende bepaling: 

Nadere eisen 

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

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

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 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 c en toestaan dat een gevel 
achter de gevelbouwgrens wordt gebouwd; 

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 sub 2 onder d en toestaan 
dat de dakhelling van hoofd-, c.q. bijgebouwen wordt verhoogd tot 
80°. 

Strijdig gebruik 

E. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 
28 lid A, wordt in ieder geval gerekend: 
-- het gebruik van een bedrijfswoning als zelfstandige woning. 

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 juncto artikel 28 lid A en toestaan dat een 
bedrijfswoning wordt gebruikt als zelfstandige woning. 
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Artikel10: Bedrijrr.doeleinden 

Bestemmingsomschrijving 

A. De op de kaart voor llil-.91ilfsdQeleindef\ aangewezen gronden zijn 
bestemd voor: 
1. gebouwen ten behoeve van: 

a. bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 onder categorie 1, 2 en 
3, met uitzondering van bedrijven, die zijn genoemd in bijlage 
2; 

b. bedrijfswoningen; 
2. een verkooppunt van motorbrandstoffen, exclusief LPG, indien de 

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

met de daarbij behorende: 
3. tuinen, erven en terreinen; 
4. groenvoorzieningen; 
5. bebossing; 
6. wateren; 
7. voet- en rijwielpaden; 
8. ontsluitingswegen; 
9. parkeervoorzieningen; 
10. verhardingen; 
11. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Bebouwingsbepalingen 

B. 1. Voor het bouwen van de in lid A sub 1 genoemde gebou..wef\ 
gelden de volgende bepalingen: 
a. een gebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
b. de hoogte van een gebouw zal ten hoogste de in het bouw

vlak aangegeven hoogte bedragen; 
c. het aantal bedrijfswoningen zal ten hoogste €len per bedrijf 

bedragen; 
d. de oppervlakte van een bedrijfswoning zal ten hoogste 150 m2 

bedragen. 

2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen aeJ1QJJw_eJLziinde, geldt 
de volgende bepaling: 
-- de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 

hoogste 10,00 m bedragen. 

Nadere eisen 

C. Burgemeester en wethouders kunnen, ten behoeve van het gestelde in 
de Beschrijving in Hoofdlijnen, nadere eisen stellen aan de plaats en 
afmetingen van de bebouwing. 
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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 a en toestaan dat gebouwen bui-
ten het bouwvlak worden 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 b en toestaan dat de hoogte van 
een gebouw wordt vergroot tot 10,00 m. 

Strijdig gebruik 

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

detailhandel; 
2. het gebruik van een dienstwoning als zelfstandige woning. 

Vrijstelling op het gebruik 

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

1. het bepaalde in lid A sub 1 onder a juncto artikel 28 lid A en 
toestaan dat tevens bedrijven worden gevestigd die naar de aard 
gelijk te stellen zijn met bedrijven, genoemd in bijlage 1 onder 
categorie 1, 2 en 3, mits: 
-- deze bedrijven niet worden genoemd in bijlage 2; 

2. het bepaalde in lid E sub 1 juncto artikel 28 lid A en toestaan dat 
detailhandelsbedrijven worden gevestigd, welke uitsluitend zijn 
gericht op de verkoop van: 

caravans en onderdelen daarvan, alsmede de daarbij beho
rende accessoires; 
pleziervaartuigen en boten en onderdelen daarvan, alsmede 
de daarbij behorende accessoires; 
tenten en onderdelen daarvan, alsmede de daarbij behorende 
accessoires; 
werktuigen en machines, voor de beroepsmatige bedrijfsuit
oefening, en onderdelen daarvan; 
bouwmaterialen, woninginrichting en grond- en voedingsstof
fen voor de landbouw; 
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gebruikte materialen, machines, apparaten, voertuigen en 
onderdelen daarvan; 
planten, struiken, bloemen en bomen als onderdeel van een 
tuincentrum; 

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

3. het bepaalde in lid E sub 1 juncto artikel 28 lid A en toestaan dat 
gronden en bouwwerken worden gebruikt voor de uitoefening van 
detail handel bij bedrijven in de vorm van goederen die ter plaatse 
worden vervaardigd, gerepareerd of toegepast in het produktiepro
ces, met uitzondering van voedings- en genotmiddelen, mits: 

de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de produktie
functie. 
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Artikel 11: ~gr_!!rische bedJijl[~!1 

Bestemmingsomschrijving 

A. De op de kaart voor !!gr.<l!isct)~Lbedrijven aangewezen gronden zijn 
bestemd voor: 
1. gebouwen ten behoeve van agrarische bedrijven, met een grond-

gebonden agrarische bedrijfsvoering; 
2. gebouwen ten behoeve van bedrijfswoningen; 
3. torensilo's; 
4. hooibergingen; 
met de daarbij behorende: 
5. tuinen, erven en terreinen; 
6. verhardingen; 
7. sloten, bermen en beplanting; 
8. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Bebouwingsbepalingen 

B. 1. Voor het bouwen van de in lid A sub 1 tot en met 3 genoemde 
gebouwen gelden de volgende bepalingen: 
a. een gebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
b. per bedrijf zal ten hoogste een bedrijfswoning worden ge

bouwd; 
c. de maatvoering van gebouwen zal voldoen aan de eisen die 

in het volgende bouwschema zijn gesteld. 

Functie van Gezamenlijke Goothoagte Dakhelling Hoagte 
een gebouw oppervlakte in m in 0 in m 

in m' 

min. max. min. max. min. max. max. 

bedrijfs- - - - 4,50 15 60 15,00 
gebouw 

bedrijfs- - 150 - 4,50 30 60 -
waning 

2. Voor het bouwen van torensito's en hQoibergingen gelden de 
volgende bepalingen: 
a. het aantal torensilo's c.q. hooibergingen zal ten hoogste een 

bedragen; 
b. de hoogte van een torensilo c.q. hooiberging zal ten hoogste 

15,00 m bedragen. 

3. V~~r het bouwen vanbQ.uwwerken, geen gebouweJ1 zijncie, geldt 
de volgende bepaling: 

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

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

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 a en toestaan dat gebouwen bui-
ten het bouwvlak worden 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 c en toestaan dat de dakhelling 
van bedrijfsgebouwen wordt verlaagd tot 0°, mits: 
a. het plat dak ten hoogste 10% van de bebouwde oppervlakte 

per bouwvlak zal bedragen; 
b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het straat- en 

bebouwingsbeeld; 

3. het bepaalde in lid B sub 2 onder a en toestaan dat het aantal 
torensilo's per bouwvlak wordt vergroot tot ten hoogste twee; 

4. het bepaalde in lid B sub 2 onder b en toestaan dat de hoogte van 
een torensilo wordt vergroot tot 25,00 m; 

5. het bepaalde in lid B sub 3 en toestaan dat de hoogte van de 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot ten hoog
ste 15,00 m. 

Strijdig gebruik 

E. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 
28 lid A. wordt in ieder geval gerekend: 

1. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor recreatieve 
doeleinden, met uitzondering van het gebruik als standplaats voor 
kampeermiddelen, mits niet meer dan 15 kampeermiddelen een 
standplaats hebben; 

2. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van de 
uitoefening van een niet grondgebonden agrarische bedrijfsvoering; 
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3. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 
detailhandel. 

Vrijstelling op het gebruik 

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

1. het bepaalde in lid A sub 1 juncto artikel 28 lid A en toestaan dat 
de gronden en bouwwerken in combinatie met het agrarisch bedrijf 
worden gebruikt voor: 
a. dienstverlenende bedrijven en/of dienstverlenende instellingen; 
b. sociaal-culturele doeleinden; 
c. bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 onder categorie 1 en 2. 

dan wei naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijven. met 
uitzondering van bedrijven die zijn genoemd in bijlage 2; 

d. horecabedrijven. niet zijnde bars of bar-dancings; 

2. het bepaalde in lid E sub 3 juncto artikel 28 lid A en toestaan dat 
gronden en bouwwerken worden gebruikt voor de uitoefening van 
detail handel bij bedrijven in de vorm van goederen die ter plaatse 
worden vervaardigd. gerepareerd of toegepast in het produktiepro
ces. mits: 

de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de produktie
functie. 
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Artikel12: O~eJ!l>jI.re nuJsdoeleinden 

Bestemmingsomschrijving 

A. De op de kaart voor QQenbare Ilutsdoeleinden aangewezen gronden zijn 
bestemd voor: 
1. gebouwen ten behoeve van het openbaar nut, zoals transformator

gebouwen, gebouwen ten behoeve van de gasvoorziening (niet 
zijnde gasdrukregel- en meetstations) en naar de aard daarmee 
gelijk te stellen gebouwen; 

met de daarbij behorende: 
2. terreinen; 
3. ontsluitingswegen; 
4. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Bebouwingsbepalingen 

B. 1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 
a. een gebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
b. de hoogte zal ten hoogste 3,50 m bedragen. 

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

Nadere eisen 

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

C. Burgemeester en wethouders kunnen, ten behoeve van het gestelde in 
de Beschrijving in Hoofdlijnen, nadere eisen stellen aan de plaats en 
afmetingen van de bebouwing. 
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Artike'-l~_; Recreatieve doeleinden 

Bestemmingsomschrijving 

A. De op de kaart voor recreatLE;lYELdoeleLnden aangewezen gronden zijn 
bestemd voor: 
1. sport- en speelterreinen; 
2. gebouwen ten behoeve van: 

a. doeleinden van sport en recreatie; 
b. sociaal-culturele doeleinden; 
c. horecabedrijven, niet zijnde bars en bar-dancings; 
d. dienstwoningen, tenzij de gronden zijn voorzien van de aan-

duiding "geen geluidgevoelige gebouwen toegestaan"; 
met de daarbij behorende: 
3. gebouwen ten behoeve van onderhoud en beheer; 
4. parkeervoorzieningen; 
5. groenvoorzieningen; 
6. bebossing; 
7. wateren; 
8. verhardingen; 
9. voet- en rijwielpaden; 
10. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Bebouwingsbepalingen 

B. 1. Voor het bouwen van de in lid A sub 2 genoemde gebouwen 
gelden de volgende bepalingen: 
a. het bebouwingspercentage zal ten hoogste 20% bedragen; 
b. de hoogte van een gebouw zal ten hoogste 10,00 m bedra

gen. 

2. Voor het bouwen van gebouwen ten_ behoeve van onderhoud en 
beheer gelden de volgende bepalingen: 
a. de oppervlakte van een gebouw zal ten hoogste 50 m2 bedra

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

3. Voor het bouwen van bouwwerken, gee_n gebouwen zijnde, gelden 
de volgende bepalingen: 
a. de hoogte van lichtmasten zal ten hoogste 20,00 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. 
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Nadere eisen 

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

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 A sub 1 onder d en toestaan dat, indien de 
gronden zijn voorzien van de aanduiding "geen geluidgevoelige 
gebouwen toegestaan" geluidgevoelige gebouwen worden ge
bouwd ten behoeve van dienstwoningen, mits: 

de geluidbelasting van deze geluidgevoelige gebouwen niet 
hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrens
waarde, of een verkregen hogere grenswaarde. 
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Bestemmingsomschrijving 

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

a. recreatieve bewoning; 
b. horecabedrijven, niet zijnde bars en bar-dancings; 
c. dienstwoningen, tenzij de gronden zijn voorzien van de aan-

duiding "geen geluidgevoelige gebouwen toegestaan"; 
2. bijgebouwen bij de sub 1 onder a genoemde gebouwen; 
met de daarbij behorende: 
3. sport- en speelterreinen; 
4. parkeervoorzieningen; 
5. groenvoorzieningen; 
6. bebossing; 
7. wateren; 
8. verhardingen; 
9. voet- en rijwielpaden; 
10. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Bebouwingsbepalingen 

B. 1. V~~r het bouwen van de in lid A sub 1 genoemde gebouwen 
gelden de volgende bepalingen: 
-- het bebouwingspercentage zal ten hoogste 40% bedragen. 

2. Voor het bouwen van de in lid A sub 1 onder a genoemde gebou-, 
wen gelden de volgende bepalingen: 
a. de oppervlakte van een gebouw zal ten hoogste 100 m2 

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

dragen; 
c. de dakhelling van een recreatiewoning zal ten hoogste 60° 

bedragen. 

3. Voor het bouwen van de in lid A sub 1 onder b en c genoemde 
gebouwen gelden de volgende bepalingen: 
-- hoogte van een gebouw zal ten hoogste 12,00 m bedragen. 

4. Voor het bouwen van de in lid A sub 2 genoemde bijgebouwen 
gelden de volgende bepalingen: 
a. de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen bij een 

recreatiewoning en een in lid A sub 1 onder c genoemd ge
bouw zal ten hoogste 30 m2 bedragen; 

b. de goothoogte van een bijgebouw zal ten hoogste 3,00 m 
bedragen. 
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5. Voor het bouwen van !;>ouwwerken. geen gebouwen zijnde, geldt 
de volgende bepaling: 

Nadere eisen 

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

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

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 A sub 1 onder c en toestaan dat, indien de 
gronden zijn voorzien van de aanduiding "geen geluidgevoelige 
gebouwen toegestaan" geluidgevoelige gebouwen worden ge
bouwd ten behoeve van dienstwoningen, mits: 

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

2. het bepaalde in lid b sub 2 onder a en toestaan dat de oppervlakte 
van de in lid a sub 1 onder a genoemde gebouwen wordt vergroot 
tot 120 m2; 

3. het bepaalde in lid B sub 4 onder a en toestaan dat de gezamen
lijke oppervlakte van de bijgebouwen bij een recreatiewoning wordt 
vergroot tot ten hoogste 70 m2. 

Strijdig gebruik 

E. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 
28 lid A, wordt in ieder geval gerekend: 

het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 
permanente bewoning, met uitzondering van de dienstwoningen. 

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 en toestaan dat de gronden en bouwwerken 
worden gebruikt voor permanente bewoning, mits: 



91-55-05 

* 

biz 55 

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

A. De op de kaart voor recreatieve 9Qeleinden aangewezen gronden zijn 
bestemd voor: 
1. kampeerterreinen; 
2. recreatiewoningen; 
3. bungalettes; 
4. (gebouwen ten behoeve van) trekkershutten; 
5. gebouwen, voor zover ten dienste van de recreatie, ten behoeve 

van: 
a. dienstwoningen, tenzij de gronden zijn voorzien van de aan-

duiding "geen geluidgevoelige gebouwen toegestaan"; 
b.· detailhandel; 
c. kantines; 
d. dienstverlening; 
e. overdekte recreatieve voorzieningen; 
f. nachtverblijf voor groepen; 
al dan niet in combinatie met ruimten ten behoeve van sanitaire 
voorzieningen en onderhoud en beheer; 

6. gebouwen ten behoeve van: 
a. sanitaire voorzieningen; 
b. onderhoud en beheer; 

7. bijgebouwen bij de sub 2 en 3 genoemde gebouwen; 
8. wateren; 
9. sport- en speelterreinen; 
10. groenvoorzieningen; 
11. bebossing; 
12. wegen en voet- en rijwielpaden; 
13. parkeervoorzieningen; 
waarbij het behoud en herstel van de landschappelijke, natuurlijke, 
geologische en cultuurhistorische waarden van de gronden wordt nage
streefd; 
met de daarbij behorende: 
14. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Bebouwingsbepalingen 

B. 1. Voor het bouwen van de in lid A sub 2 genoemde gebouwen 
gelden de volgende bepalingen: 
a. de oppervlakte van een recreatiewoning zal ten hoogste 60 m2 

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

m bedragen; 
c. de dakhelling van een recreatiewoning zal ten hoogste 60° 

bedragen; 
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d. de onderlinge afstand tussen de recreatiewoningen zal ten 
minste 10,00 m bedragen; 

e. het aantal recreatiewoningen zal ten hoogste 45 bedragen. 

2. Voor het bouwen van de in lid A sub .Q.Jlenoemq!LllebQuwen 
gelden de volgende bepalingen: 
a. de oppervlakte van een bungalette zal ten hoogste 45 m2 

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

bedragen; 
c. de dakhelling van een bungalette zal ten hoogste 25° bedra

gen; 
d. de onderlinge afstand tussen de bungalettes zal ten minste 

10,00 m bedragen. 

3. Voor het bouwen van de in lid A sub 4 .. g~I}Qel11iliLgebouwen 
gelden de volgende bepalingen: 
a. de oppervlakte van €len trekkershut zal ten hoogste 20 m2 

bedragen; 
b. de hoogte van de gebouwen zal ten hoogste 3,50 m bedra

gen; 
c. de gebouwen zullen zijn voorzien van een kap. 

4. Voor het bouwen van de in lid A J,]Jl:L!'Lggnoemde gebouwen 
gelden de volgende bepalingen: 
a. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen zal ten hoog

ste 3% van het bestemmingsvlak bedragen; 
b. het aantal dienstwoningen zal ten hoogste 2 per bestem

mingsvlak bedragen; 
c. de oppervlakte van een dienstwoning zal ten hoogste 150 m2 

bedragen; 
d. de goothoogte van de gebouwen zal ten hoogste 4,50 m 

bedragen; 
e. de dakhelling van de gebouwen zal ten hoogste 60° bedra

gen. 

5. Voor het bouwen van de.iD lid A sub 6-9.enQ.ElmQe gebouwen 
gelden de volgende bepalingen: 
a. de oppervlakte per gebouw zal ten hoogste 150 m2 bedragen; 
b. de goothoogte van de gebouwen zal ten hoogste 4,00 m 

bedragen; 
c. de dakhelling van de gebouwen zal ten hoogste 60° bedra

gen. 

6. Voor het bouwen van de in lid A sup L. genoemde qjjgebouwen 
gelden de volgende bepalingen: 
a. het aantal bijgebouwen per in lid A sub 2 of 3 genoemd ge

bouw zal ten hoogste €len bedragen; 
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b. een bijgebouw bij een in lid A sub 3 genoemd gebouw zal 
vrijstaand worden gebouwd; 

c. de oppervlakte van een bijgebouw zal ten hoogste 12 m2 
bedragen; 

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

7. Voor het bouwen van bouwwerk~n,gee[UlebouweD~~ijnde, geldt 
de volgende bepaling: 

Nadere eisen 

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

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

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 A sub 5 onder a en toestaan dat, indien de 
gronden zijn voorzien van de aanduiding "geen geluidgevoelige 
gebouwen toegestaan" geluidgevoelige gebouwen worden ge
bouwd ten behoeve van dienstwoningen, mits: 

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

2. het bepaalde in lid B sub 1 onder a en toestaan dat de oppervlakte 
van een recreatiewoning wordt vergroot tot 85 m2; 

3. het bepaalde in lid B sub 1 onder e en toestaan dat het aantal 
recreatiewoningen wordt vergroot; 

4. het bepaalde in lid B sub 2 onder a en toestaan dat de oppervlakte 
van een bungalette wordt vergroot tot 60 m2; 

5. het bepaalde in lid B sub 1 onder d en sub 2 onder d en toestaan 
dat de onderlinge afstand tussen de gebouwen wordt verkleind tot 
0,00 m; 

6. het bepaalde in lid B sub 6 onder b en toestaan dat een bijgebouw 
bij een in lid A sub 3 genoemd gebouw wordt aangebouwd. 
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Aanlegvergunningen 

E. 1. Het is verboden zonder of in afwijking van een schrifteJijke vergun
ning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunningen) de 
volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit 
te voeren: 
a. het vergraven en verplaatsen van wallen, dijken, dobben, 

kaden en onverharde wegen/paden; 
b. het verwijderen van houtwallen, houtsingels en andere hout

opstanden, tenzij wordt herplant of het uitdunningswerkzaam
heden betreft ter uitvoering van of op basis van de Boswet; 

c. het aanbrengen van verhardingen; 
d. het graven van watergangen en waterpartijen. 

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

stemming gerichte beheer of gebruik van de grond; 
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht 

worden van dit plan. 

Strijdig gebruik 

F. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 
28 lid A. wordt in ieder geval gerekend: 
1. het gebruik van gebouwen, uitgezonderd gebouwen ten behoeve 

van dienstwoningen, voor permanente bewoning; 
2. het gebruik van de in lid A sub 8 genoemde bijgebouwen voor 

recreatieve bewoning. 
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Artikel.16: Begraafplaats 

Bestemmingsomschrijving 

A. De op de kaart voor ~~LaafQ@~ts aangewezen gronden zijn bestemd 
voor: 
1. een begraafplaats; 
3. groenvoorzieningen; 
4. verhardingen; 
met de daarbij behorende: 
5. gebouwen ten behoeve van onderhoud en beheer; 
6. erven en terreinen; 
7. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder een klokkestoel. 

Bebouwingsbepalingen 

B. 1. Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van QDJ;LGIbg .. l!~n 
beheer gelden de volgende bepalingen: 
1. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen zal ten hoog

ste 100 m2 bedragen; 
2. de hoogte van de gebouwen ten hoogste 4,00 m zal bedra

gen. 

2. Voor het bouwen van bouwwejkGn,lleen gebouwen ~ndG, gelden 
de volgende bepalingen: 
a. de hoogte van een klokkestoel zal ten hoogste 15,00 m be

dragen; 
b. de hoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen. 

Nadere eisen 

C. Burgemeester en wethouders kunnen, ten behoeve van het gestelde in 
de Beschrijving in Hoofdlijnen, nadere eisen stellen aan de plaats en 
afmetingen van de bebouwing. 
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ArtikeI1?: . Agrarisclle doelejnden 

Bestemmingsomschrijving 

A. De op de kaart voor ggrarische dQ.e[einden aangewezen gronden zijn 
bestemd voor: 
1. cultuurgrond, waarbij het behoud en herstel van de landschappelij

ke, natuurlijke, geologische en cultuurhistorische waarden van de 
gronden wordt nagestreefd; 

2. voorzieningen ten behoeve van dagrecreatief medegebruik; 
alsmede in beperkte mate voor: 
3. bermen en beplanting; 
met de daarbij behorende: 
4. wegen en voet- en rijwielpaden; 
5. wateren; 
6. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Bebouwingsbepalingen 

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

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

Nadere eisen 

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

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

Aanlegvergunningen 

D. 1. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergun
ning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunningen) de 
volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit 
te voeren: 
a. het vergraven en verplaatsen van wallen en onverharde 

wegen/paden; 
b. het egaliseren, ophogen, afgraven en diepploegen van gron

den en het op een andere manier ingrijpend wijzigen van de 
bodemopbouw; 

c. het aanleggen en opwerpen van kuilbulten; 
d. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen; 
e. het dempen, graven en het verleggen van sloten, vijvers en 

watergangen; 
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f. het verwijderen van houtwallen, houtsingels en andere hout
opstanden; 

g. het planten van houtopstanden; 
h. het aanleggen en inrichten van opslag-, stort- en bergplaat

sen; 
i. het aanbrengen en/of verleggen van bovengrondse energie-, 

telecommunicatie- en transportleidingen en de daarmee 
verband houdende constructies, installaties en apparatuur. 

2. Het bepaalde in lid 0 sub 1 is niet van toepassing op werken, geen 
bouwwerken zijnde of werkzaamheden, die: 
a. het normale onderhoud betreffen; 
b. noodzakelijk zijn in verband met het op de bestemming ge

richte beheer of gebruik van de grond; 
c.· reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht 

worden van het plan. 
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Artikel18: Bos / Bebossing 

Bestemmingsomschrijving 

A. De op de kaart voor pos&bossing aangewezen gronden zijn bestemd 
voor: 
1. bos en bebossing alsmede heideterrein, waarbij het behoud en 

herstel van de landschappelijke, natuurlijke, geologische en cul
tuurhistorische waarden van de gronden wordt nagestreefd; 

2. voorzieningen ten behoeve van dagrecreatief medegebruik; 
met de daarbij behorende: 
3. wegen en voet- en rijwielpaden; 
4. wateren; 
5. speelvoorzieningen; 
6. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Bebouwingsbepalingen 

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

2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouW!lrL?;ijrLcl.l'!, geldt 
de volgende bepaling: 

Nadere eisen 

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

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

Aanlegvergunningen 

D. 1. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergun
ning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunningen) de 
volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit 
te voeren: 
a. het vergraven en verplaatsen van wallen, dobben, en onver

harde wegen/paden; 
b. het ontginnen, aanvullen, ophogen, afgraven, egaliseren, 

diepploegen van gronden en het op een andere manier ingrij
pend wijzigen van de bodemopbouw; 

c. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen; 
d. het graven en het verleggen van sloten, vijvers en watergan

gen; 
e. het verwijderen van houtwallen, houtsingels en andere hout

opstanden, tenzij wordt herplant of het uitdunningswerkzaam
heden betreft ter uitvoering van of op basis van de Boswet; 
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f. het planten van houtopstanden, tenzij wordt herplant ter 
uitvoering van of op basis van de Boswet; 

g. het aanleggen en inrichten van opslag-, stort- en bergplaat
sen; 

h. het aanbrengen en/of verleggen van bovengrondse energie-, 
telecommunicatie- en transportleidingen en de daarmee 
verband houdende constructies, instailaties en apparatuur. 

2. Het bepaalde in lid 0 sub 1 is niet van toepassing op werken, geen 
bouwwerken zijnde of werkzaamheden, die: 
a. het normale onderhoud betreffen; 
b. noodzakelijk zijn in verband met het op de bestemming ge

richte beheer of gebruik van de grond; 
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht 

worden van het plan. 
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ArtikeI19:~oenvoorziening~!! 

Bestemmingsomschrijving 

A. De op de kaart voor gLQ.~!l\!~Q.rhj~nil)gen aangewezen gronden zijn 
bestemd voor: 
1. groenvoorzieningen; 
2. voet- en rijwielpaden; 
3. wateren; 
4. voorzieningen ten behoeve van dagrecreatief medegebruik; 
5. speelvoorzieningen; 
en in beperkte mate voor: 
6. wegen; 
7. tuinen en erven; 
met dedaarbij behorende: 
8. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Bebouwingsbepalingen 

B. 1. Op of in deze gronden mogen geeD_g~bouwen worden gebouwd. 

2. Voor het bouwen van bouwwetb~.llL.geell.gebouwen zijnde, geldt 
de volgende bepaling: 

Nadere eisen 

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

C. Burgemeester en wethouders kunnen, ten behoeve van het gestelde in 
de Beschrijving in Hoofdlijnen, nadere eisen stellen aan de plaats en 
afmetingen van de bebouwing. 
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Artikel 2Q; . Doeleinden van verkeer en v!lrblill 

Bestemmingsomschrijving 

A. De op de kaart voor dO!ollt;1ind!l.!LYan_ verkeer en verblijf aangewezen 
gronden zijn bestemd voor: 
1. woonstraten; 
2. voet- en rijwielpaden; 
3. parkeervoorzieningen; 
4. groenvoorzieningen; 
5. speelvoorzieningen; 
en in beperkte mate voor: 
6. tuinen en erven; 
met de daarbij behorende: 
7. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Bebouwingsbepalingen 

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

2. V~~r het bouwen van bouwwerkenL .Qt;1t;1JL9!lbouwen zijnde, geldt 
de volgende bepaling: 
-- de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 

hoogste 10,00 m bedragen. 

Nadere eisen 

C. Burgemeester en wethouders kunnen, ten behoeve van het gestelde in 
de Beschrijving in Hoofdlijnen, nadere eisen stellen aan de plaats en 
afmetingen van de bebouwing. 
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~tltl{~.L21~Y!rr.l<eersdoeleinden 

Bestemmingsomschrijving 

A. De ap de kaart vaar l!§J.k§_ersd,,-eleLm!en aangewezen granden zijn 
bestemd vaar: 
1. wegen en straten; 
2. voet- en rijwielpaden; 
3. groenvoorzieningen; 
met de daarbij behorende: 
4. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Bebouwingsbepalingen 

B. 1. Op af in deze granden magen mtenJJ~b9uwen worden gebouwd. 

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

Nadere eisen 

de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 
hoagste 10,00 m bedragen. 

C. Burgemeester en wethouders kunnen, ten behaeve van het gestelde in 
de Beschrijving in Hoafdlijnen, nadere eisen stellen aan de plaats en 
afmetingen van de bebauwing. 
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Artikel 22: Water 

Bestemmingsomschrijving 

A. De op de kaart voor water aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
1. waterlopen en andere wateren; 
2. voorzieningen ten behoeve van dagrecreatief medegebruik; 
met de daarbij behorende: 
3. oevers en kaden; 
4. aanleggelegenheid; 
5. waterstaatswerken, zoals bruggen en sluizen; 
6. voorzieningen ten behoeve van ecologische verbindingen; 
7. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Bebouwingsbepalingen 

B. 1. Op of in deze gronden mogen g~m:uJ~!:lguwen worden gebouwd. 

2. Voor het bouwen van .boI,lVIIWerken, geen gebouwen zijnde, geldt 
de volgende bepaling: 
a. de hoogte van bruggen en sluizen zal ten hoogste 10,00 m 

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

zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen. 

Nadere eisen 

C. Burgemeester en wethouders kunnen, ten behoeve van het gestelde in 
de Beschrijving in Hoofdlijnen, nadere eisen stellen aan de plaats en 
afmetingen van de bebouwing. 
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3. OVERIGE BEPALINGEN 

Artikel 23: Anti=!Jubbeltelbepaling 

Grond welke eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een 
bouwplan waaraan uitvoering is of alsnog kan worden gegeven, blijlt bij de 
beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing. 
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Artikel 24: Uitsluiting aanvullen~tLWeLlgngJ~QJ!.wver9nlenjng 

De voorschriften van de Bouwverordening ten aanzien van onderwerpen van 
stedebouwkundige aard blijven overeenkomstig het gestelde in artikel 9 lid 2 
van de Woningwet buiten toepassing. behoudens ten aanzien van de vol
gende onderwerpen: 
a. de richtlijnen voor het verlenen van 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; 
g. de erf-en terreinafscheidingen. 
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Burgemeester en wethouders zijn, mits geen onevenredige afbreuk wordt 
gedaan aan het gestelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, bevoegd vrijstel
ling te 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 toe te staan 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 toe te staan dat bouwgrenzen worden 
overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft; 

4. de bestemmingsbepalingen en toe te staan dat openbare nutsgebouw
tjes, wachthuisjes ten behoeve van het openbaar vervoer, telefooncel
len, 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 m' zal bedragen; 

5. de bestemmingsbepalingen en toe te staan dat een gebouwtje wordt 
gebouwd ten behoeve van het houden van dieren of het kweken van 
planten, zoals een voliere of een groentekas, mits: 
a. de oppervlakte van een gebouwtje ten hoogste 15 m2 zal 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 en toe te staan dat de hoogte van bouw
werken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de opwekking van 
windenergie wordt vergroot tot ten hoogste 15,00 m; 

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

8. het bepaalde in de artikelen 4 tot en met 9, 12 tot en met 19 en 22 ten 
aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toe 
te staan dat de hoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
wordt vergroot tot ten hoogste 10,00 m; 
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9. het bepaalde ten aanzien van het bouwen van (hoofd-)gebouwen 
binnen het bouwvlak en toe te staan dat de grenzen van het bouwvlak 
naar de buitenzijde worden overschreden door: 
a. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, 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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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 "Bijzondere doeleinden" wordt gewijzigd in de bestem
ming "Gemengde doeleinden". "Woondoeleinden klasse A" of "Woon
doeleinden klasse B". mits: 
a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid voor de betreffende 

gronden de bepalingen van artikel 4. 5 c.q. 6 van toepassing zijn; 
b. de geluidbelasting van geluidgevoelige gebouwen niet hoger zal 

zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde. of een 
verkregen hogere grenswaarde; 

2. de bestemming "Horecadoeleinden" wordt gewijzigd in de bestemming 
"Gemengde doeleinden". "Woondoeleinden klasse A" of "Bijzondere 
doeleinden". mits: 
a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid voor de betreffende 

gronden de bepalingen van artikel 4. c.q. 5 en 8 van toepassing 
zijn. met dien verstande dat de bebouwingsbepalingen van de 
bestemming horecadoeleinden van toepassing blijven; 

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

3. de bestemming "Recreatieve doeleinden" wordt gewijzigd in de bestem
ming "Bijzondere Recreatieve doeleinden" of "Woondoeleinden klasse 
C". mits: 
a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid voor de betreffende 

gronden de bepalingen van artikel14. c.q. 7 van toepassing zijn; 
b. voorzover het betreft een wijziging in de bestemming "Woondoel

einden klasse C" de geluidbelasting van geluidgevoelige gebouwen 
niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaar
de. of een verkregen hogere grenswaarde; 

4. de bestemming "Bijzondere recreatieve doeleinden" wordt gewijzigd in 
de bestemming "Woondoeleinden klasse C". mits: 
a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid voor de betreffende 

gronden de bepalingen van artikel 7 van toepassing zijn; 
b. de geluidbelasting van geluidgevoelige gebouwen niet hoger zal 

zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde. of een 
verkregen hogere grenswaarde; 

5. de bestemming "Agrarische bedrijven' kan worden gewijzigd in de 
bestemming "Woondoeleinden klasse A", "Bijzondere doeleinden". 
"Horecadoeleinden" of "Bedrijfsdoeleinden", mits: 
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na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid voor de betreffende 
gronden de bepalingen van artikel 4, 8, 9 c.q. 10 van toepassing 
zijn, met dien verstande dat de bebouwingsbepalingen van de 
bestemming "agrarische bedrijven" van toepassing blijven, behou
dens die ten aanzien van torensilo's; 

6. de bestemming "Agrarische doeleinden" kan worden gewijzigd in de 
bestemming "Bijzondere recreatieve doeleinden", mits: 
a. deze wijzigingsbevoegdheid slechts wordt toegepast in het daar

voor op de kaart aangegeven gebied; 
b. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid voor de betreffende 

gronden de bepalingen van art ike I 14 van toepassing zijn; 

7. de bestemming "Agrarische doeleinden" kan worden gewijzigd in de 
bestemming "Camping", mits: 

na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid voor de betreffende 
gronden de bepalingen van artikel 15 van toepassing zijn; 

8. de bestemming "Bos/Bebossing" kan worden gewijzigd in de bestem
ming "Camping", mits: 
a. deze wijzigingsbevoegdheid slechts wordt toegepast in het daar

voor op de kaart aangegeven gebied; 
b. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid voor de betreffende 

gronden de bepalingen van artikel 15 van toepassing zijn; 

8. bestemmingen worden gewijzigd in de bestemming "Openbare nuts
doeleinden", mits: 
a. een gebouw zal binnen een bij de toepassing van de wijzigingsbe

voegdheid aan te geven bouwvlak worden gebouwd; 
b. de hoogte van een gebouw zal ten hoogste 5,00 m bedragen; 
c. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde zal ten hoogste 

10,00 m bedragen; 

9. bestemmingen worden gewijzigd in de bestemming "Verkooppunt van 
motorbrandstoffen", mits: 
a. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen per bestemmings

vlak ten hoogste 50 m2 zal bedragen; 
b. de verkoop en opslag van LPG als gebruik in strijd met de be

stemming zal worden aangemerkt; 

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

11. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van 
zend- en/of ontvangmasten wordt vergroot tot ten hoogste 30,00 m; 
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12. de bestemmingen "Woondoeleinden klasse B", "Bos / Bebossing", 
"Groenvoorzieningen" en "Doeleinden van verkeer en verblijf' onderling 
kunnen worden gewijzigd, mits: 

na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid voor de betreffende 
gronden de bepalingen van artikel6, 18, 19 c.q. 20 van toepassing 
zijn. 
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~rtikeJ 27: Procedurereg!tl~ 

A. Een ontwerp-besluit tot wijziging op grond van artikel 5 lid G, artikel 6 
lid G en artikel 26 waarbij toepassing wordt gegeven aan het bepaalde 
in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, ligt, met bijbeho
rende stukken, gedurende 14 dagen ter secretarie ter inzage. 

B. De burgemeester maakt de nederlegging te voren in €len of meer dag
of nieuwsbladen, die in de gemeente worden verspreid, en voorts op de 
gebruikelijke wijze, bekend. 

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

D. Gedurende de in lid A genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij 
het college van burgemeester en wethouders schriftelijk bezwaren 
indienen tegen het ontwerp-wijzigingsbesluit. 
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Artikel 28: 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. 
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Artikel 29: OvergangsbeQalingen 

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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Atlikel 30: Strafbgpaling 

Overtreding van het bepaalde in 
artikel28 
ten aanzien van het gebruik van granden en bouwwerken. 
artikel 15 lid E. 
art ike I 17 lid D. 
en artikel 18 lid D. 
ten aanzien van het uitvoeren van werken en werkzaamheden. 
wordt als strafbaar feit aangemerkt in de zin van 
artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 
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Artikel 31: Siotbepaljng 

Deze voorschriften kunnen worden aangehaald onder de litel: 

Voorschriften deeluitmakende van het bestemmingsplan 
Bakkeveen, gemeente Opsterland. 

91-55-05 

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

De voorzitter, De secretaris, 
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Bedrijvenlijst 





VNG-bestand categorale bedrijfsindeling 1992 biz 1 

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

01.3 Plantsoenendiensten, hoveniersbedrijven 1 

01.4 Agrarische dienstverlenende bedrijven: 

- met opslag bestrijdingsmiddelen 4 

- met machineverhuur, C.q. werken met 3 

landbouwmachines 

- KI-stations 3 

02 BOSBOUW 

02. Bosbouwbedrijven 3 

03 VISSERIJ 

03.02 Zeevisserijbedrijven 3 

03.03 Binnenvisserijbedrijven 3 

03.04 Oester- en mosselteeltbedrijven 3 

03.05 Schelpen- en wiervisserijbedrijven 3 

03.06 Visteeltbedrijven 3 

03.07 Siervissenkwekerijen 2 

11 KOLENMIJNBOUW 

11. Kolenmijllbouw 4 

12 AARDOUE- EN AARDGASWINNING 
EN -EXPLORATIE 

12.01 Aardoliewinputten 4 

12.02 Aardgaswinning 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 (putten) 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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SBI-CODE OMSCHRIJVING II "" 1~IIf'AT~"()RIE: 11 1 21 31 4151 6 1 

20.15 Pluimveeslachteriien 4 

20.16 Vetsmelteriien 5 

20.17 Bewerkingsinr. van darmen en vleesafvallen 4 

20.21 Zuivelproduktenfabrieken: 

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

- geconcentreerde prod., verdamp.cap. 5 

>= 20 Vu 

- overige zuivelprod.fabr 4 

20.22 Melkproduktenfabrieken: 

- v.c. < 55.000 Vi 3 

- v.c. >= 55.000 Vi 4 

20.23 Consumptie-iisfabrieken 3 

20.31 Visbewerkingsinrichtingen: 

- drogen 5 

- conserveren 4 

- roken 5 

- verwerken anderszins 4 

20.41 Meelfabrieken: 

- p.c. < 500 t/uur 4 

- p.c. >= 500 t/uur 4 

20.42 Grutterswarenfabrieken 4 

20.51 Suikerfabrieken (biet-): 

- v.C. < 2.500 Vi 5 

- v.C. >= 2.500 Vi 5 

20.61 Olie- en vettenfabrieken: 

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

- zonder hexaan-extractie p.c. >= 250.000 t/i 4 

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

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

20.62 Margarinefabrieken e.d.: 

- p.c. < 250.000 t/i 4 

- p.c. >= 250.000 Vi 4 
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SBI-CODE OMSCHRIJVING ~L1EUCATEGORIE: 1 2 3 4 5 6 

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 
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21.32 Branderijen: 

- koffie 5 

- overige (theepakkerijen e.d.) 3 

21.33 Azijn-. mosterd- en speeerijenfabrieken 4 

21.34 Bakmeel- en puddingpoederfabrieken 4 

21.35 Bakkerijgrondstoffenfabr. 4 

21.36 Soep- en soeparomafabr.: 

- zonder poederdrogen 3 

- met poederdrogen 4 

21.37 Aardappelprodukten fabr. 5 

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

21.41 Gist- en spiritusfabr.: 

- p.e. < 5.000 tij 4 

- p.e. >= 5.000 tij 5 

21.42 Distilleerderijen e.d. 4 

21.51 Bierbrouwerijen 4 

21.52 Mouterijen 4 

21.6 Frisdrankenfabrieken 4 

21.7 Tabakverwerkende ind.: 

- sigaretten 4 

- sigaren 3 

- exel. 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: 

- aan!. weefgetouwen < 50 3 

- aan!. weefgetouwen >=50 4 

22.21 Katoenvezelbewerk. fabr. 3 
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22.22 Katoenspinnerijen 3 

22.23 Katoentwijnerijen. -spoelerijen. naaigarenfabr. 3 

22.24 Katoenspinnerijen-weverijen: 

- aant. weefgetouwen < 50 3 

- aant. weefgetouwen >=50 4 

22.25 Katoenweverijen: 

- aant. weefgetouwen < 50 3 

- aant. weefgetouwen >=50 4 

22.31 Tricotstukgoederenfabr. 3 

22.32 Kousen- en sokkenfabr. 3 

22.33 Tricot onder- en nachtkledingfabrieken 3 

22.34 Tricot bovenkledingfabr. 3 

22.39 Tricotfabrieken n.e.g. 3 

22.41 Textielblekerijen. -ververijen. -drukkerijen 4 

22.42 Loonblekerijen. -ververijen. -drukkerijen 4 

22.43 T extielveredelingsbedrijven n.e.g. 4 

22.51 Kokos e.d. vloermattenfabrieken 4 

22.52 Tapijtfabrieken 4 

22.6 Un oleum- en viltzeilfabrieken 5 

22.71 Huishoud- en woningtextielfabrieken 3 

22.72 Dekenstikkerijen. spreienfabrieken e.d. 3 

22.73 Zeilen-. tenten- en dekkledenfabrieken 3 

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

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

22.92 Vilt- en vezelvliesfabr. 3 

22.93 T ouwslagerijen 3 

22.94 Jutespinnerijen-weverijen 

- aant. weefgetouwen < 50 3 

- aant. weefgetouwen >=50 4 

22.95 Vlasbewerkingsinricht. (vlasroterijen) 4 

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

impregneren) 
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23 KLEDING INDUSTRIE 

23.1 Confeetiekledingindustrie 2 

23.2 Looneonfeetiefabrieken 2 

23.3 Maatkledingbedrijven 1 

23.4 Pelsbereiderijen, bontfabrieken en bont- 3 

werkerijen 

23.5 Hoeden-, petten- en mode-artikelenfabrieken 1 

24 LEDERWAREN INDUSTRIE 

24.1 Lederfabrieken 4 

24.2 Lederwarenfabrieken (exel. kleding) 3 

24.3 Sehoenindustrie 3 

25 HOUT - EN MEUBELINDUSTRIE 

25.1 Houtzagerijen en -sehaverijen 4 

25.21 Triplex- en fineerfabr. 3 

25.22 Vezel- en spaanderplaatfabrieken 4 

25.23 Houteonserveringsbedr. (druk/vaeuum-

proeessen of drenken e.d.): 

- met zoutoplossingen 3 

- met organ. oplossingen 4 

- met creosoot of earbolineum 5 

25.31 Timmerfabrieken 3 

25.32 Parket- en hardhoutvloerenfabrieken 4 

25.33 Fabrieken voor geprefabrieeerde houten 4 

gebouwen 

25.4 Houten emballage indo 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 Vleehtwarenfabr. 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 tlu 3 

- p.c. 3 - 15 tlu 4 

- p.c. >~ 15 tlu 4 

26.2 Papierwarenindustrie 2 

26.31 Golfkartonfabrieken: 

- p.c. < 3 tlu 3 

- p.c. >~ 3 tlu 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-velien-drukkerijen 3 

- offset-rotatie-drukkerijen (groot, met 4 

thermische drogerij) 

- vlakdrukkerijen n.e.g. 3 

27.14 Rotatie-diepdrukkerijen: 

- zonder terugwinning oplosmiddel 4 

- met terugwinning oplosmiddel 3 

27.15 Chemigrafische bedrijven 2 

27.16 Loonzetterijen 1 

27.19 Drukkerijen n.e.g. 2 

27.2 Uitgeverijen (kantoren) 1 

27.3 Binderijen 2 
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I SBI-CODE OMSCHRIJVING II MILIEUCATEGORIE: 111 I 21 31 41 51 6 I 
28 AARDOUE- EN STEENKOOLVER-

WERKENDE INDUSTRIE 

28.1 Aardolieraffinaderijen: 

- zonder petroehemie 6 

- met petroehemie 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 tJu 4 

- p.c. >= 100 tJu 5 

28.23 Bitumineus dakbedekkingsmaterialenfabrieken: 

- p.e. < 100 tJu 4 

- p.e. >= 100 tJu 5 

28.24 Smeerolien- en veltenfabrieken 3 

28.29 Overige aardolie- en steenkoolprodueentenfabr.: 

- 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 veristoffenfabrieken 4 

29.41 Industr. gassenfabrieken: 

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

- overige gassenfabr., niet explosief 5 

- overige gassenfabr., explosief 5 

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

- niet vall end onder inrichtingenbesluit Wlv cq. 4 

Wm of onder 'post-Seveso-richtlijn' 

- vall end onder inrichtingenbesluitWlv cq. 5 

Wm of onder 'post-Seveso-riehtlijn' 
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I SBI-CODE OMSCHRIJVING II MILIEUCATEG~ 2 3 4 5 6 

29.43 Synth. reuk- en smaakstoffenfabrieken 5 

29.49.1 Methanolfabrieken: 

- p.c. < 100.000 Vj 4 

- p.c. >= 100.000 Vj 5 

29.49.2 Vetzuren- en alkanolenfabr. (niet synthetisch): 

- p.c. < 50.000 Vj 4 

- p.c. >= 50.000 Vj 5 

29.49.3 Grondstoffenfabrieken voor geneesmiddelen en 

fijnchemicalien: 

- p.c. < 1.000 Vj 4 

- p.c. >= 1.000 Vj 5 

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

- niet vallend onder inrichtingenbesluitWlv cq. 4 

Wm of onder 'post-Seveso-richtlijn' 

- vallend onder inrichtingenbesluit Wlv cq. 5 

Wm of onder 'post-Seveso-richtlijn' 

29.51 Verf-, lak- en vernisfabrieken 4 

29.61 Geneesmiddelenfabrieken: 

- fabricage 3 

- formulering en afvullen geneesmiddelen 3 

29.62 Verbandmidd. fabrieken 2 

29.71 Zeep-, was- en reinigingsfabrieken 4 

29.72 Parfumerie- en cosmeticafabrieken 4 

29.8 Chem. bestrijdingsmiddelenfabrieken: 

- fabricage 6 

- formulering en afvullen 5 

29.91 Lijm- en plakmiddelenfabrieken: 

- zonder dierlijke grondstoffen 3 

- met dierlijke grondstoffen 5 

29.92 Chem. kantoorbenodigdhedenfabrieken 3 

29.93 Poetsmiddelenfabrieken 3 

29.94 Fotochem. prod. fabrieken 3 

29.95 Springstoffen-, vuurwerk- e.d. fabrieken 5 
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29.99 Chem. produktenfabrieken n.e.g. 4 

30 KUNSTMATlGE EN SYNTHETISCHE 
GAR EN- EN VEZELFABRIEKEN 

30. Kunstmatige en synthetisehe garen- en vezel- 4 

fabrieken 

31 RUBBER- EN KUNSTSTOFVERWER-
KENDE INDUSTRIE 

31.11 Rubberbandenfabrieken 4 

31.12 Rubber-artikelenfabrieken 3 

31.19 Rubberregeneratiebedr. 4 

31.2 Loopvlakvernieuwingsbedriiven: 

- vloeropp. < 100 m2 3 

- vloeropp. >= 100 m2 4 

31.3 Kunststofverwerk. fabr.: 

- zonder fenolharsen 4 

- met fenolharsen 5 

32 BOUWMATERIALEN-, AARDEWERK-
EN GLASINDUSTRIE 

32.11 Baksteen en baksteenelementenfabrieken 4 

32.12 Dakpannenfabrieken 4 

32.2 Aardewerkindustrie: 

- vermogen elektrisehe ovens totaal < 40 kW 3 

- vermogen elektrisehe ovens totaal >= 40 kW 4 

32.3 Kalkzandsteenfabrieken: 

- p.e. < 100.000 t/i 3 

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

32.41 Cementfabrieken: 

- p.e. < 100.000 t/i 5 

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

32.42 Kalkfabrieken: 

- p.e. < 100.000 t/i 4 

- p.e. >= 100.000 t/j 5 
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32.43 Gipsfabrieken: 

- p.e. < 10.0000 Vj 4 

- p.e. >= 100.000 Vj 5 

32.51 Betonwarenfabrieken: 

- zonder persen,triltafels en bekistingtriliers 4 

- met persen, triltafels of bekistingtriliers, 4 

p.e. < 100 Vd 

- met persen, triltafels of bekistingtriliers, 5 

p.e. >= 100 Vd 

32.52 Asbesteementwarenfabr.: 

- p.e. < 100 Vd 3 

- p.e. >= 100 Vd 4 

32.53 Betonmorteleentrales: 

- p.e. < 100 Vu 3 

- p.e. >= 100 Vu 4 

32.54 Mineraalgebonden bauwplatenfabrieken 3 

32.6 Natuursteenbewerki ngsbedrijven: 

- zonder breken, zeven en drogen 3 

- met breken, zeven of drogen, 4 

v.e. < 100.000 Vj 

- met breken, zeven of dragen, 5 

v.e. >= 100.000 Vj 

32.71 Slijp- en polijstmiddelenfabrieken 3 

32.72 Steen-, grit- en krijtmalerijen: 

- algemeen (exel. steenbrekerijen) 4 

- steenbrekerijen in open lueht 5 

- uitsluitend sorteren in geslaten gebouwen 4 

- sehelpenmalerijen 4 

32.73 Isolatiemater. fabrieken (exel. glaswol): 

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

- overige isolatiematerialen 4 

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

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

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

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

- glaswol en glasvezels, p.e. >= 5.000 Vj 5 

32.82 Glasbewerkingsbedrijven (graveren, etsen etc.) 3 

32.83 Glas-in-Ioodzetterijen 2 

33 BASIS METAALINDUSTRIE 

33.1 Ruwijzer- en staalfabr.: 

- p.e. < 1.000 Vj 5 

- p.e. >= 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.e. < 1.000 Vj 4 

- p.e. >= 1.000 Vj 5 

33.42 Primaire non-ferro-metaalfabrieken: 

- p.e. < 1.000 Vj 4 

- p.e. >= 1.000 Vj 5 

33.43 Non -ferro-metaalsmelterijen e.d.: 

- p.e. < 4.000 Vj 4 

- p.e. >= 4.000 Vj 5 
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33.44 Non-ferro-metaalwalserijen, -trekkerijen e.d.: 

- p.o. < 2.000 m2 5 

- p.o. >= 2.000 m2 5 

34 METAALPRODUKTENINDUSTRIE 

34.01 IJzer - en staalgieterijen 

- p.c. < 4.000 Vj 4 

- p.c. >= 4.000 Vj 5 

34.02 Non-ferro-metaalgieterijen: 

- p.e. < 4.000 Vj 3 

- p.e. >= 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 Sehroeven-, massadraaiwerk-, veren- e.d. indo 3 

34.3 Tank-,reservoir- en pijpleidingbouwbedrijven: 

- p.o. < 2.000 m2 4 

- p.o. >= 2.000 m2 5 

34.4 Overige construktiewerkplaatsen (exel. lakken): 

- gesloten gebouwen 4 

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

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

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

moffelen) 

34.6 Metalen emballage industrie (inel. lakken 

en moffelen): 

- p.o. < 2.000 m2 3 

- p.o. >= 2.000 m2 4 

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

34.8 Overige metaalwarenind. 3 

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

34.92 Reparatiebedrijven voor landbouwmaehines 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 (vernikkelen, verchromen, 3 

verzinken, verkoperen e.d.) 

- stralen 4 

- metaalharden 3 

- lakspuiten en moffelen 3 

- scoperen (opspuiten van zink) 3 

- thermisch verzinken 4 

- thermisch vertinnen 4 

35 MACHINE-INDUSTRIE 

35. Machine-industrie: 

- p.o. < 2.000 m2 3 

- p.o. >= 2.000 m2 4 

- met proefdraaien verbrand.motoren >= 1 MW 4 

36 ELECTROTECHNISCHE INDUSTRIE 

36.1 Electrische draad- en kabelfabrieken 4 

36.21 Elektromotoren- en generatorenfabriek 4 

36.22 Schake 1- en installatiemateriaalfabrieken 4 

36.91 Accumulatoren- en batterijenfabrieken 3 

36.92 Lampenfabrieken 5 

36.93 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 



VNG-bestand categorale bedrijfsindeling 1992 biz 15 

SBI-CODE OMSCHRIJVING ~EUCATEGORIE: 1 2 3 4 5 6 

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 (Iijn-

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. Instrumenten- en optische industrie 2 

39 OVERIGE INDUSTRIE 

39. Overige industrie voor ZOver n.e.g. 2 

39.3 Foto- en filmlaboratoria 2 

39.41 Speelgoedartikelenfabr. 3 

39.42 Sportartikelenfabrieken 3 

39.5 Sociale werkplaatsen met lakspuiterijen 3 
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39.99.1 Compostbedrijven: 

- open 5 

- gesloten 3 

39.99.2 Zwarte grond-produktiebedrijven 3 

39.99.3 Overige be- en verwerkende industrie n.e.g. 3 

40 OPEN BARE NUTSBEDRIJVEN 

40.11 Elektriciteitsproduktiebedrijven 

(vermogen >=50 MW): 

- kolengestookt 5 

- oliegestookt 5 

- gasgestookt 5 

- gasturbine-centrales 4 

40.12 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transforma-

torvermogen: 

- < 10 MVA 2 

-10-100MVA 3 

- 100 - 200 MVA 3 

- 200 - 1000 MVA 4 

- >= 1000 MVA 5 

40.2 Gasdistributiebedrijven: 

- gascompressorstationsvermogen < 100 MW 4 

- gascompressorstationsvermogen >= 100 MW 5 

- gasdrukregel- en meetruimten (kasten en 2 

gebouwen), cal. B en C 

- gasonlvang en -verdeelstations, cal. D 3 

40.31 Waterwinning-I bereidingbed rijven: 

- met chloorgas 6 

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

straling 
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40.32 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen: 

-<1MW 2 

-1-15MW 3 

- >= 15 MW 4 

40.4 Wamntevoorzieningsbedrijven: 

- stadsverwarming 3 

- blokverwarming 2 

51 BOUWNIJVERHEID 

51. Bouwbedrijven: 

- algemeen 3 

- impregneren, bitumineren, verven 3 

- ijzervlechten, steenbewerken 3 

52 BOUWINSTALLATlE BEDRIJVEN 

52. Bouwinstallatiebedrijven 2 

61/62 GROOTHANDEL 

61.11 Akkerbouwprodukten, algemeen assortiment 2 

61.12 Granen 3 

61.13 Zaaizaad en pootgoed 3 

61.14 Fijne zaden en peulvruchten 2 

61.15 Hooi en stro 3 

61.16 Meng-, kracht- en ruwvoeders 3 

61.17 Bloemen, planten en tuinbenodigdheden 2 

61.18 Meststoffen: 

- kunstmest (niet explosiefj 3 

- dierlijke mest, open opslag 4 

- dierlijke mest, gesloten opslag 3 

61.19 Akkerbouwprodukten n.e.g. 2 

61.21 Levend vee 3 

61.22 Wilde dieren, siervogels e.d. 3 

61.31 Textielgrondstoffen en -halffabrikaten 3 

61.32 Huiden en veil en 3 

61.33 Leder en -halffabrikaten 3 
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61.34 Ruwe tabak 3 

61.39 Ruwe tropisehe produkten n.e.g. 3 

61.41 Ertsen (incl. overslag): 

- opslagopp. < 2000 m2 5 

- opslagopp. >= 2000 m2 5 

61.42 IJzer, staal- en -halffabrikaten 4 

61.43 Non-ferro metalen en -halffabrikaten 3 

61.44 Minerale olieprodukten (excl. brandstoffen) 3 

61.45 Vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen 5 

(algemeen assortiment) 

61.46 Vaste brandstoffen: 

- klein, lokaal verzorgingsgebied 3 

- kolenterminal (opslagopp. >= 2.000 m2) 5 

61.47 Vloeibare brandstoffen: 

- vloeistoffen, o.c. < 100.000 m3 4 

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

- tot vloeistof verdiehte gassen 4 

61.51 Chemisehe grondstoffen en chemicalien voor 4 

industriele toepassing 

61.52 Bestrijdingsmiddelen 5 

61.53 Olien, vetten en oliehoudende grondstoffen 3 

61.54 Rubber 3 

61.6 exel. Hout, vlakglas, sanitair en bouwmaterialen 3 

.66/.69 

61.66 Zand en grind 3 

61.69 Bouwmaterialen n.e.g. 3 

61.7 /.8 Machines, apparaten etc. 3 

61.91 Verpakkingsmaterialen 3 

61.92 Scheepsbenodigdheden 2 

61.99 Vakbenodigdheden e.d. 2 

62.1 Meubelen, antiquiteiten e.d. 3 

62.2 Huishoudelijke artikelen, ijzerwaren. auto- 2 

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

62.3 Textielwaren, schoeisel e.d. 2 

62.4 Plantaardige voedings- en genotsmiddelen 3 

62.5 Dierlijke voedingsmiddelen 3 

62.6 Farmaceutische, medische, kosmetische artike- 3 

len en reinigingsmiddelen 

62.7 Papier, boeken en kantoorbehoeften 3 

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

- 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 

- dierlijk alval 4 

- puin, glas en hout 3 

63/64 TUSSENPERSONEN IN DE GROOT -
HANDEL 

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

68 REPARATIEBEDRIJVEN VOOR GE-
BRUIKSGOEDEREN 

68.1 Schoen- e.a. lederwarenreparatiebedrijven 1 

68.21 Autoreparatiebedrijven (excl. plaatwerken, 2 

spuiten en tectyleren) 

68.22 Autoplaatwerkerijen 3 

68.23 Autospuitinrichtingen 3 

68.24 Autobeklederijen 1 

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

- zonder tectyleerderij 2 

- met tectyleerderij 3 

68.3 Fietsen-, brom- en 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 /.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, mineral en ed., opslagopp.>= 2.000 m2 5 

- granen of meelsoorten, v.c. < 500 1Iu 4 

- granen of meelsoorten, v.c. >= 500 1Iu 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 Telefoon-, telegraafdiensten 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-

richtingen (geen korrelfabrieken): 

- < 100.000 i.e. 4 

- 100.000 - 300.000 i.e. 4 

- >= 300.000 i.e. 5 

- indien thermische slibdroging 5 

- rioolgemalen 2 

98.13 Afvalverwerkingsbedrijven: 

- 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 Vj 4 

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

- mestverwerking: zie SSI 98.12; voor korrel-

fabrieken nog geen normen 

98.14 Ongedierte bestrijdings- en ontsmettingsbedr. 3 

98.15 Polderbemalingsinrichtingen 3 

98.21 Schoonmaakbedrijven voor gebouwen 2 
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98.22 Schoorsteenveegbedrijven 1 

98.23 Autowasserijen 3 

98.24 Glazenwasserijen 1 

98.29 Schoonmaakbedr. n.e.g. 1 

98.31 Wasserijen en strijkinrichtingen 3 

98.32 Chemische wasserijen en ververijen 2 

98.33 Wasverzendinrichtingen 2 

98.34 Stoppage- en oppersinr. 1 

98.35 Wasserettes, wassalons 1 

98.36 Tapijtreinigingsbedrijven 3 

98.4 Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten 1 

98.5 Foto-ateliers (incl. ontwikkelen) 1 

98.92 Badhuizen en sauna-baden 2 

98.93 Dierenasiels en -pensions 3 

98.99 Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 2 





BIJLAGE 2 

Zoneplichtige inrichtingen 
Wet geluidhinder 
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Categorieen van inrichtingen, als bedoeld in artikel 41 van de Wet 
geluldhinder, die In belangrljke mate geluidhinder kunnen veroorzaken 

1. Inrichtingen: 
a. waar een of meer elektromotoren of verbrandingsmotoren aanwe

zig zijn met een totaal ge'fnstalleerd motorisch vermogen van 15 
MWof meer; 

b. voor het verstoken van brandstoffen met een thermisch vermogen 
van 50 MW of meer; 

c. voor het beproeven van: 
1. verbrandingsmotoren waarbij voorzlemngen of installaties 

aanwezig zijn voor het afremmen van een gezamenlijk moto
risch vermogen van 1 MW of meer; 

2. straalmotoren of -turbines met een stuwkracht van 9 kN of 
meer; 

d. voor het vervaardigen van petrochemische produkten of chemica
lien met een niet in een gesloten gebouw ge'fnstalleerd motorisch 
vermogen van 1 MW of meer. 

2. Gasbehandelingsinstallaties bij aardgaswinputten en verzamelinrichtin
gen, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10.10· m3 per dag (bij 
1 bar en 273 K) of meer. 

3. Luchtscheidingsbedrijven, met een benodigde hoeveelheid lucht ten 
behoeve van het eindprodukt van 10.103 kg per uur of meer. 

4. Inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken of verwerken van metha
nol met een capaciteit ten aanzien daarvan van 100.10· kg per jaar of 
meer. 

5. Inrichtingen voor het raffineren, kraken of vergassen van aardolie of 
aardoliefracties met een capaciteit ten aanzien daarvan van 1.109 kg per 
jaar of meer. 

6. Inrichtingen voor het vervaardigen van: 
a. olien en vetten uit dierlijke of plantaardige grondstoffen met een 

capaciteit ten aanzien daarvan van 250.106 kg per jaar of meer; 
b. vetzuren of alkanolen uit dierlijke of plantaardige olien en vetten 

met een capaciteit ten aanzien daarvan van 50.10· kg per jaar of 
meer. 

7. Inrichtingen voor: 
a. het vervaardigen van melkpoeder, weipoeder of andere gedroogde 

zuivelprodukten met een capaciteit ten aanzien daarvan van 
1,5.103 kg per uur of meer; 

b. het vervaardigen van consumptiemelk, consumptiemelkprodukten 
of geevaporiseerde melk- of melkprodukten met een melkverwer
kingscapaciteit ten aanzien daarvan van 55.106 kg per jaar of 
meer; 
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het concentreren van melk of melkprodukten door mid del van 
indamping met een waterverdampingscapaciteit ten aanzien daar
van van 20.103 kg per uur of meer; 
het vervaardigen van veevoeder met een capaciteit ten aanzien 
daarvan van 100.103 kg per uur of meer; 
het drogen van groenvoer met een waterverdampingscapaciteit ten 
aanzien daarvan van 10.103 kg per uur of meer; 
het opslaan of overslaan van veevoeder met een verwerkingsca
paciteit ten aanzien daarvan van 0,5.10· kg per uur of meer; 
het vervaardigen van suiker uit suikerbieten met een capaciteit ten 
aanzien daarvan van 2,5.106 kg suikerbieten per dag of meer; 
het vervaardigen van gist met een capaciteit ten aanzien daarvan 
van 5,106 kg per jaar of meer; 
het vervaardigen van zetmeel of zetmeelderivaten met een capaci
teit ten aanzien daarvan van 10.103 kg per uur of meer; 
het opslaan of overslaan van granen, meelsoorten, zaden, ge
droogde peulvruchten, ma"is, of derivaten daarvan met een verwer
kingscapaciteit ten aanzien daarvan van 0,5.10· kg per uur of 
meer. 

8. Inrichtingen voor: 
a. het opslaan of overslaan van ertsen, mineralen of derivaten van 

ertsen of mineralen met een oppervlakte voor de opslag daarvan 
van 2000 m2 of meer; 

b. het malen, roosten, pelletiseren of doen sinteren van ertsen of 
derivaten daarvan met een capaciteit ten aanzien daarvan van 
1.10· kg per jaar of meer; 

c. het vervaardigen van: 
1. cement of cementklinker met een capaciteit ten aanzien 

daarvan van 100.106 kg per jaar of meer; 
2. cement- of betonmortel met een capaciteit ten aanzien daar

van van 100.103 kg per uur of meer; 
3. cement- of betonwaren met behulp van persen, triltafels of 

bekistingstrillers met een capaciteit ten aanzien daarvan van 
100.103 kg per dag of meer; 

4. glasvezel, glazuren, emailles, glaswol of steenwol met een 
capaciteit ten aanzien daarvan van 5.10· kg per jaar of meer; 

5. asfalt of asfaltprodukten met een capaciteit ten aanzien daar
van van 100.103 kg per uur of meer; 

6. cokes uit steenkool met een capaciteit ten aanzien daarvan 
van 100.106 kg per jaar of meer; 

d. het vergassen van steenkool met een capaciteit ten aanzien daar
van van 100.10· kg per jaar of meer; 

e. het vervaardigen, bewerken of verwerken van glas of glazen 
voorwerpen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10.103 kg 
per uur of meer; 

f. het winnen van steen, met uitzondering van grind en mergel, met 
een capaciteit ten aanzien daarvan van 100.103 kg per uur of 
meer; 
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g. het breken, malen, zeven of drogen van: 
1. zand, grond, grind of steen; 

met uitzondering van puin en mergel; 
2. kalkzandsteen, kalk; 
3. steenkolen of andere mineralen of derivaten daarvan; 
met een capaciteit ten aanzien daarvan van 100.106 kg per jaar of 
meer, indien zodanige inrichting niet een inrichting is voor zand- of 
grindwinning, waarvoor op grond van artikel 3 van de Ontgrondin
genwet een vergunning is vereist. 

9. Inrichtingen: 
a. voor het vervaardigen van ruw ijzer, ruw staal of primaire non

ferrometalen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 1.106 kg 
per jaar of meer; 

b. waar een of meer warmband- of koudwalsen aanwezig zijn voor 
het tot platen omvormen van metalen of hun legeringen, waarvan 
het smeltpunt hoger is dan 800 K, en waarbij de dikte van het 
aangevoerde materiaal groter is dan 1 mm en waar het produktie
oppervlak ten aanzien daarvan 2000 m2 of meer bedraagt; 

c. waar een of meer wals- of trekinstallaties aanwezig zijn voor het 
tot profiel of stafmateriaal omvormen van metalen of hun legerin
gen, waarvan het smeltpunt hoger is dan 800 K, en waar het 
produktieoppervlak ten aanzien daarvan 2000 m2 of meer bedraagt; 

d. waar een of meer wals-, trek- of lasinstallaties aanwezig zijn voor 
het produceren van metalen buizen en waar het produktieoppervlak 
ten aanzien daarvan 2000 m2 of meer bedraagt; 

e. voor het smeden van ankers of kettingen en waar het produktieop
pervlak ten aanzien daarvan van 2000 m2 of meer bedraagt; 

f. voor het produceren, renoveren of schoonmaken van metalen 
ketels, vaten, tanks of containers en waar het produktieoppervlak 
ten aanzien daarvan 2000 m2 of meer bedraagt; 

g. voor het samenvoegen van plaat-, profiel-, staf- of buismaterialen 
door mid del van smeden, klinken, lassen of monteren en waar het 
niet in een gesloten gebouw ondergebrachte produktieoppervlak 
ten aanzien daarvan 2000 m2 of meer bedraagt; 

h. voor het smelten of gieten van metalen of hun legeringen met een 
capaciteit ten aanzien daarvan van 4.106 kg per jaar of meer, voor 
zover het smeltpunt van de metalen of hun legeringen hoger is dan 
800 K. 

10. Inrichtingen voor het bouwen, onderhouden, repareren of het behande
len van de oppervlakte van metalen schepen met een langs de waterlijn 
te meten lengte van 25 m of meer. 

11. Spoorwegemplacementen met een capaciteit voor het samenstellen van 
20 of meer goederenwagons per dag tot treinen of treinonderdelen met 
gebruikmaking van een of meer locomotieven of van een rangeerheuvel, 
voor zover een rangeerheuvel aanwezig is. 
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12. Inrichtingen: 
a. waar 50 of meer weefgetouwen met schietspoelen aanwezig zijn: 
b. voor het vervaardigen van papier of celstof met een capaciteit ten 

aanzien daarvan van 3.103 kg per uur of meer. 

13. Terreinen, geen openbare weg zijnde, die bestemd of ingericht zijn voor 
het in wedstrijdverband, ter voorbereiding van wedstrijden of voor 
recreatieve doeleinden rijden met gemotoriseerde voertuigen, en die 
daartoe acht uren per week of meer opengesteld zijn: hiervan uitgezon
derd terreinen die langer zijn opengesteld, indien dit het gevolg is van 
ruimere openingstijden gedurende ten hoogste drie weekeinden per 
kalenderjaar, met het oog op het houden van wedstrijden op die terrei
nen of het voorbereiden van zodanige wedstrijden: tot het weekeinde 
worden gerekend: zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feest
dagen of daarmee gelijkgestelde dagen als bedoeld in artikel 3 van de 
Aigemene termijnenwet (Stb. 1964, 314) die op een vrijdag of op een 
maandag vallen. 

14. Transformatorstations, met niet in een gesloten gebouw ondergebrachte 
transformatoren, met een maximaal gelijktijdig in te schakelen elektrisch 
vermogen van 200 MVA of meer. 

15. Inrichtingen voor het vervaardigen van koolelektroden met een capaciteit 
ten aanzien daarvan van 50.10· kg per jaar of meer. 

16. Inrichtingen voor het reinigen van afvalwater door middel van water
straal- of oppervlaktebeluchters met een capaciteit ten aanzien daarvan 
van 100.103 of meer inwonerequivalenten als bedoeld in artikel 19, 
derde en vierde lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. 


