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Hoofdstuk 1 Inleidende regels 
 
Artikel 1 Begrippen 
 
In deze regels wordt verstaan onder: 
 
1. Plan: 
 het Bestemmingsplan ‘Het Nieuwe Midden’ van de gemeente Zevenhuizen-

Moerkapelle; 
  
2. Aanbouw/uitbouw: 
 een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw 

waarmee het in directe verbinding staat, dan wel als vergroting van een 
bestaande ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw, welk gebouw (door de 
vorm) onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in 
architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; 

  
3. Aanduiding: 
 een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar 

ingevolge de regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het 
bebouwen van deze gronden; 

  
4. Aanduidingsgrens: 
 de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 
  
5. Aaneengesloten woning: 
 een woning die onderdeel uitmaakt van een blok van meer dan twee 

aaneengebouwde woningen, niet zijnde gestapelde woningen; 
  
6. Aan-huis-verbonden beroep: 
 het in een woning (met inbegrip van aanbouwen en bijgebouwen) beroepsmatig 

verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, 
kunstzinnig, ontwerp-technisch of hiermee gelijk te stellen gebied, waaronder 
tevens begrepen de beroepen van schoonheidsspecialist(e), mani- en/of 
pedicure en kapper, waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie 
behoudt; 

  
7. Achtergevel: 
 een van weg afgekeerde gevel van een hoofdgebouw die parallel of nagenoeg 

parallel loopt aan de voorgevel; 
  
8. Afhankelijke woonruimte: 
 een bijgebouw dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met de woningen 

en waarin een gedeelte van de huishouding uit een oogpunt van mantelzorg 
gehuisvest is; 

  
9. Agrarisch bedrijf: 
 een (gedeelte van een) gebouw, dat dient voor de uitoefening van een agrarisch 

bedrijf; 
  
10. Ander bouwwerk: 
 een bouwwerk, geen gebouw zijnde; 
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11. Ander werk: 
 een werk, geen bouwwerk zijnde; 
  
12. Archeologische waarden: 
 de aan een gebied toegekende waarden in verband met de kennis en de studie 

van de in dat gebied voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid 
of activiteiten uit oude tijden; 

  
13. Basisbestemming: 
 een bestemming die samenvalt met een of meer op dezelfde gronden liggende 

dubbelbestemming; 
  
14. Bebouwing: 
 één of meerdere gebouwen en/of andere bouwwerken geen gebouwen zijnde; 
  
15. Bebouwingspercentage: 
 een als aanduiding of in de regels aangegeven percentage, dat de grootte van 

een bouwvlak aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd; 
  
16. Bedrijf: 
 onderneming; 
  
17. Bedrijfsgebouw: 
 een gebouw dat dient voor de uitoefening van een bedrijf; 
  
18. Bedrijfsvloeroppervlak: 
 de totale vloeroppervlakte van kantoren, winkels of bedrijven met inbegrip van 

de daartoe behorende magazijnen en overige dienstruimten; 
  
19. Bedrijfswoning: 
 een woning in of bij een gebouw of op een terrein, die slechts is bestemd voor 

bewoning door (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar 
noodzakelijk is, gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein; 

  
20. Beeldkwaliteitplan: 
 geformuleerde en toetsbare beeldkwaliteiten opgenomen in een als zodanig 

door de raad vastgesteld plan; 
  
21. Bestaand: 
 - bij bebouwing: bebouwing zoals aanwezig op het tijdstip van de ter 

inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan, dan wel mag worden 
gebouwd krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde vergunning; 

 - bij gebruik: gebruik zoals aanwezig op het tijdstip dat het plan rechtskracht 
heeft verkregen; 

  
22. Besluit externe veiligheid inrichtingen: 
 het Besluit houdende milieukwaliteitseisen voor externe veiligheid van 

inrichtingen milieubeheer (Besluit externe veiligheid inrichtingen) zoals deze gold 
ten tijde van de vaststelling van dit bestemmingsplan, of de daarvoor in de 
plaats tredende regeling; 

  
23. Bestemmingsgrens: 
 de grens van een bestemmingsvlak; 
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24. Bestemmingsvlak: 
 een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 
  
25. Bijgebouw: 
 een vrijstaand of met het hoofdgebouw niet verbonden gebouw dat door zijn 

ligging en verschijningsvorm een ondergeschikte bouwmassa vormt; 
  
26. Bouwen: 
 het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en 

het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, 
vernieuwen of veranderen van een standplaats; 

  
27. Bouwgrens: 
 de grens van een bouwvlak; 
  
28. Bouwperceel: 
 een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, 

bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten; 
  
29. Bouwperceelgrens: 
 een grens van een bouwperceel; 
  
30. Bouwvlak: 
 een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar 

ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen 
zijnde zijn toegelaten; 

  
31. Bouwwerk: 
 elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, 

die hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect 
steun vindt in of op de grond; 

  
32. Buitenopslag/ open opslag: 
 het opslaan of opgeslagen houden van voorwerpen, stoffen of producten en 

andere materialen op de onbebouwde gronden van de bedrijfspercelen, 
daaronder mede begrepen de uitstalling ten verkoop, verhuur, en dergelijke; 

  
33. Detailhandel: 
 het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten 

verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die 
goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de 
uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit; 

  
34. Erfafscheiding: 
 schuttingen, muren, terrasschermen en andere gebouwde verticale 

afscheidingen welke al dan niet op de erfgrens zijn geplaatst; 
  
35. Gebied met hoge archeologische verwachting: 
 een gebied waar belangrijke (hetzij van lokaal, hetzij van nationaal niveau) 

archeologische vindplaatsen worden verwacht; 
  
36. Gebouw: 
 elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of 

gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt; 
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37. Gebouwen van algemeen nut: 
 gebouw ten behoeve van een op het openbare net aangesloten nutsvoorziening, 

het telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer of het wegverkeer; 
  
38. Geschakelde woning: 
 woning, waarvan het hoofdgebouw door middel van een bijgebouw verbonden 

is aan een ander hoofdgebouw en waarbij één zijgevel van het hoofdgebouw in 
de zijdelingse perceelsgrens wordt gebouwd; 

  
39. Gestapelde woningen: 
 boven dan wel beneden en/of naast elkaar gesitueerde woningen waarbij per 

woning een zelfstandige toegankelijkheid, al dan niet direct vanaf het 
voetgangersniveau, gewaarborgd is; 

  
40. Grondgebonden woningen: 
 een woning, niet zijnde een gestapelde woning, die direct grenst aan en 

toegankelijk is vanaf de weg; 
  
41. Halfvrijstaande woning: 
 een woning die onderdeel uitmaakt van een blok van maximaal twee 

aaneengebouwde woningen; 
  
42. Hoofdgebouw: 
 een gebouw dat gelet op de bestemming als het belangrijkste bouwwerk op een 

bouwperceel valt aan te merken; 
  
43. Horecabedrijf: 
 onder horecabedrijf wordt verstaan: een restaurant, café, cafetaria, snackbar, of 

daaraan verwante inrichting waar tegen vergoeding dranken worden 
geschonken of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt; 

  
44. Huishouden: 
 één persoon, een gezin of een hiermee gelijk te stellen groep van personen van 

beperkte omvang, die bij verblijf in een zelfstandige woning of een 
recreatiewoning de daar aanwezige essentiële woonvoorzieningen deelt; 

  
45. Intensieve veehouderij: 
 niet-grondgebonden agrarische bedrijfsvoering die is gericht op het houden van 

dieren, zoals rundveemesterij (met uitzondering van vetweiderij), varkens-, 
vleeskalver-, pluimvee- of pelshouderij of een combinatie van deze 
bedrijfsvormen, alsmede naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijfsvormen; 

  
46. Invloedsgebied: 
 een gebied als bedoeld in artikel 1, lid 1 onder l van het Besluit externe veiligheid 

inrichtingen; 
  
47. Kelder: 
 een overdekte, met wanden omsloten, voor mensen toegankelijke ruimte, 

beneden of tot ten hoogste 0,50 meter boven de kruin van de weg, waaraan het 
bouwperceel gelegen is; 
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48. Kwetsbaar object: 
 a. Woningen (meer dan 2 per hectare); 
 b. Gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte 

van de dag, van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, zoals: 
  1. ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen; 
  2. scholen; 
  3. gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor dagopvang van 

minderjarigen; 
 c. Gebouwen waarin grote aantallen van personen gedurende een groot 

gedeelte van de dag aanwezig plegen te zijn, zoals: 
  1. kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer 

dan 1500 m2 per object; 
  2. complexen, waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het 

gezamenlijk bruto vloeroppervlak meer dan 1000 m2 bedraagt, en 
winkels met een totaal vloeroppervlak van meer dan 2000 m2 per 
object, voor zover in die complexen of in die winkels een supermarkt, 
hypermarkt of warenhuis is gevestigd; 

 d. Kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer 
dan 50 personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen van het jaar; 

  
49. Landschap: 
 een complex van relatiestelsels, tezamen een herkenbaar deel aardoppervlak 

vormend, dat gemaakt is en in stand gehouden wordt door de wederzijdse 
beïnvloeding van levende en niet-levende natuur alsmede de wisselwerking met 
de mens; 

  
50. Landschappelijke waarden: 
 de aan een gebied toegekende waarden in verband met de waarneembare 

verschijningsvorm van dat geheel; 
  
51. Lijst van bedrijfsactiviteiten: 
 de lijst van bedrijven bevattende basisinformatie voor milieuzonering zoals die 

lijst is opgenomen in bijlage 2, bijlage 3 en bijlage 4 behorende bij deze regels; 
  
52. Luifel: 
 afdak of overkapping aan of bij een gebouw, aan de openbare zijde, al of niet 

ondersteund; 
  
53. Maaiveld: 
 de hoogte van het terrein, grenzende aan de naar de weg gerichte gevel, op het 

tijdstip het rechtskracht krijgen van het bestemmingsplan; 
  
54. Mantelzorg: 
 het bieden van zorg aan een ieder die hulpbehoevend is op het fysieke, 

psychische en/of sociale vlak, op vrijwillige basis en buiten organisatorisch 
verband; 

  
55. Milieuzonering: 
 een voldoende ruimtelijke scheiding tussen enerzijds milieubelastende bedrijven 

of inrichtingen en anderzijds milieugevoelige gebieden als woongebieden; 
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56. Noodwaterberging: 
 de incidentele, tijdelijke opvang van al dan niet gebiedsvreemd water in het 

plangebied door verhoging van het waterpeil teneinde wateroverlast of 
overstroming in het plangebied of elders te voorkomen; 

  
57. Onderkomen: 
 een voor verblijf geschikt, al dan niet aan zijn bestemming onttrokken, vaar- of 

voertuig, ark of caravan, voor zover dat/die niet als een bouwwerk is aan te 
merken, alsook een tent; 

  
58. Overkapping: 
 een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een voor mensen toegankelijke 

oppervlakte overdekt, bestaande uit een dakconstructie en voorzien van ten 
hoogste één wand; 

  
59. Patiowoning: 
 bebouwing (woning) in een bouwlaag met een geheel of gedeeltelijk omsloten 

binnenplaats of binnenhof, gevormd door de zijmuren van naburige dan wel op 
het eigen bouwperceel aanwezige gebouwen; 

  
60. Perceelsgrens: 
 grens van een bouwperceel; 
  
61. 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. In andere gevallen: 
- De gemiddelde hoogte van het aansluitende maaiveld; 

 c. Indien in of op het water wordt gebouwd: 
- Het Nieuw Amsterdams Peil (of een ander plaatselijk aan te houden 
waterpeil); 

  
62. Permanente bewoning: 
 bewoning van een verblijf als hoofdverblijf; 
  
63. Risicovolle inrichting: 
 inrichting als bedoeld in artikel 2 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen 

dan wel een inrichting waarvan de 10-6-contour de perceelsgrens overschrijdt; 
  
64. Tuincentrum: 
 Een tuincentrum is een detailhandelsvestiging waar boomkwekerijproducten, 

planten, bloembollen, bloemen en kamerplanten en attributen voor de 
verfraaiing en het onderhoud van tuinen en daarbij nodige hulpmaterialen en 
tuinmeubilair ten verkoop worden aangeboden; 

  
65. Voorgevel: 
 de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie dan wel 

gelet op uitstraling ervan als belangrijkste gevel kan worden aangemerkt; 
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66. Voorgevelbouwgrens: 
 de lijn, waar de voorgevel van een hoofdgebouw op moet zijn georiënteerd, die 

niet door gebouwen mag worden overschreden, behoudens krachtens deze 
regels toegelaten afwijkingen; 

  
67. Voorgevellijn: 
 de denkbeeldige lijn die strak loopt langs de voorgevel van een gebouw tot aan 

de perceelsgrenzen; 
  
68. Voorzieningen van algemeen nut: 
 voorzieningen ten behoeve van het op het openbare net aangesloten 

nutsvoorziening, het telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer en/of het 
wegverkeer; 

  
69. Vrijstaande woning: 
 een woning die hoogstens door middel van de bijgebouwen met een andere 

woning verbonden is en waarvan geen van beide zijgevels in de zijdelingse 
perceelgrens staan; 

  
70. Vrijwaringszone: 
 een zone waarin in principe geen bebouwing is toegestaan; 
  
71. Watergang/waterloop: 
 een werk al of niet overdekt, dienend om in het openbaar belang water te 

ontvangen, te bergen, af te voeren en toe te voeren, de boven water gelegen 
taluds, bermen en onderhoudspaden daaronder mede verstaan; 

  
72. Weg: 
 een voor het openbaar verkeer openstaande weg of pad, met inbegrip van de 

daarin liggen bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en 
bermen of zijkanten; 

  
73. Wet: 
 Wet ruimtelijke ordening als zodanig inwerking getreden op 1 juli 2008; 
  
74. Windturbine: 
 een bouwwerk ter opwekking van energie door benutting van windkracht, met 

uitzondering van bemalingsinstallaties ten behoeve van de waterhuishouding; 
  
75. Woning: 
 een complex van ruimte, uitsluitend voor de huisvesting van één afzonderlijke 

huishouding; 
  
76. Woongebouw: 
 een gebouw, dat meerdere naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven 

elkaar gelegen woningen (appartementen) omvat en dat qua uiterlijke 
verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden; 

  
77. Woon-werkcombinaties: 
 het wonen in combinatie met aan de woonfunctie ondergeschikte kantoor- en 

werkfuncties in de vorm van aan huis verbonden beroepen alsmede 
kleinschalige bedrijfs- en dienstverleningsactiviteiten; 
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Artikel 2 Wijze van meten 
 
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 
2.1 bouwhoogte van een bouwwerk: 
 vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een 

bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte 
bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard 
daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. 

2.2 breedte van een bouwwerk: 
 van en tot de buitenkant van een zijgevel dan wel het hart van een 

gemeenschappelijke scheidingsmuur, met dien verstande dat indien de 
zijgevels niet evenwijdig lopen dan wel verspringen, het gemiddelde 
geldt van de kleinste en grootste breedte. 

2.3 dakhelling: 
 langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 
2.4 diepte van een bouwwerk: 
 buitenwerks tussen de voorgevel en de achtergevel, met dien verstande 

dat, indien een gevel niet evenwijdig loopt of verspringt, het gemiddelde 
geldt van de kleinste en grootste diepte. 

2.5 goothoogte van een bouwwerk: 
 vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het 

boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel. 
2.6 hoogte van een windturbine: 
 vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de windturbine. 
2.7 inhoud van een bouwwerk: 
 tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de 

gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken 
en dakkapellen. 

2.8 oppervlakte van een bouwwerk: 
 tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de 

scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau 
van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk. 

2.9 peil: 
 a. voor gebouwen: 
  de hoogte van de afgewerkte begane grondvloer ter plaatse van de 

hoofdtoegang. De hoogte is 20 mm boven de aan de hoofdtoegang 
aansluitende definitieve verharding. 

 b. voor bouwwerken, geen gebouw zijnde: 
  de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte terrein. 
 waarbij verwezen wordt naar de door de gemeente Zevenhuizen-

Moerkapelle vastgestelde praktijkregels m.b.t. het peil. 
2.10 vloeroppervlakte van een bouwwerk binnenwerks: 
 het totaal van alle horizontale oppervlaktes van alle ruimtes binnen dat 

gebouw met inbegrip van eventuele binnenwanden, maar met 
uitzondering van de onderbouw en van oppervlaktes waarboven geen 
vrije hoogte van tenminste 1,5 meter aanwezig is. 
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2.11 uitzondering ondergeschikte bouwonderdelen: 
 Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen binnen 

bebouwings- en bestemmingsgrenzen worden ondergeschikte 
bouwdelen van gebouwen, zoals plinten, pilasters, kozijnen, 
gevelversieringen, balkons, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en 
kroonlijsten en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de 
bebouwings- en/of bestemmingsgrens met niet meer dan 1 m wordt 
overschreden. 
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 
 
Bestemmingen 
 
Artikel 3  Agrarisch 
 
3.1 Bestemmingsomschrijving 
 De  voor ‘Agrarisch‘ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
 a. de uitoefening van de ten tijde van de ter visie legging van het 

ontwerp van het plan aanwezige agrarisch grondgebonden bedrijf 
c.q agrarisch grondgebonden agrarische bedrijfsactiviteiten ; 

 b. één bedrijfs- of dienstwoning ter plaatse van de aanduiding 
‘bedrijfswoning (bw)’; 

 c. een glastuinbouwbedrijf ter plaatse van de aanduiding 
‘glastuinbouwbedrijf toegestaan’ (gtb); 

 d. een intensieve veehouderij ter plaatse van de aanduiding ‘intensieve 
veehouderij toegestaan’ (iv); 

  alsmede ook voor: 
 e. een reserveringszone ten behoeve van de aanleg en instandhouding 

van een hoogwaardig openbaar vervoerlijn met de daarbij 
behorende infrastructurele voorzieningen in combinatie met een 
fietsvoorziening ter plaatse van de  aangegeven gebiedsaanduiding 
‘reservering HOV’; 

 f. geluidwerende voorzieningen; 
 g. voorzieningen van algemeen nut, met uitzondering van 

verkooppunten van brandstoffen; 
 h. infrastructurele voorzieningen; 
 i. waterhuishoudkundige voorzieningen; 
 j. watergangen met natuurlijke oevers of oeverbeschoeiingen en 

waterpartijen; 
 k. groenvoorzieningen; 
 l. voet-, fiets- en ruiterpaden; 
 m recreatief medegebruik; 
  met de daarbij behorende: 
 n. erven en terreinen, in- en uitritten; 
 o. verhardingen; 
 p. leidingen en overige bijbehorende voorzieningen; 
 q. bouwwerken, werken en werkzaamheden, bruggen en/of dammen, 

overige kunstwerken, infiltratievoorzieningen en overige 
voorzieningen, die wat betreft aard en afmetingen passen bij en ten 
dienste staan aan de bestemming; 

 
3.2 Dubbelbestemmingen 
3.2.1 Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de 

dubbelbestemming ‘Leiding – Brandstof’ zijn deze gronden primair 
bestemd voor brandstoftransportleiding en is het bepaalde in artikel 14 
van toepassing. 

3.2.2 Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de 
dubbelbestemming ‘Leiding – Water’ zijn deze gronden primair bestemd 
voor watertransportleiding en is het bepaalde in artikel 16 van 
toepassing. 
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3.2.3 Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de 
dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’ zijn deze gronden primair 
bestemd voor de bescherming van archeologische waarden en is het 
bepaalde in artikel 17 van toepassing; 

3.2.4 Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de 
dubbelbestemming ‘Waarde-Natuur en Landschap’ zijn deze gronden 
primair bestemd voor de bescherming en het behoud van de hier 
voorkomende natuur en landschappelijke waarden en is het bepaalde in 
artikel 18 van toepassing. 

 
3.3 Bouwregels 
3.3.1 Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 
 a. Voor het bouwen gelden de hierna opgenomen bepalingen onder 

3.3.1 tot en met 3.3.6 tenzij de bestaande situatie ten tijde van de ter 
visie legging van het plan afwijkend is. In dat geval is de bestaande 
legale situatie, met daarbij behorende maximale maatvoeringen, van 
toepassing. 

3.3.2 Voor het bouwen van gebouwen, niet zijnde woningen en bijgebouwen bij 
woningen, gelden de volgende bepalingen: 

 a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden 
gebouwd; 

 b. het bouwvlak mag voor maximaal 80% worden bebouwd; 
 c. de bouwhoogte van bedrijfsgebouwen bedraagt maximaal 10 meter; 
 d. de minimaal aan te houden afstand van gebouwen tot de 

doorgetrokken achtergevel van de bedrijfswoning bedraagt 2,5 
meter. 

3.3.3 Voor het bouwen van woningen gelden de volgende bepalingen: 
 a. woningen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 

'bedrijfswoning' ; 
 b. bij nieuwbouw en vernieuwing van een bestaande woning, dient de 

woning op 25 meter afstand uit het bouwvlak met aanduiding 
‘glastuinbouw toegestaan’ te worden gebouwd; 

 c. bij verandering of vergroting van een woning mag de bestaande 
afstand tot de grens van het vlak met aanduiding ‘glastuinbouw 
toegestaan (gtb)’  niet worden verkleint, indien de afstand minder 
bedraagt of gaat bedragen dan 25 meter; 

 d. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 7 meter; 
 e. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 10 meter; 
 f. de minimale afstand tot zijdelingse perceelgrens bedraagt 3 meter; 
 g. de maximale inhoud bedraagt 750 m³. 
3.3.4 Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en overkappingen bij woningen 

geldt de volgende bepaling: 
 a. de maximale bouwhoogte bedraagt niet meer dan de hoogte van de 

begane grondlaag van het hoofdgebouw + 25 centmeter tot een 
absoluut maximum van 4 meter. 

3.3.5 Voor het bouwen van bijgebouwen bij woningen gelden de volgende 
bepalingen: 

 a. de maximale goothoogte bedraagt 3,5 meter; 
 b. de maximale bouwhoogte bedraagt 5,5 meter; 
 c. de maximale gezamenlijke oppervlakte aan vrijstaande bijgebouwen 

en overkappingen bedraagt 70 m², met dien verstande dat 
ondergrondse bouwwerken niet meegerekend worden bij de 
bepaling van het gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen. 
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3.3.6 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 
volgende bepalingen: 

 a. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde en ter plaatse van de 
aanduiding ‘glastuinbouwbedrijf toegestaan’ kassen met 
uitzondering van erf- of terreinafscheidingen en damwanden mogen 
alleen worden gebouwd binnen het bouwvlak; 

 b. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen binnen het bouwvlak 
bedraagt maximaal 2 meter, met dien verstande dat de hoogte voor 
erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel 
maximaal 1 meter mag bedragen; 

 c. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen buiten het bouwvlak 
bedraagt maximaal 1 meter; 

 d. mest- en kuilplaten alsmede mest- en waterbassins mogen alleen 
worden gebouwd binnen het bouwvlak; 

 e. de hoogte van voedersilo’s en hooibergen bedraagt maximaal 20 
meter; 

 f. de hoogte van damwanden bedraagt maximaal 1,50 meter; 
 g. ter plaatse van de aanduiding ‘glastuinbouw toegestaan’ zijn kassen 

toegestaan met een maximale bouwhoogte van 10 meter; 
 h. ter plaatse van de aanduiding ‘glastuinbouw toegestaan’ dienen 

kassen aaneengesloten bebouwd te worden; 
 i. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

bedraagt maximaal 5 meter. 
 
3.4 Nadere eisen 
 Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de 

gebouwen ten behoeve van de glastuinbouw ten aanzien van: 
 a. de lichtsterkte en het soort licht; 
 b. de plaats van de bebouwing; 
 c. de afmetingen van bebouwing; 
 d. de plaats van de milieubelastende of milieugevoelige activiteiten 

binnen de gebouwen of op het bouwperceel. 
 
3.5 Ontheffing van de bouwregels 
3.5.1 Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het 

bepaalde in 3.3.6, sub g ten behoeve van bouwen van kassen met een 
grotere bouwhoogte, met inachtneming van het volgende: 

 a. de maximale toegelaten bouwhoogte bedraagt 15 meter; 
 b. de gebouwen dienen ter plaatse nodig te zijn ten behoeve van de 

bedrijfsvoering van het glastuinbouwbedrijf of vanwege meervoudig 
ruimtegebruik; 

 c. de ontheffing slechts wordt verleend als daardoor geen 
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden 
van omliggende gronden en bouwwerken. 

3.5.2 Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het 
bepaalde in 3.3.2, sub a ten behoeve van warmteopslagtanks ter plaatse 
van de bouwpercelen met de aanduiding ‘glastuinbouw toegestaan (gtb) 
, met inachtneming van het volgende: 

 a. de maximale toegelaten bouwhoogte bedraagt 10 meter; 
 b. de warmteopslagtanks dienen ter plaatse nodig te zijn ten behoeve 

van de bedrijfsvoering van het glastuinbouwbedrijf of vanwege 
meervoudig ruimtegebruik. 
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3.6 Gebruiksregels 
 Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 

7.10 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend het 
gebruik voor: 

 a. sta-caravans en recreatiewoningen; 
 b. seksinrichtingen; 
 c. de uitoefening van enige tak van handel, bedrijf (waaronder 

begrepen een intensieve veehouderij) of dienstverlening anders dan 
volgens het bepaalde in 3.1, sub a is toegestaan; 

 d. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke 
gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en 
van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk 
is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de 
grond; 

 e. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of 
vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in 
verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond; 

 f. het plaatsen van onderkomens of geplaatst houden van 
onderkomens; 

 g. als sport- en/of wedstrijdterrein; 
 h. het bedrijfsmatig ten behoeve van derden vervaardigen of herstellen 

van goederen, uitgezonderd het verwerken van producten afkomstig 
van het betrokken agrarisch bedrijf, het verkopen of ten verkoop 
aanbieden van goederen bestemd voor en gereed voor onmiddellijk 
gebruik of verbruik, uitgezonderd de verkoop of het ter verkoop 
aanbieden van agrarische producten afkomstig van het betrokken 
agrarisch bedrijf; 

 i. het stallen van caravans. 
 
3.7 Wijzigingsbevoegdheid - groenstrook 
 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming binnen het  

aangeduide vlak met ‘Wro-zone - wijzigingsgebied 1’ te wijzigen in een 
bestemming ‘Groen’ ten behoeve van de realisatie van een raamwerk van 
een robuuste groenstructuur met fietspad, met dien verstande dat: 

 a. in de bestemmingsomschrijving de toegelaten functies worden 
vermeld; 

 b. uitsluitend de ten behoeve van de genoemde functie noodzakelijke 
bebouwing mag worden toegelaten; 

 c. de wijziging niet mag leiden tot een aantasting van de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

 d. Voor het uitvoeren van bepaalde werken, geen bouwwerken zijnde, of 
werkzaamheden een aanlegvergunning noodzakelijk zal zijn; 

 e. Na toepassing van de wijzigingsbevoegdheid de bepalingen van 
artikel 5 zoveel als mogelijk van overeenkomstige toepassing worden 
verklaard. 

 
3.8 Wijzigingsbevoegdheid – Verkeer - Railverkeer 
 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming binnen het  

aangeduide vlak met ‘Wro-zone - wijzigingsgebied 5’ te wijzigen in een 
bestemming ‘Verkeer - Railverkeer’ ten behoeve van de realisatie van de 
toekomstige spoorverdubbeling, met dien verstande dat: 

 a. in de bestemmingsomschrijving de toegelaten functies worden 
vermeld; 



Bestemmingsplan “Het Nieuwe Midden” 

OD205 stedenbouw onderzoek en landschap 19

 b. uitsluitend de ten behoeve van de genoemde functie noodzakelijke 
bebouwing mag worden toegelaten; 

 c. de wijziging niet mag leiden tot een aantasting van de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

 d. Voor het uitvoeren van bepaalde werken, geen bouwwerken zijnde, of 
werkzaamheden een aanlegvergunning noodzakelijk zal zijn; 

 e. Na toepassing van de wijzigingsbevoegdheid de bepalingen van 
artikel 7 zoveel als mogelijk van overeenkomstige toepassing worden 
verklaard. 

 
3.9 Wijzigingsbevoegdheid – Verkeer- wegverkeer 2 
 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming binnen het  

aangeduide vlak met ‘Wro-zone – wijzigingsgebied 3’ te wijzigen in een 
bestemming ‘Verkeer – Wegverkeer 2’ ten behoeve van de realisatie van 
de toekomstige parallelstructuur van de A12, met dien verstande dat: 

 a. in de bestemmingsomschrijving de toegelaten functies worden 
vermeld; 

 b. uitsluitend de ten behoeve van de genoemde functie noodzakelijke 
bebouwing mag worden toegelaten; 

 c. de wijziging niet mag leiden tot een aantasting van de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

 d. Voor het uitvoeren van bepaalde werken, geen bouwwerken zijnde, of 
werkzaamheden een aanlegvergunning noodzakelijk zal zijn; 

 e. Na toepassing van de wijzigingsbevoegdheid de bepalingen van 
artikel 9 zoveel als mogelijk van overeenkomstige toepassing worden 
verklaard. 

 
3.10 Wijzigingsbevoegdheid – intensieve veehouderij 
 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan  zodanig te wijzigen 

dat de aanduiding ‘intensieve veehouderij toegestaan (iv)’ met de daarbij 
behorende aanduiding ‘milieuzone geurzone’ van de kaart verwijderd 
mag worden ten behoeve van andere agrarische bedrijfsactiviteiten, met 
dien verstande dat: 

 a. de wijziging is toegestaan indien het gebruik voor intensieve 
veehouderij definitief is beëindigd; 

 b. de wijziging mede het gebruik overeenkomstig het provinciale beleid 
inzake agrarische nevenactiviteiten kunnen omvatten; 

 c. geen beperkingen vanwege milieuhinder of anderszins voor de 
ontwikkelingsmogelijkheden buiten het plangebied kunnen ontstaan; 

 d. de ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische bedrijven in de 
omgeving niet worden belemmerd 
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Artikel 4  Bedrijf 
 
4.1 Bestemmingsomschrijving 
 De voor ‘Bedrijf’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:  
 a. een bedrijf en/of het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten die 

staan vermeld in de categorieën 1 en 2 van de Lijst van 
bedrijfsactiviteiten zoals opgenomen in bijlage 1 van de planregels; 

  alsmede : 
 b. een autosloperij ter plaatse van de aanduiding ‘autospuitinrichting’ 

toegestaan(ai)’, zoals aanwezig ten tijde van de tervisielegging van 
het ontwerp van het plan; 

 c. een aannemersbedrijf ter plaatse van de aanduiding 
‘aannemersbedrijf toegestaan(an)’, zoals aanwezig ten tijde van de 
tervisielegging van het ontwerp van het plan; 

 d. een autosloperij ter plaatse van de aanduiding ‘autosloperij 
toegestaan(as)’, zoals aanwezig ten tijde van de tervisielegging van 
het ontwerp van het plan; 

 e. een groothandel ter plaatse van de aanduiding ‘groothandel 
toegestaan (gh)’, zoals aanwezig ten tijde van de tervisielegging van 
het ontwerp van het plan; 

 f. een hoveniersbedrijf ter plaatse van de aanduiding ‘hoveniersbedrijf 
toegestaan (h)’, zoals aanwezig ten tijde van de tervisielegging van 
het ontwerp van het plan; 

 g. een benzineservicestation ter plaatse van de aanduiding ‘lpg station 
toegestaan (lpg)’, zoals aanwezig ten tijde van de tervisielegging van 
het ontwerp van het plan; 

 h. een reparatiebedrijf ter plaatse van de aanduiding ‘reparatiebedrijf 
toegestaan (rb)’, zoals aanwezig ten tijde van de tervisielegging van 
het ontwerp van het plan; 

  alsmede ook voor: 
 i. een bedrijfswoning ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning 

(bw)’; 
 j. voorzieningen van algemeen nut; 
 k. waterhuishoudkundige voorzieningen; 
 l. watergangen met natuurlijke oevers of oeverbeschoeiingen en 

waterpartijen; 
 m groenvoorzieningen; 
  met de daarbij behorende: 
 n. verhardingen ten behoeve van voet- en fietspaden en 

verblijfsgebied; 
 o. leidingen en overige bijbehorende voorzieningen; 
 p. bouwwerken, werken en werkzaamheden, bruggen en/of dammen, 

overige kunstwerken, infiltratievoorzieningen en overige 
voorzieningen, die wat betreft aard en afmetingen passen bij en ten 
dienste staan aan de bestemming. 

 
4.2 Dubbelbestemmingen 
4.2.1 Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de 

dubbelbestemming ‘Leiding – Water’ zijn deze gronden primair bestemd 
voor watertransportleiding en is het bepaalde in artikel 16 van 
toepassing. 
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4.2.2 Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de 
dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’ zijn deze gronden primair 
bestemd voor de bescherming van archeologische waarden en is het 
bepaalde in artikel 17 van toepassing; 

 
4.3 Bouwregels 
4.3.1 Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 
 a. Voor het bouwen gelden de hierna opgenomen bepalingen onder 

4.3.1 tot en met 4.3.6 tenzij de bestaande situatie ten tijde van de ter 
visie legging van het plan afwijkend is. In dat geval is de bestaande 
legale situatie, met daarbij behorende maximale maatvoeringen, van 
toepassing; 

 b. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden 
gebouwd; 

 c. het bebouwingspercentage per bestemmingsvlak bedraagt 
maximaal de ter plaatse van de aanduiding ‘maximum 
bebouwingspercentage’. 

4.3.2 Voor het bouwen van gebouwen, niet zijnde woningen en bijgebouwen bij 
woningen, gelden de volgende bepalingen: 

 a. de bouwhoogte van bedrijfsgebouwen bedraagt maximaal 10 meter; 
 b. de minimaal aan te houden afstand van gebouwen tot de 

doorgetrokken achtergevel van de bedrijfswoning bedraagt 2,5 
meter. 

4.3.3 Voor het bouwen van woningen gelden de volgende bepalingen: 
 a. woningen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 

'bedrijfswoning' ; 
 b. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 7 meter; 
 c. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 10 meter; 
 d. de minimale afstand tot zijdelingse perceelgrens bedraagt 3 meter; 
 e. de maximale inhoud bedraagt 750 m³. 
4.3.4 Voor het bouwen van aan- en uitbouwen bij woningen gelden de 

volgende bepalingen: 
 a. de maximale bouwhoogte bedraagt niet meer dan de hoogte van de 

begane grondlaag van het hoofdgebouw + 25 centmeter tot een 
absoluut maximum van 4 meter. 

4.3.5 Voor het bouwen van bijgebouwen bij woningen gelden de volgende 
bepalingen: 

 a. de maximale goothoogte bedraagt 3,5 meter; 
 b. de maximale bouwhoogte bedraagt 5,5 meter; 
 c. de maximale gezamenlijke oppervlakte aan vrijstaande bijgebouwen 

en overkappingen bedraagt 70 m², met dien verstande dat 
ondergrondse bouwwerken niet meegerekend worden bij de 
bepaling van het gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen. 

4.3.6 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 
volgende bepalingen: 

 a. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde met uitzondering van erf- of 
terreinafscheidingen en damwanden mogen alleen worden gebouwd 
binnen het bouwvlak; 

 b. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen binnen het bouwvlak 
bedraagt maximaal 2 meter, met dien verstande dat de hoogte voor 
erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel 
maximaal 1 meter mag bedragen; 

 c. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen buiten het bouwvlak 
bedraagt maximaal 1 meter; 
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 d. de hoogte van damwanden bedraagt maximaal 1,50 meter; 
 e. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

bedraagt maximaal 5 meter. 
 
4.4 Ontheffing van de bouwregels 
 Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het 

bepaalde in 4.3.1, sub b ten behoeve van het bouwen van een luifel ter 
plaatse van de  aanduiding ‘luifel toegestaan (lt)’ , met inachtneming van 
het volgende: 

 a. de maximale toegelaten bouwhoogte bedraagt 4,5 meter. 
 b. de luifel dient ter plaatse nodig te zijn ten behoeve van de 

bedrijfsvoering van het benzineservicestation. 
 
4.5 Gebruiksregels 
 Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 

7.10 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend het 
gebruik voor: 

 a. sta-caravans en recreatiewoningen; 
 b. seksinrichtingen; 
 c. geluidszoneringsplichtige inrichtingen; 
 d. risicovolle inrichtingen; 
 e. detailhandel; 
 f. een verkooppunt voor motorbrandstoffen (incl. LPG), met 

uitzondering van het bestaande LPG-station ter plaatse van de 
aanduiding LPG station toegestaan ; 

 g. (permanente) buitenopslag van goederen en materialen voor de 
voorgevellijn; 

 h. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke 
gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en 
van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk 
is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de 
grond; 

 i. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of 
vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in 
verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond. 

 j. het plaatsen van onderkomens of geplaatst houden van 
onderkomens; 

 k. als sport- en/of wedstrijdterrein; 
 l. het bedrijfsmatig ten behoeve van derden vervaardigen of herstellen 

van goederen, uitgezonderd het verwerken van producten afkomstig 
van het betrokken agrarisch bedrijf, het verkopen of ten verkoop 
aanbieden van goederen bestemd voor en gereed voor onmiddellijk 
gebruik of verbruik, uitgezonderd de verkoop of het ter verkoop 
aanbieden van agrarische producten afkomstig van het betrokken 
agrarisch bedrijf. 

 
4.6 Ontheffing van de gebruiksregels 
 Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het 

bepaalde in 4.1, sub a, ten behoeve van: 
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 a. de uitoefening van bedrijfsactiviteiten, die zijn opgenomen in een 
naast hogere categorie dan de bedrijfsactiviteiten als bedoeld in 4.1, 
sub a indien deze gelet op de milieubelasting naar aard en invloed 
op de omgeving gelijkwaardig zijn aan de bedrijfsactiviteiten als 
bedoeld in 4.1, sub a; 

 b. de uitoefening van bedrijfsactiviteiten, die hoewel gelet op de 
milieubelasting naar aard en invloed op de omgeving gelijkwaardig 
zijn aan de bedrijfsactiviteiten als bedoeld in 4.1, sub a, niet in de 
Lijst van bedrijven worden genoemd; 

 Bij de beoordeling van de aard en invloed van de milieubelasting van een 
bedrijf dienen de volgende milieubelastingcomponenten mede in de 
beoordeling te worden betrokken: geluid, geurproductie, stofuitworp en 
gevaar, waarbij tevens kan worden gekeken naar de verontreiniging van 
lucht en bodem, de diversiteit en het al dan niet continue karakter van het 
bedrijf en de visuele hinder en verkeersaantrekkende werking. 

 
4.7 Wijzigingsbevoegdheid- ander soort bedrijf 
 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, het bepaalde in lid 4.1 te 

wijzigen, ten behoeve van het per geval (be-)bouwen en gebruiken van 
de gronden en bouwwerken voor een ander soort bedrijf als vermeld in 
de categorieën 1 en 2 van de Lijst van bedrijfsactiviteiten zoals 
opgenomen in bijlage 1 van de planregels, met inachtneming van de 
volgende bepalingen: 

 a. dat daardoor in ruimtelijk en milieuhygiënisch opzicht geen blijvend 
minder gunstige gevolgen ontstaan voor de omgeving van het 
betreffende bedrijf, in vergelijking met de gevolgen van het 
oorspronkelijke bedrijf en 

 b. dat het ander soort bedrijf geen horeca of agrarisch bedrijf betreft. 
 Bij de beoordeling van de aard en invloed van de milieubelasting van een 

bedrijf dienen de volgende milieubelastingcomponenten mede in de 
beoordeling te worden betrokken: geluid, geurproductie, stofuitworp en 
gevaar, waarbij tevens kan worden gekeken naar de verontreiniging van 
lucht en bodem, de diversiteit en het al dan niet continue karakter van het 
bedrijf en de visuele hinder en verkeersaantrekkende werking. 
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Artikel 5  Groen 
 
5.1 Bestemmingsomschrijving 
 De voor ‘Groen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
 a. groenvoorzieningen; 
 b. voet-, fiets- en ruiterpaden; 
 c. watergangen met natuurlijke oevers of oeverbeschoeiingen, 

waterpartijen en plas- en draszones; 
 d. waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder collectieve 

voorzieningen voor afvalwaterverwerking; 
 e. ondergrondse afvalinzamelingpunten; 
 f. objecten van beeldende kunst; 
 g. speelplaatsen, speelvoorzieningen en speeltoestellen; 
 h. bruggen en overige kunstwerken; 
 i. dijken en taluds; 
 j. hondenuitlaatplaatsen; 
 k. in- en uitritten; 
 l. geluidwerende voorzieningen; 
 m voorzieningen van algemeen nut, met uitzondering van 

verkooppunten voor motorbrandstoffen; 
  alsmede ook voor: 
 n. een reserveringszone ten behoeve van de aanleg en instandhouding 

van een hoogwaardig openbaar vervoerlijn met de daarbij 
behorende infrastructurele voorzieningen in combinatie met een 
fietsvoorziening ter plaatse van de  aangegeven gebiedsaanduiding 
‘reservering HOV’; 

 o. de aanleg en instandhouding van een ecologische verbindingszone 
ter plaatse van de  opgenomen aanduiding ‘ecologische 
verbindingszone’; 

 p. ontsluitingen ten behoeve van calamiteitenverkeer; 
  met de daarbij behorende: 
 q. bermen, bermsloten en greppels; 
 r. (boom)beplanting en overig groen; 
 s. verhardingen; 
 t. dammen en/of duikers; 
 u. kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen; 
 v. bouwwerken, werken en werkzaamheden, kunstwerken, 

infiltratievoorzieningen, kleinschalige infrastructurele voorzieningen 
en overige voorzieningen, waaronder begrepen ecovoorzieningen, 
die wat betreft aard en afmetingen passen bij en ten dienste staan 
aan de bestemming. 

 
5.2 Dubbelbestemmingen 
5.2.1 Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de 

dubbelbestemming ‘Leiding – Gas’ zijn deze gronden primair bestemd 
voor aardgastransportleiding en is het bepaalde in artikel 15 van 
toepassing. 

5.2.2 Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de 
dubbelbestemming ‘Leiding – Water’ zijn deze gronden primair bestemd 
voor watertransportleiding en is het bepaalde in artikel 16 van 
toepassing. 
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5.2.3 Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de 
dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’ zijn deze gronden primair 
bestemd voor de bescherming van archeologische waarden en is het 
bepaalde in artikel 17 van toepassing. 

 
5.3 Bouwregels 
5.3.1 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 

volgende bepalingen: 
 a. overkappingen zijn niet toegestaan; 
 b. de bouwhoogte van lichtmasten bedraagt maximaal 12 meter; 
 c. de hoogte van damwanden bedraagt maximaal 1,50 meter; 
 d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

bedraagt maximaal 5 meter. 
 
5.4 Gebruiksregels 
 Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 

7.10 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend: 
 a. opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik 

onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van 
emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in 
verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond; 

 b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of 
vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in 
verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond; 

 c. een jongerenontmoetingsplaats; 
 d. sexinrichtingen; 
 e. woondoeleinden; 
 f. voor het plaatsen van onderkomens of geplaatst houden van 

onderkomens. 
 
5.5 Wijzigingsbevoegdheid – Verkeer - Railverkeer 
 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming binnen het  

aangeduide vlak met ‘Wro-zone - wijzigingsgebied 5’ te wijzigen in een 
bestemming ‘Verkeer - Railverkeer’ ten behoeve van de realisatie van de 
toekomstige spoorverdubbeling, met dien verstande dat: 

 a. in de bestemmingsomschrijving de toegelaten functies worden 
vermeld; 

 b. uitsluitend de ten behoeve van de genoemde functie noodzakelijke 
bebouwing mag worden toegelaten; 

 c. de wijziging niet mag leiden tot een aantasting van de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

 d. Voor het uitvoeren van bepaalde werken, geen bouwwerken zijnde, of 
werkzaamheden een aanlegvergunning noodzakelijk zal zijn; 

 e. Na toepassing van de wijzigingsbevoegdheid de bepalingen van 
artikel 7 zoveel als mogelijk van overeenkomstige toepassing worden 
verklaard. 
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Artikel 6  Lintzone 
 
6.1 Bestemmingsomschrijving 
 De voor ‘Lintzone’ aangewezen gronden zijn bestemd voor 

lintbebouwing ten behoeve van:: 
 a. bestaande woningen ten tijde van de ter visie legging van het 

ontwerp van het plan: 
  1.  met de daarbij behorende aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tuinen / (open) erven, 
brandgangen, in- en uitritten; 

  2.  in combinatie met de uitoefening van aan huis gebonden 
beroepsmatige activiteiten door de hoofdbewoner(s) van het 
hoofdgebouw; 

 b. bestaande bedrijven c.q. bedrijfsactiviteiten voor zover dit legale 
bedrijven betreft,  ten tijde van de ter visie legging van het ontwerp 
van het plan; 

 c. bestaande woon-werk combinaties, ten tijde van de ter visie legging 
van het ontwerp van dit plan, met functies als bedoeld in sub a en 
sub b; 

 d. behoud, herstel en ontwikkeling van de waardevolle openheid en 
structuur van de lintzone (laanstructuur); 

  alsmede ook voor: 
 e. een reserveringszone ten behoeve van de aanleg en instandhouding 

van een hoogwaardig openbaar vervoerlijn met de daarbij 
behorende infrastructurele voorzieningen in combinatie met een 
fietsvoorziening ter plaatse van de  aangegeven gebiedsaanduiding 
‘reservering HOV’; 

 f. toegangs- en ontsluitingswegen, woonstraten, fiets- en voetpaden, 
in- en uitritten; 

 g. (boven – en ondergrondse) parkeervoorzieningen; 
 h. watergangen met natuurlijke oevers of oeverbeschoeiingen en 

waterpartijen; 
 i. waterhuishoudkundige voorzieningen; 
 j. groenvoorzieningen; 
 k. voorzieningen van algemeen nut, met uitzondering van 

verkooppunten voor motorbrandstoffen; 
  met de daarbij behorende; 
 l. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 
 m erven en terreinen; 
 n. verhardingen; 
 o. bermen, bermsloten en greppels; 
 p. (boom)beplanting, oeverbeschoeiingen en overige groen; 
 q. straatmeubilair; 
 r. bouwwerken, werken en werkzaamheden, bruggen, duikers, overige 

kunstwerken, (infiltratie)voorzieningen en overige voorzieningen, die 
wat betreft aard en afmetingen passen bij de bestemming. 

 
6.2 Dubbelbestemmingen 
6.2.1 Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de 

dubbelbestemming ‘Leiding – Brandstof’ zijn deze gronden primair 
bestemd voor brandstoftransportleiding en is het bepaalde in artikel 14 
van toepassing. 
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6.2.2 Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de 
dubbelbestemming ‘Leiding – Water’ zijn deze gronden primair bestemd 
voor watertransportleiding en is het bepaalde in artikel 16 van 
toepassing. 

6.2.3 Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de 
dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’ zijn deze gronden primair 
bestemd voor de bescherming van archeologische waarden en is het 
bepaalde in artikel 17 van toepassing; 

6.2.4 Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de 
dubbelbestemming ‘Waarde- Natuur en Landschap’ zijn deze gronden 
primair bestemd voor de bescherming en het behoud van de hier 
voorkomende natuur en landschappelijke waarden en is het bepaalde in 
artikel 18 van toepassing. 

 
6.3 Bouwregels 
6.3.1 Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 
 a. Voor het bouwen gelden de hierna opgenomen bepalingen onder 

6.3.1 tot en met 6.3.6 tenzij de bestaande situatie ten tijde van de ter 
visie legging van het plan afwijkend is. In dat geval is de bestaande 
legale situatie, met daarbij behorende maximale maatvoeringen, van 
toepassing; 

 b. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden 
gebouwd; 

 c. het bouwvlak mag voor maximaal 80% worden bebouwd. 
6.3.2 Voor het bouwen van woningen gelden de volgende bepalingen: 
 a. de inhoud van de woning bedraagt, inclusief aan- en uitbouwen en 

aangebouwde bijgebouwen en exclusief vrijstaande  bijgebouwen en 
overkappingen, maximaal 750 m³; 

 b. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 7 meter; 
 c. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 10 meter; 
 d. de minimale afstand tot zijdelingse perceelgrens bedraagt 3 meter. 
6.3.3 Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en overkappingen bij woningen 

gelden de volgende bepalingen: 
 a. de maximale bouwhoogte bedraagt niet meer dan de hoogte van de 

begane grondlaag van het hoofdgebouw + 25 centmeter tot een 
absoluut maximum van 4 meter. 

6.3.4 Voor het bouwen van bijgebouwen bij woningen gelden de volgende 
bepalingen: 

 a. de maximale goothoogte bedraagt 3,5 meter; 
 b. de maximale bouwhoogte bedraagt 5,5 meter; 
 c. de maximale gezamenlijke oppervlakte aan vrijstaande bijgebouwen 

en overkappingen bedraagt 70 m², met dien verstande dat 
ondergrondse bouwwerken niet meegerekend worden bij de 
bepaling van het gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen. 

6.3.5 Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende bepalingen: 
 a. de maximale bouwhoogte bedraagt 10 meter; 
 b. het maximale gezamenlijke oppervlakte aan bedrijfsgebouwen mag 

maximaal 10% meer bedragen dan het bestaande oppervlak ten tijde 
van de ter visie legging van het ontwerp van het plan; 

 c. de bedrijfsgebouwen mogen niet worden gebouw vóór de voorgevel 
van de woning op het betreffende bouwperceel; 

 d. de onderlinge afstand tussen bedrijfsgebouwen en de afstand tussen 
bedrijfsgebouw en woning dient minimaal 2,50 meter te bedragen. 
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6.3.6 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 
volgende bepalingen: 

 a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen binnen het bouwvlak 
bedraagt maximaal 2 meter, met dien verstande dat de hoogte voor 
erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel 
maximaal 1 meter mag bedragen; 

 b. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen buiten het bouwvlak 
bedraagt maximaal 1 meter; 

 c. mest- en kuilplaten alsmede mest- en waterbassins mogen alleen 
worden gebouwd binnen het bouwvlak; 

 d. de hoogte van voedersilo’s en hooibergen bedraagt maximaal 20 
meter; 

 e. de hoogte van damwanden bedraagt maximaal 1,50 meter; 
 f. ter plaatse van de aanduiding ‘glastuinbouw toegestaan’ zijn kassen 

toegestaan met een maximale bouwhoogte van 10 meter; 
 g. ter plaatse van de aanduiding ‘glastuinbouw toegestaan’ dienen 

kassen aaneengesloten bebouwd te worden; 
 h. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

bedraagt maximaal 5 meter. 
 
6.4 Gebruiksregels 
 Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 

7.10 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend: 
 a. voor de uitoefening van handel (inclusief detailhandel), nijverheid en 

dienstverlening (zoals kantoren, horeca, administratieve en 
publieksgerichte dienstverlening), een beroepsmatige activiteit in een 
woning daaronder niet begrepen als bedoeld in 6.1 sub a, onder 2; 

 b. sexinrichtingen; 
 c. voor bedrijven en bedrijfsactiviteiten anders dan bedoeld 6.1 sub a 

en sub b, alsmede bedrijven die voorkomen in artikel 2.4 van het 
Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer 
(geluidzoneringsplichtige inrichtingen); 

 d. opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik 
onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van 
emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in 
verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond; 

 e. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of 
vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in 
verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond. 

 
6.5 Wijzigingsbevoegdheid- ander soort bedrijf 
 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, het bepaalde in lid 6.1 te 

wijzigen, ten behoeve van het per geval (be-)bouwen en gebruiken van 
de gronden en bouwwerken voor een ander soort bedrijf als vermeld in 
de categorieën 1 en 2 van de Lijst van bedrijfsactiviteiten zoals 
opgenomen in bijlage 1 van de planregels, met inachtneming van de 
volgende bepalingen: 

 a. dat daardoor in ruimtelijk en milieuhygiënisch opzicht geen blijvend 
minder gunstige gevolgen ontstaan voor de omgeving van het 
betreffende bedrijf, in vergelijking met de gevolgen van het 
oorspronkelijke bedrijf en 

 b. dat het ander soort bedrijf geen horeca of agrarisch bedrijf betreft. 
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 Bij de beoordeling van de aard en invloed van de milieubelasting van een 
bedrijf dienen de volgende milieubelastingcomponenten mede in de 
beoordeling te worden betrokken: geluid, geurproductie, stofuitworp en 
gevaar, waarbij tevens kan worden gekeken naar de verontreiniging van 
lucht en bodem, de diversiteit en het al dan niet continue karakter van het 
bedrijf en de visuele hinder en verkeersaantrekkende werking. 

 
6.6 Wijzigingsbevoegdheid – Verkeer- wegverkeer 2 
 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming binnen het  

aangeduide vlak met ‘Wro-zone – wijzigingsgebied 3’ te wijzigen in een 
bestemming ‘Verkeer – Wegverkeer 2’ ten behoeve van de realisatie van 
de toekomstige parallelstructuur van de A12, met dien verstande dat: 

 a. in de bestemmingsomschrijving de toegelaten functies worden 
vermeld; 

 b. uitsluitend de ten behoeve van de genoemde functie noodzakelijke 
bebouwing mag worden toegelaten; 

 c. de wijziging niet mag leiden tot een aantasting van de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

 d. Voor het uitvoeren van bepaalde werken, geen bouwwerken zijnde, of 
werkzaamheden een aanlegvergunning noodzakelijk zal zijn; 

 e. Na toepassing van de wijzigingsbevoegdheid de bepalingen van 
artikel 9 zoveel als mogelijk van overeenkomstige toepassing worden 
verklaard. 
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Artikel 7 Verkeer - Railverkeer 
 
7.1 Bestemmingsomschrijving 
 De voor ‘Verkeer – Railverkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd 

voor: 
 a. spoorwegen; 
 b. spoorwegovergangen; 
  alsmede ook voor: 
 c. spoorwegvoorzieningen; 
 d. bruggen, viaducten en overige kunstwerken; 
 e. wegen en (fiets)-paden, in- en uitritten; 
 f. geluidwerende voorzieningen; 
 g. voorzieningen van algemeen nut; 
 h. watergangen met oevers en oeverbeschoeiingen; 
 i. waterhuishoudkundige voorzieningen; 
 met de daarbij behorende: 
 j. bermen, bermsloten en greppels; 
 k. werken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van de 

geleiding, beveiliging en regeling van het spoorwegverkeer; 
 l. bouwwerken en infiltratievoorzieningen, kleinschalige infrastructurele 

voorzieningen en overige voorzieningen, waaronder mede begrepen 
ecovoorzieningen, die wat betreft aard en afmetingen passen bij en 
ten dienste staan aan de bestemming. 

 
7.2 Dubbelbestemmingen 
7.2.1 Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de 

dubbelbestemming ‘Leiding – Brandstof’ zijn deze gronden primair 
bestemd voor brandstoftransportleiding en is het bepaalde in artikel 14 
van toepassing. 

7.2.2 Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de 
dubbelbestemming ‘Leiding – Gas’ zijn deze gronden primair bestemd 
voor aardgastransportleiding en is het bepaalde in artikel 15 van 
toepassing. 

7.2.3 Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de 
dubbelbestemming ‘Leiding – Water’ zijn deze gronden primair bestemd 
voor watertransportleiding en is het bepaalde in artikel 16 van 
toepassing. 

7.2.4 Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de 
dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’ zijn deze gronden primair 
bestemd voor de bescherming van archeologische waarden en is het 
bepaalde in artikel 17 van toepassing; 

 
7.3 Bouwregels 
7.3.1 Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 
 a. op of in deze gronden mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van 

voorzieningen van openbaar nut en de bestemming worden 
gebouwd; 

 b. de maximale bouwhoogte bedraagt 5 m. 
7.3.2 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 

volgende bepalingen: 
 a. op de gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde, ten dienste van de bestemming worden gebouwd; 
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 b. overkappingen zijn niet toegestaan; 
 c. de bouwhoogte van bruggen, viaducten en tunnels bedraagt 

maximaal 15 meter; 
 d. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 

maximaal 18 meter bedragen, gemeten vanaf de bovenkant van de 
spoorstaaf. 

 
7.4 Gebruiksregels 
 Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 

7.10 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend: 
 a. voor opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke 

gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en 
van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk 
is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de 
grond; 

 b. voor het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of 
vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in 
verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond; 

 c. voor het plaatsen van onderkomens of geplaatst houden van 
onderkomens; 

 d. als seksinrichtingen. 
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Artikel 8 Verkeer - Wegverkeer 1 
 
8.1 Bestemmingsomschrijving 
 De voor ‘Verkeer – Wegverkeer 1’ aangewezen gronden zijn bestemd 

voor: 
 a. rijkswegen, inclusief de daarbij behorende vluchtstroken, in- en 

uitvoegstroken, parkeerstroken en ventwegen; 
 b. voet- en fietspaden; 
 c. bermen en groenvoorzieningen; 
 d. watergangen met natuurlijke oevers of oeverbeschoeiingen en 

waterpartijen; 
 e. waterhuishoudkundige voorzieningen; 
 f. geluidwerende voorzieningen en geluidsreducerende maatregelen; 
 g. voorzieningen van algemeen nut, met uitzondering van 

verkooppunten voor motorbrandstoffen; 
 h. verbindingen ten behoeve van het wegverkeer (bruggen / viaducten / 

tunnels); 
 i. overige kleinschalige infrastructurele voorzieningen; 
  met de daarbij behorende: 
 j. verhardingen; 
 k. bermen, bermsloten en greppels; 
 l. beplanting en overig groen; 
 m dammen en/of duikers; 
 n. straatmeubilair; 
 o. kunstwerken; 
 p. werken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van 

geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer; 
 q. bouwwerken en infiltratievoorzieningen, kleinschalige infrastructurele 

voorzieningen en overige voorzieningen, waaronder begrepen 
ecovoorzieningen, die wat betreft aard en afmetingen passen bij en 
ten dienste staan aan de bestemming. 

 
8.2 Dubbelbestemmingen 
8.2.1 Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de 

dubbelbestemming ‘Leiding – Gas’ zijn deze gronden primair bestemd 
voor aardgastransportleiding en is het bepaalde in artikel 15 van 
toepassing. 

 
8.3 Bouwregels 
8.3.1 Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 
 a. op of in deze gronden mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van 

voorzieningen van openbaar nut en de bestemming worden 
gebouwd; 

 b. de maximale bouwhoogte bedraagt 5 m. 
8.3.2 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 

volgende bepalingen: 
 a. op de gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde, ten dienste van de bestemming worden gebouwd, waaronder 
begrepen lichtmasten, informatieborden, wegwijzers, verkeerstekens 
en –regelinstallaties, schakelkasten, straatmeubilair en 
(beeldende)kunstwerken; 

 b. overkappingen zijn niet toegestaan; 
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 c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 
maximaal, voor:  

  1.  lichtmasten 20 meter; 
  2.  andere masten, wegwijzers, verkeerstekens en regelinstallaties, 

kunstwerken en geluidwerende voorzieningen 12 meter; 
  3.  overige andere bouwwerken 8 meter. 
 
8.4 Gebruiksregels 
 Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 

7.10 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend: 
 a. voor opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke 

gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en 
van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk 
is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de 
grond; 

 b. voor het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of 
vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in 
verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond; 

 c. voor het plaatsen van onderkomens of geplaatst houden van 
onderkomens; 

 d. voor woondoeleinden; 
 e. als seksinrichtingen. 
 
8.5 Wijzigingsbevoegdheid - windmolen 
 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd binnen het aangeduide vlak 

‘Wro-zone – wijzigingsgebied 2’ , de bouw van een windturbine toe te 
staan met een nader te bepalen maximum hoogte, met inachtneming van 
de volgende bepaling:  

 a. alvorens tot wijziging wordt besloten dient door de aanvrager een 
onderzoek te worden verricht waarin de haalbaarheid ten aanzien van 
de volgende aspecten is aangetoond: 

  1 visueel-ruimtelijke uitstraling in relatie tot de aanwezige 
landschappelijke waarden; 

  2 geen onevenredig gevaar, schade, geluid- of andere 
(milieu)hinderconsequenties voor de omgeving ontstaat; 

  3 economische uitvoerbaarheid. 
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Artikel 9 Verkeer - Wegverkeer 2 
 
9.1 Bestemmingsomschrijving 
 De voor ‘Verkeer –Wegverkeer 2‘ aangewezen gronden zijn bestemd 

voor: 
 a. regionale gebiedsontsluitingwegen met maximaal 2 x 2 rijstroken, 

inclusief de daarbij behorende vluchtstroken, in- en uitvoegstroken 
en rotondes, met tevens een functie van ontsluiting van de 
aanliggende of nabijgelegen gronden; 

 b. voet- en fietspaden; 
 c. parkeervoorzieningen; 
 d. bermen en groenvoorzieningen; 
 e. watergangen met natuurlijke oevers of oeverbeschoeiingen en 

waterpartijen; 
 f. waterhuishoudkundige voorzieningen; 
 g. geluidwerende voorzieningen en geluidsreducerende maatregelen; 
 h. voorzieningen van algemeen nut, met uitzondering van 

verkooppunten voor motorbrandstoffen; 
 i. verbindingen ten behoeve van het wegverkeer (bruggen / viaducten / 

tunnels); 
 j. overige kleinschalige infrastructurele voorzieningen; 
  alsmede ook voor: 
 k. de aanleg en instandhouding van een ecologische verbindingszone 

ter plaatse van de  opgenomen aanduiding ‘ecologische 
verbindingszone’; 

  met de daarbij behorende: 
 l. verhardingen; 
 m bermen, bermsloten en greppels; 
 n. beplanting en overig groen; 
 o. dammen en/of duikers; 
 p. straatmeubilair; 
 q. kunstwerken; 
 r. werken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van 

geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer; 
 s. bouwwerken en infiltratievoorzieningen, kleinschalige infrastructurele 

voorzieningen en overige voorzieningen, waaronder begrepen 
ecovoorzieningen, die wat betreft aard en afmetingen passen bij en 
ten dienste staan aan de bestemming. 

 
9.2 Dubbelbestemmingen 
9.2.1 Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de 

dubbelbestemming ‘Leiding - Brandstof’  zijn deze gronden primair 
bestemd voor de bescherming en veiligstelling van een ondergrondse 
DPO-branstofleiding als bedoeld in artikel 14. 

9.2.2 Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de 
dubbelbestemming ‘Leiding – Gas’ zijn deze gronden primair bestemd 
voor aardgastransportleiding en is het bepaalde in artikel 15 van 
toepassing. 

9.2.3 Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de 
dubbelbestemming ‘Leiding – Water’ zijn deze gronden primair bestemd 
voor watertransportleiding en is het bepaalde in artikel 16 van 
toepassing. 
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9.3 Bouwregels 
9.3.1 Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 
 a. op of in deze gronden mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van 

de bestemming worden gebouwd zoals voorzieningen van openbaar 
nut, abri’s en fietsenstallingen; 

 b. de maximale bouwhoogte bedraagt 5 m. 
9.3.2 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 

volgende bepalingen: 
 a. op de gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde, ten dienste van de bestemming worden gebouwd, waaronder 
begrepen lichtmasten, informatieborden, wegwijzers, verkeerstekens 
en –regelinstallaties, schakelkasten, straatmeubilair en 
(beeldende)kunstwerken; 

 b. overkappingen zijn niet toegestaan; 
 c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 

maximaal, voor: 
  1.  lichtmasten 12 meter; 
  2.  andere masten, wegwijzers, verkeerstekens en regelinstallaties, 

kunstwerken en geluidwerende voorzieningen 10 meter; 
  3.  overige andere bouwwerken 8 meter. 
 
9.3 Gebruiksregels 
 Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 

7.10 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend: 
 a. voor opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke 

gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en 
van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk 
is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de 
grond; 

 b. voor het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of 
vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in 
verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond; 

 c. voor het plaatsen van onderkomens of geplaatst houden van 
onderkomens; 

 d. voor woondoeleinden; 
 e. als seksinrichtingen. 
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Artikel 10 Verkeer - Wegverkeer 3 
 
10.1 Bestemmingsomschrijving 
 De voor ‘Verkeer –Wegverkeer 3’ aangewezen gronden zijn bestemd 

voor: 
 a. wegen met de functie van verblijf/verblijfsgebied en ter ontsluiting 

van de aanliggende of nabijgelegen gronden; 
 b. voet- en fietspaden; 
 c. parkeervoorzieningen; 
 d. bermen en groenvoorzieningen; 
 e. watergangen met natuurlijke oevers of oeverbeschoeiingen en 

waterpartijen; 
 f. waterhuishoudkundige voorzieningen; 
 g. geluidwerende voorzieningen en geluidsreducerende maatregelen; 
 h. voorzieningen van algemeen nut, met uitzondering van 

verkooppunten voor motorbrandstoffen; 
 i. verbindingen ten behoeve van het wegverkeer (bruggen / viaducten / 

tunnels); 
 j. overige kleinschalige infrastructurele voorzieningen; 
  alsmede ook voor: 
 k. een reserveringszone ten behoeve van de aanleg en instandhouding 

van een hoogwaardig openbaar vervoerlijn met de daarbij 
behorende infrastructurele voorzieningen in combinatie met een 
fietsvoorziening ter plaatse van de  aangegeven gebiedsaanduiding 
‘reservering HOV’; 

  met de daarbij behorende: 
 l. verhardingen; 
 m bermen, bermsloten en greppels; 
 n. beplanting en overig groen; 
 o. dammen en/of duikers; 
 p. straatmeubilair; 
 q. kunstwerken; 
 r. werken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van 

geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer; 
 s. bouwwerken en infiltratievoorzieningen, kleinschalige infrastructurele 

voorzieningen en overige voorzieningen, waaronder begrepen 
ecovoorzieningen, die wat betreft aard en afmetingen passen bij en 
ten dienste staan aan de bestemming. 

 
10.2 Dubbelbestemmingen 
10.2.1 Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de 

dubbelbestemming ‘Leiding - Brandstof’  zijn deze gronden primair 
bestemd voor de bescherming en veiligstelling van een ondergrondse 
DPO-branstofleiding als bedoeld in artikel 14. 

10.2.2 Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de 
dubbelbestemming ‘Leiding – Gas’ zijn deze gronden primair bestemd 
voor de bescherming en veiligstelling van de ondergrondse hogedruk 
aardgastransportleiding als bedoeld in artikel 15. 

10.2.3 Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de 
dubbelbestemming ‘Leiding - Water’ zijn deze gronden primair bestemd 
voor de bescherming en veiligstelling van een ondergrondse 
watertransportleiding als bedoeld in artikel 16. 
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10.2.4 Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de 
dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’ zijn deze gronden primair 
bestemd voor de bescherming van archeologische waarden en is het 
bepaalde in artikel 17 van toepassing; 

 
10.3 Bouwregels 
10.3.1 Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 
 a. op of in deze gronden mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van 

de bestemming worden gebouwd zoals voorzieningen van openbaar 
nut, abri’s en fietsenstallingen; 

 b. de maximale bouwhoogte bedraagt 5 m. 
10.3.2 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 

volgende bepalingen: 
 a. op de gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde, ten dienste van de bestemming worden gebouwd, waaronder 
begrepen lichtmasten, informatieborden, wegwijzers, verkeerstekens 
en –regelinstallaties, schakelkasten, straatmeubilair en 
(beeldende)kunstwerken; 

 b. overkappingen zijn niet toegestaan; 
 c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 

maximaal, voor:  
  1.  lichtmasten 10 meter; 
  2.  andere masten, wegwijzers, verkeerstekens en regelinstallaties, 

kunstwerken en geluidwerende voorzieningen 8 meter; 
  3.  overige andere bouwwerken 8 meter. 
 
10.4 Gebruiksregels 
 Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 

7.10 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend: 
 a. voor opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke 

gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en 
van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk 
is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de 
grond; 

 b. voor het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of 
vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in 
verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond; 

 c. voor het plaatsen van onderkomens of geplaatst houden van 
onderkomens; 

 d. voor woondoeleinden; 
 e. als seksinrichtingen. 
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Artikel 11 Water 
 
11.1 Bestemmingsomschrijving 
 De voor ‘Water’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
 a. watergangen met natuurlijke oevers of oeverbeschoeiingen en 

waterpartijen; 
 b. waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder collectieve 

voorzieningen voor afvalwaterverwerking; 
 c. bermen en groenvoorzieningen; 
 alsmede ook voor: 
 d. een reserveringszone ten behoeve van de aanleg en instandhouding 

van een hoogwaardig openbaar vervoerlijn met de daarbij 
behorende infrastructurele voorzieningen in combinatie met een 
fietsvoorziening ter plaatse van de  aangegeven gebiedsaanduiding 
‘reservering HOV’; 

 e. verkeer te water; 
 f. extensief recreatief medegebruik; 
 g. waterberging; 
 h. infiltratievoorzieningen; 
 i. oevers, oeverbeschoeiingen en taluds; 
 j. behoud, herstel en ontwikkeling van de waardevolle openheid en 

structuur van de tochten; 
 k. leidingen en overige bijbehorende voorzieningen; 
 met de daarbij behorende: 
 l. kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen; 
 m werken en werkzaamheden, bruggen, duikers en/of dammen, 

overige kunstwerken en overige voorzieningen, waaronder begrepen 
ecologische voorzieningen, die wat betreft aard en afmetingen 
passen bij en ten dienste staan aan de bestemming. 

 
11.2 Dubbelbestemmingen 
11.2.1 Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de 

dubbelbestemming ‘Leiding – Gas’ zijn deze gronden primair bestemd 
voor de bescherming en veiligstelling van de ondergrondse hogedruk 
aardgastransportleiding als bedoeld in artikel 15. 

11.2.2 Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de 
dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’ zijn deze gronden primair 
bestemd voor de bescherming van archeologische waarden en is het 
bepaalde in artikel 17 van toepassing. 

 
11.3 Bouwregels 
 Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende bepalingen: 
 a. op of in deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde, worden gebouwd; 
 b. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 

maximaal 5 meter. 
 c. ten behoeve van de aanleg van vlonders, gelden de volgende 

bepalingen: 
  1.  bij watergangen met een waterlijn breder dan 10 meter mogen 

geen steunpunten ten behoeve van de vlonder in de watergang 
worden aangebracht; 
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  2.  bij een maximale oversteek van 1 meter dient de onderkant van 
de constructie minimaal 1 meter boven het zomerpeil 
aangebracht te worden; indien de vlonder minder ver uitsteekt 
mag hij evenredig lager worden aangelegd, conform 
nevenstaand figuur: 

 

 
 
 
11.5 Gebruiksregels 
 Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 

7.10 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend: 
 a. voor het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke 

gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en 
van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk 
is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de 
grond; 

 b. voor het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of 
vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in 
verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond; 

 c. als seksinrichtingen; 
 d. voor woonschepen en drijvende woningen als ligplaats. 
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Uit te werken bestemmingen 
 
Artikel 12  Gemengd - Uit te werken 1 
 
12.1 Bestemmingsomschrijving 
 De voor ‘Gemengd - Uit te werken 1’ aangewezen gronden zijn 

bestemd voor lintbebouwing ten behoeve van: 
 a. kantoren:  
 b. (dienstverlenende) bedrijven en bedrijfsactiviteiten zoals genoemd in 

milieucategorie 1 en 2 van de Lijst van bedrijfsactiviteiten als 
opgenomen in bijlage 1 van de planregels; 

 c. behoud, herstel en ontwikkeling van de waardevolle openheid en 
structuur van de lintzone (laanstructuur); 

  alsmede ook voor: 
 d. toegangs- en ontsluitingswegen, woonstraten, fiets- en voetpaden, 

in- en uitritten; 
 e. (boven – en ondergrondse) parkeervoorzieningen; 
 f. watergangen met natuurlijke oevers of oeverbeschoeiingen en 

waterpartijen; 
 g. waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder collectieve 

voorzieningen voor afvalwaterverwerking; 
 h. groenvoorzieningen; 
 i. voorzieningen van algemeen nut, met uitzondering van 

verkooppunten voor motorbrandstoffen; 
 j. leidingenstrook (ondergrondse kabels en leidingen); 
 k. parkeervoorzieningen; 
 l. leidingenzone(‘s) met de daarbij behorende vrijwaringszone(’s); 
  met de daarbij behorende; 
 m gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 
 n. erven en terreinen; 
 o. verhardingen; 
 p. bermen, bermsloten en greppels; 
 q. (boom)beplanting, oeverbeschoeiingen en overige groen; 
 r. straatmeubilair; 
 s. bouwwerken, werken en werkzaamheden, bruggen, duikers, overige 

kunstwerken, (infiltratie)voorzieningen en overige voorzieningen, die 
wat betreft aard en afmetingen passen bij de bestemming. 

 
12.2 Dubbelbestemmingen 
12.2.1 Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de 

dubbelbestemming ‘Leiding – Gas’ zijn deze gronden primair bestemd 
voor aardgastransportleiding en is het bepaalde in artikel 15 van 
toepassing. 

 
12.3 Uitwerkingsregels 
12.3.1 Voorwaarden 
 Burgemeester en wethouders werken het plan voor wat betreft de in lid 

12.1 vermelde bestemming uit met inachtneming van het bepaalde in 
artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening en van de volgende 
uitwerkingsregels: 
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 a. voor vaststelling van het uitwerkingsplan er een beeldkwaliteitplan 
wordt vastgesteld waarin de regels voor de ruimtelijke en 
architectonische vormgeving en de inrichtingsprincipes voor de 
lintbebouwing zijn neergelegd. Waar bebouwing opvallend in beeld is 
vanuit de openbare ruimte (langs de wegen), zullen strikte 
randvoorwaarden aan de architectuur en stedenbouw worden 
gesteld ten aanzien van presentatie en bebouwingsvorm, zoals de in 
acht te nemen afstand tot de voorgevel, de maximale bouwhoogte, 
de (aan- en) bijgebouwenregeling en de dakconstructie. Daarnaast 
worden aparte regels opgesteld met betrekking tot beeldkwaliteit, 
zoals bijvoorbeeld eisen ten aanzien van de dakhelling, de 
kaprichting en de kleur van bouwmaterialen; 

 b. bij de uitwerking van de stedenbouwkundige opzet wordt 
aangesloten bij de bestaande, reeds uitgewerkte of nog uit te werken 
aangrenzende gebieden. Uitgangspunt vormt een aansluiting bij de 
identiteit en opbouw van lintstructuur en de landschappelijke 
kwaliteiten van de omgeving; 

 c. burgemeester en wethouders stellen het uitwerkingsplan, al dan niet 
gefaseerd, niet vast voordat er een definitief inzicht bestaat over de 
gewenste verkaveling in het gebied; 

 d. voor de vaststelling van het uitwerkingsplan dient vast te staan dat er 
een aanvaardbare milieuhygiënische situatie zal zijn gewaarborgd. 
Dit betekent onder andere dat: de milieuhygiënische belemmeringen 
ten gevolge van binnen en buiten het plangebied aanwezige 
milieubelastende functies, op grond waarvan milieubelemmeringen 
zijn bepaald, genoegzaam dienen te zijn weggenomen en/of de 
voorwaarden in acht zijn genomen zoals neergelegd in de 
toepasselijke wet- en regelgeving betreffende relevante 
leefmilieuaspecten; 

 e. voor de vaststelling van het uitwerkingsplan dient vast te staan dat er 
binnen de invloedssfeer van de gastransportleiding met de 
aanduiding ‘veiligheidszone – leidingen 1 en 2’ en binnen de 
invloedssfeer van de A12 met de aanduiding ‘veiligheidszone – 
vervoer gevaarlijke stoffen’ het groepsrisico wordt verantwoord met 
inachtneming van artikel 21.4 en 21.5; 

 f. voor de vaststelling van het uitwerkingsplan dienen in overleg met de 
waterbeheerder definitieve vloerpeilhoogtes bepaald te worden; 

 g. bij het realiseren van het gebied geldt als doelstelling dat de 
inrichting zodanig wordt vormgegeven dat optimaal gebruik gemaakt 
kan worden van duurzaamheidprincipes. In verband hiermee wordt 
bij de verkaveling uitgegaan van een goed evenwicht tussen intensief 
gebruik en natuurlijk groene en openbare ruimte, mogelijkheden van 
natuurlijke zuivering van water en opwekking van duurzame energie; 

12.3.2 Inrichtingsbepalingen 
 a. de situering alsmede de aard van de inrichting wordt afgestemd op 

de omgeving, met dien verstande dat grenzend aan elk bebouwd 
perceel een parkeervoorziening met een breedte van 16 meter wordt 
aangelegd en dat om de 40 meter of een veelvoud van 40 meter tot 
een maximum van 120 meter één of meerdere bebouwde percelen 
worden afgewisseld met de bestemming groen en/of water; 

 b. in het uitwerkingsplan wordt de exacte ligging van de 
ontsluitingsweg(en) en langzaamverkeersverbindingen vastgelegd; 
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 c. in het uitwerkingsplan wordt de exacte ligging van de groen- en 
waterstructuur vastgelegd, daarbij wordt rekening gehouden met de 
zij en achterkanten van kavels; 

 d. in het uitwerkingsgebied wordt tenminste 10% aan water gerealiseerd 
(procenten steeds berekend ten opzichte van de oppervlakte van het 
totale uitwerkingsgebied); 

 e. de parkeervoorzieningen dienen te worden gerealiseerd op eigen 
terrein; 

 f. de kavels hebben een breedte van 40 meter of een veelvoud van 40 
tot een maximum van 120 meter; 

 g. in het kader van de gewenste beeldkwaliteit in het gebied worden 
strenge eisen gesteld aan de presentatie en bebouwingsvorm van de 
ter plaatse op te richten gebouwen;  

 h. voorzieningen van algemeen nut dienen zo mogelijk zodanig te 
worden gesitueerd en/of door beplanting te worden afgeschermd, 
dat de directe (woon)omgeving in voldoende mate wordt gevrijwaard 
van visuele en andere hinder; 

 i.  in het uitwerkingsplan wordt ter plaatse van de aanduiding ‘Wro –
zone – wijzigingsgebied 3 ’ de parallelstructuur A12 mogelijk 
gemaakt in een bestemming ‘Verkeer – Wegverkeer 2’ als bedoeld in 
artikel 9; 

 j.  in het uitwerkingsplan wordt ter plaatse van de aanduiding ‘Wro –
zone – wijzigingsgebied 4 ’ de ligging van de regionale 
ontsluitingsweg vastgelegd in een bestemming ‘Verkeer – 
Wegverkeer 2’ als bedoeld in artikel 9; 

 k.  in het uitwerkingsplan worden de groenvoorzieningen vastgelegd in 
de bestemming ‘Groen’ als bedoeld in artikel 5; 

 l. in het uitwerkingsplan wordt de ligging van de ontsluitingswegen  
vastgelegd in een bestemming ‘Verkeer – Wegverkeer 3’ als bedoeld 
in artikel 10; 

 m in het uitwerkingsplan wordt het water vastgelegd in de bestemming 
‘Water’ als bedoeld in artikel 11; 

 
12.4 Bouwregels 
12.4.1 Bouwen/aanleg van werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden 
 a. op de gronden als bedoeld in lid 12.1 mogen bouwwerken uitsluitend 

worden gebouwd, alsmede werken geen bouwwerken zijnde en 
werkzaamheden worden uitgevoerd, in overeenstemming met een 
door burgemeester en wethouders uitgewerkt plan dat rechtskracht 
heeft; 

 b. zolang het uitwerkingsplan of een gedeelte daarvan nog niet 
onherroepelijk is, kan worden gebouwd overeenkomstig het ontwerp 
uitwerkingsplan dat ter inzage heeft gelegen en gedurende de termijn 
van terinzagelegging geen zienswijzen tegen het ontwerp 
uitwerkingsplan zijn ingediend; 

 c. zolang en voor zover het uitwerkingsplan of een gedeelte daarvan nog 
niet onherroepelijk is, mogen werken, geen bouwwerken zijnde en 
werkzaamheden welke zijn gericht op realisering van de bestemming 
uitsluitend worden uitgevoerd onder de voorwaarden, dat:  

  1. deze werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden in 
overeenstemming zullen zijn met, dan wel op verantwoorde wijze 
kunnen worden ingepast in een daarvoor opgesteld ontwerp 
uitwerkingsplan, dat ter inzage heeft gelegen, en; 
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  2. gedurende de termijn van terinzagelegging geen zienswijzen 
tegen het ontwerp uitwerkingsplan zijn ingediend. 

12.4.2 Voor het bouwen van de hoofdgebouwen gelden de volgende regels: 
 a. in het uitwerkingsplan worden de minimale en/of maximale 

bouwhoogten, het maximale bebouwingspercentages, de overige 
maatvoeringeisen en de situering zoals onder meer de 
voorgevelrooilijn/voorgevelbouwgrens van de op te richten gebouwen 
vastgelegd, met inachtneming van de uitgangspunten als verwoord in 
de navolgende bepalingen; 

 b. in het uitwerkingsplan worden bouwvlakken opgenomen waarbinnen 
de  (bedrijfs)gebouwen, aan- en uitbouwen en bijgebouwen dienen te 
worden gebouwd; 

 c. het bouwperceel mag tot maximaal 60% bebouwd worden met 
gebouwen; 

 d. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt maximaal 12 meter; 
 e. het oppervlak per bedrijfsgebouw bedraagt maximaal 1.000 m²; 
 f. Indien gebouwd wordt aan de Bredeweg, dienen de gebouwen te 

worden gebouwd in of achter de voorgevelrooilijn, die gesitueerd is op 
een afstand van 15 meter uit het hart van de sloot langs de Bredeweg; 

 g. de afstand van een bedrijfsgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens 
bedraagt tenminste 5 meter, respectievelijk 0 meter indien het gebouw 
grenst aan een watergang van tenminste 40 meter breed; 

 h. de onderlinge afstand tussen bedrijfsgebouwen dient minimaal 5 
meter te bedragen; 

 i. voorzieningen van algemeen nut dienen zo mogelijk zodanig te worden 
gesitueerd en/of door beplanting te worden afgeschermd, dat de 
directe (woon)omgeving in voldoende mate wordt gevrijwaard van 
visuele en andere hinder; 

 j. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen binnen het bouwvlak mag 
ten hoogste 2 meter bedragen; 

 k. in afwijking van het bepaalde in sub j bedraagt de hoogte van erf- en 
terreinafscheidingen voor de voorgevellijn van de bebouwing maximaal 
1 meter; 

 l. de hoogte van damwanden bedraagt maximaal 1,50 meter; 
 m de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en geen 

overkappingen zijnde, bedraagt maximaal 5 meter; 
 n. de vloerpeilhoogte dient te voldoen aan het bepaalde in artikel 19.2; 
 
12.5 Ontheffing van de bouwregels 
12.5.1 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen: 
 a. van het bepaalde in lid 12.4.1 onder a mits het bouwplan naar het 

oordeel van burgemeester en wethouders in overeenstemming is met 
een in voorbereiding zijnde uitwerking; 

 b. van het bepaalde in lid 12.4.2 onder d  voor verhoging van het 
maximale bouwhoogte met maximaal 3 meter, mits:  

  1. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden niet 
wordt aangetast; 

  2. de afwijking noodzakelijk is uit een oogpunt van een doelmatig 
en/of efficiënt gebruik van de bebouwing op het bouwperceel; 

12.5.2 Ontheffing zoals bedoeld in lid 12.5.1 wordt slechts verleend indien: 
 a. de afwijking noodzakelijk is uit oogpunt van een efficiënt gebruik van 

het bouwperceel of de bouwpercelen; 
 b. de functionele en de ruimtelijke structuur niet onevenredig worden 

aangetast; 
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 c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en 
bouwwerken niet onevenredig worden aangetast; 

 d. de verkeersveiligheid, de brandveiligheid en een adequate brand- en 
rampenbestrijding is gewaarborgd. 

 
12.6 Nadere eisen 
12.6.1 Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan het 

bepaalde in 12.1 zodat: 
 a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de 

waterstaatsbelangen; 
 b. vooraf een schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de beheerder van 

de waterkering en/of waterloop. 
 
12.7 Gebruiksregels 
 Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 

7.10 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend: 
 a. voor de uitoefening van handel (inclusief detailhandel) en nijverheid, 

een beroepsmatige activiteit in een woning daaronder niet begrepen 
als bedoeld in 12.1 sub a, onder 2; 

 b. sexinrichtingen; 
 c. voor bedrijven en bedrijfsactiviteiten anders dan bedoeld 12.1 sub b 

en sub b, alsmede bedrijven die voorkomen in artikel 2.4 van het 
Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer 
(geluidzoneringsplichtige inrichtingen); 

 d. opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik 
onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van 
emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in 
verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond; 

 e. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of 
vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in 
verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond. 

 
12.8 Ontheffing van de gebruiksregels 
12.8.1 Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het 

bepaalde in 12.1, sub b, ten behoeve van: 
 a. de uitoefening van bedrijfsactiviteiten, uit de milieucategorie 3.1 voor 

zover het bedrijfsactiviteiten betreft met een hoogwaardig karakter. 
12.8.2 Ontheffing zoals bedoeld in lid 12.8.1 wordt slechts verleend indien: 
 a. de afwijking noodzakelijk is uit oogpunt van doelmatige 

bedrijfsvoering en een efficiënt gebruik van het bouwperceel of de 
bouwpercelen; 

 b. de functionele en ruimtelijke structuur niet onevenredig worden 
aangetast; 

 c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en 
bouwwerken niet onevenredig worden aangetast; 

 d. de verkeersveiligheid, de brandveiligheid en een adequate brand- en 
rampenbestrijding is gewaarborgd; 

 e. op het bouwperceel parkeer- , laad- en losruimte van voldoende 
omvang aanwezig is; 

 f. het verlenen van de ontheffing uit milieuhygiënisch oogpunt bezien, 
aanvaardbaar is. 
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Artikel 13  Gemengd - Uit te werken 2 
 
13.1 Bestemmingsomschrijving 
 De voor ‘Gemengd - Uit te werken 2’ aangewezen gronden zijn 

bestemd voor lintbebouwing ten behoeve van:: 
 a. (dienstverlenende) bedrijven en bedrijfsactiviteiten zoals genoemd in 

milieucategorie 1 t/m 3.1 van de Lijst van bedrijfsactiviteiten als 
opgenomen in bijlage 1 van de planregels; 

 b. een tuincentrum; 
 c. behoud, herstel en ontwikkeling van de waardevolle openheid en 

structuur van de lintzone (laanstructuur); 
  alsmede ook voor: 
 d. toegangs- en ontsluitingswegen, woonstraten, fiets- en voetpaden, 

in- en uitritten; 
 e. (boven – en ondergrondse) parkeervoorzieningen; 
 f. watergangen met natuurlijke oevers of oeverbeschoeiingen en 

waterpartijen; 
 g. waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder collectieve 

voorzieningen voor afvalwaterzuivering; 
 h. groenvoorzieningen; 
 i. voorzieningen van algemeen nut, met uitzondering van 

verkooppunten voor motorbrandstoffen; 
 j. leidingenstrook (ondergrondse kabels en leidingen); 
 k. parkeervoorzieningen; 
 l. leidingenzone(‘s) met de daarbij behorende vrijwaringszone(’s); 
  met de daarbij behorende; 
 m gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 
 n. erven en terreinen; 
 o. verhardingen; 
 p. bermen, bermsloten en greppels; 
 q. (boom)beplanting, oeverbeschoeiingen en overige groen; 
 r. straatmeubilair; 
 s. bouwwerken, werken en werkzaamheden, bruggen, duikers, overige 

kunstwerken, (infiltratie)voorzieningen en overige voorzieningen, die 
wat betreft aard en afmetingen passen bij de bestemming. 

 
13.2 Dubbelbestemmingen 
13.2.1 Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de 

dubbelbestemming ‘Leiding – Brandstof zijn deze gronden primair 
bestemd voor brandstoftransportleiding en is het bepaalde in artikel 14 
van toepassing. 

13.2.2 Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de 
dubbelbestemming ‘Leiding – Gas’ zijn deze gronden primair bestemd 
voor aardgastransportleiding en is het bepaalde in artikel 15 van 
toepassing. 

13.2.3 Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de 
dubbelbestemming ‘Leiding – Water’ zijn deze gronden primair bestemd 
voor watertransportleiding en is het bepaalde in artikel 16 van 
toepassing. 
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13.3 Uitwerkingsregels 
13.3.1 Voorwaarden 
 Burgemeester en wethouders werken het plan voor wat betreft de in lid 

12.1 vermelde bestemming uit met inachtneming van het bepaalde in 
artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening en van de volgende 
uitwerkingsregels: 

 a. voor vaststelling van het uitwerkingsplan er een beeldkwaliteitplan 
wordt vastgesteld waarin de regels voor de ruimtelijke en 
architectonische vormgeving en de inrichtingsprincipes voor de 
lintbebouwing zijn neergelegd. Waar bebouwing opvallend in beeld is 
vanuit de openbare ruimte (langs de wegen), zullen strikte 
randvoorwaarden aan de architectuur en stedenbouw worden 
gesteld ten aanzien van presentatie en bebouwingsvorm, zoals de in 
acht te nemen afstand tot de voorgevel, de maximale bouwhoogte, 
de (aan- en) bijgebouwenregeling en de dakconstructie. Daarnaast 
worden aparte regels opgesteld met betrekking tot beeldkwaliteit, 
zoals bijvoorbeeld eisen ten aanzien van de dakhelling, de 
kaprichting en de kleur van bouwmaterialen; 

 b. bij de uitwerking van de stedenbouwkundige opzet wordt 
aangesloten bij de bestaande, reeds uitgewerkte of nog uit te werken 
aangrenzende gebieden. Uitgangspunt vormt een aansluiting bij de 
identiteit en opbouw van lintstructuur en de landschappelijke 
kwaliteiten van de omgeving; 

 c. burgemeester en wethouders stellen het uitwerkingsplan, al dan niet 
gefaseerd, niet vast voordat er een definitief inzicht bestaat over de 
gewenste verkaveling in het gebied; 

 d. voor de vaststelling van het uitwerkingsplan dient vast te staan dat er 
een aanvaardbare milieuhygiënische situatie zal zijn gewaarborgd. 
Dit betekent onder andere dat: de milieuhygiënische belemmeringen 
ten gevolge van binnen en buiten het plangebied aanwezige 
milieubelastende functies, op grond waarvan milieubelemmeringen 
zijn bepaald, genoegzaam dienen te zijn weggenomen en/of de 
voorwaarden in acht zijn genomen zoals neergelegd in de 
toepasselijke wet- en regelgeving betreffende relevante 
leefmilieuaspecten; 

 e. voor de vaststelling van het uitwerkingsplan dient vast te staan dat er 
binnen de invloedssfeer van de gastransportleiding met de 
aanduiding ‘veiligheidszone – leidingen 1 en 2’ en binnen de 
invloedssfeer van de A12 met de aanduiding ‘veiligheidszone – 
vervoer gevaarlijke stoffen’ het groepsrisico wordt verantwoord met 
inachtneming van artikel 21.4 en 21.5; 

 f. voor de vaststelling van het uitwerkingsplan dienen in overleg met de 
waterbeheerder definitieve vloerpeilhoogtes bepaald te worden; 

 g. bij het realiseren van het gebied geldt als doelstelling dat de 
inrichting zodanig wordt vormgegeven dat optimaal gebruik gemaakt 
kan worden van duurzaamheidprincipes. In verband hiermee wordt 
bij de verkaveling uitgegaan van een goed evenwicht tussen intensief 
gebruik en natuurlijk groene en openbare ruimte, mogelijkheden van 
natuurlijke zuivering van water en opwekking van duurzame energie; 

13.3.2 Inrichtingsbepalingen 
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 a. de situering alsmede de aard van de inrichting wordt afgestemd op 
de omgeving, met dien verstande dat grenzend aan elk bebouwd 
perceel een parkeervoorziening met een breedte van 16 meter wordt 
aangelegd. Deze bepaling geldt niet voor de gronden ten noorden 
van de bestemming ‘Verkeer – Railverkeer’; 

 b. de situering alsmede de aard van de inrichting wordt afgestemd op 
de omgeving, met dien verstande de bebouwde percelen van elkaar 
worden gescheiden door een watergang van 60 meter; 

 c. in het uitwerkingsplan wordt de exacte ligging van de 
ontsluitingsweg(en) en langzaamverkeersverbindingen vastgelegd; 

 d. in het uitwerkingsplan wordt de exacte ligging van de groen- en 
waterstructuur vastgelegd, daarbij wordt rekening gehouden met de 
zij en achterkanten van kavels; 

 e. in het uitwerkingsgebied wordt tenminste 10% aan water gerealiseerd 
(procenten steeds berekend ten opzichte van de oppervlakte van het 
totale uitwerkingsgebied); 

 f. de parkeervoorzieningen dienen te worden gerealiseerd op eigen 
terrein; 

 g. de kavels ten zuiden van de bestemming ‘Verkeer- Railverkeer’ 
hebben een maximale breedte van 100 meter; 

 h. op de gronden zijn uitsluitend bedrijfsgebouwen ten dienste van de 
bedrijven als bedoeld in 4.1 toegestaan; 

 i. in het kader van de gewenste beeldkwaliteit in het gebied worden 
strenge eisen gesteld aan de presentatie en bebouwingsvorm van de 
ter plaatse op te richten gebouwen;  

 j. voorzieningen van algemeen nut dienen zo mogelijk zodanig te 
worden gesitueerd en/of door beplanting te worden afgeschermd, 
dat de directe (woon)omgeving in voldoende mate wordt gevrijwaard 
van visuele en andere hinder; 

 k.  in het uitwerkingsplan wordt de ligging van de ontsluitingswegen  
vastgelegd in een bestemming ‘Verkeer – Wegverkeer 3’ als bedoeld 
in artikel 10; 

 l.  in het uitwerkingsplan worden de groenvoorzieningen vastgelegd in 
de bestemming ‘Groen’ als bedoeld in artikel 5; 

 m in het uitwerkingsplan wordt het water vastgelegd in de bestemming 
‘Water’ als bedoeld in artikel 11. 

 
13.4 Bouwregels 
13.4.1 Bouwen/aanleg van werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden 
 a. Op de gronden als bedoeld in lid 13.1 mogen bouwwerken uitsluitend 

worden gebouwd, alsmede werken geen bouwwerken zijnde en 
werkzaamheden worden uitgevoerd, in overeenstemming met een 
door burgemeester en wethouders uitgewerkt plan dat rechtskracht 
heeft. 

 b. Zolang het uitwerkingsplan of een gedeelte daarvan nog niet 
onherroepelijk is, kan worden gebouwd overeenkomstig het ontwerp 
uitwerkingsplan dat ter inzage heeft gelegen en gedurende de termijn 
van terinzagelegging geen zienswijzen tegen het ontwerp 
uitwerkingsplan zijn ingediend. 

 c. Zolang en voor zover het uitwerkingsplan of een gedeelte daarvan nog 
niet onherroepelijk is, mogen werken, geen bouwwerken zijnde en 
werkzaamheden welke zijn gericht op realisering van de bestemming 
uitsluitend worden uitgevoerd onder de voorwaarden, dat:  
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  1. deze werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden in 
overeenstemming zullen zijn met, dan wel op verantwoorde wijze 
kunnen worden ingepast in een daarvoor opgesteld ontwerp 
uitwerkingsplan, dat ter inzage heeft gelegen, en; 

  2. gedurende de termijn van terinzagelegging geen zienswijzen 
tegen het ontwerp uitwerkingsplan zijn ingediend. 

13.4.2 Voor het bouwen van de hoofdgebouwen gelden de volgende regels: 
 a. in het uitwerkingsplan worden de minimale en/of maximale 

bouwhoogten, het maximale bebouwingspercentages de overige 
maatvoeringeisen en de situering zoals onder meer de 
voorgevelrooilijn/voorgevelbouwgrens van de op te richten gebouwen 
vastgelegd, met inachtneming van de uitgangspunten als verwoord in 
de navolgende bepalingen; 

 b. in het uitwerkingsplan worden bouwvlakken opgenomen waarbinnen 
de  (bedrijfs)gebouwen, aan- en uitbouwen en bijgebouwen dienen te 
worden gebouwd; 

 c. het bouwperceel mag tot maximaal 70% bebouwd worden met 
gebouwen; 

 d. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt maximaal 12 meter; 
 e. het oppervlak per bedrijfsgebouw bedraagt maximaal 15.000 m²; 
 f. de gebouwen moeten worden gebouwd in of achter de 

voorgevelrooilijn, die gesitueerd is op een afstand van 10 meter uit de 
as van de (aanliggende) weg; 

 g. de afstand van bedrijfsgebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens 
bedraagt tenminste 5 meter, respectievelijk 0 meter indien het gebouw 
grenst aan een watergang van tenminste 60 meter breed;; 

 h. de onderlinge afstand tussen bedrijfsgebouwen dient minimaal 10 
meter te bedragen; 

 i. voorzieningen van algemeen nut zijn toegelaten tot een bouwhoogte 
van maximaal 3 meter en een oppervlak per gebouw van maximaal 25 
m²; 

 j. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen binnen het bouwvlak mag 
ten hoogste 2 meter bedragen; 

 k. in afwijking van het bepaalde in sub j. bedraagt de hoogte van erf- en 
terreinafscheidingen voor de voorgevellijn van de bebouwing maximaal 
1 meter; 

 l. de hoogte van damwanden bedraagt maximaal 1,50 meter; 
 m de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en geen 

overkappingen zijnde, bedraagt maximaal 5 meter; 
 n. de vloerpeilhoogte dient te voldoen aan het bepaalde in artikel 19.2; 
 
13.5 Ontheffing van de bouwregels 
13.5.1 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen: 
 a. van het bepaalde in lid 13.4.1 onder a mits het bouwplan naar het 

oordeel van burgemeester en wethouders in overeenstemming is met 
een in voorbereiding zijnde uitwerking; 

 b. van het bepaalde in lid 13.4.2 onder d  voor verhoging van het 
maximale bouwhoogte met maximaal 3 meter, mits:  

  1. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden niet wordt 
aangetast 

  2. de afwijking noodzakelijk is uit een oogpunt van een doelmatig 
en/of efficiënt gebruik van de bebouwing op het bouwperceel; 
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 c. van het bepaalde in lid 13.4.2 onder e tot vergroting van de 
bouwhoogte ten behoeve van een hoogteaccent van maximaal 50 
meter ter plaatse van de gronden gelegen ten noorden van de 
bestemming ‘Verkeer -  Railverkeer. 

13.5.2 Ontheffing zoals bedoeld in lid 13.5.1 wordt slechts verleend indien: 
 a. de afwijking noodzakelijk is uit oogpunt van een efficiënt gebruik van 

het bouwperceel of de bouwpercelen; 
 b. de functionele en de ruimtelijke structuur niet onevenredig worden 

aangetast; 
 c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en 

bouwwerken niet onevenredig worden aangetast; 
 d. de verkeersveiligheid, de brandveiligheid en een adequate brand- en 

rampenbestrijding is gewaarborgd. 
 
13.6 Nadere eisen 
13.6.1 Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan het 

bepaalde in 13.1 zodat: 
 a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de 

waterstaatsbelangen; 
 b. vooraf een schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de beheerder van 

de waterkering en/of waterloop. 
 
13.7 Gebruiksregels 
 Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 

7.10 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend: 
 a. voor de uitoefening van handel (inclusief detailhandel) en nijverheid, 

een beroepsmatige activiteit in een woning daaronder niet begrepen 
als bedoeld in 13.1 sub a, onder 2; 

 b. sexinrichtingen; 
 c. voor bedrijven en bedrijfsactiviteiten anders dan bedoeld 13.1 sub b 

en sub b, alsmede bedrijven die voorkomen in artikel 2.4 van het 
Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer 
(geluidzoneringsplichtige inrichtingen); 

 d. opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik 
onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van 
emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in 
verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond; 

 e. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of 
vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in 
verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond; 

 
13.8 Ontheffing van de gebruiksregels 
13.8.1 Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het 

bepaalde in 13.1, sub b, ten behoeve van: 
 a. de uitoefening van bedrijfsactiviteiten, uit de milieucategorie 3.2 voor 

zover het hoogwaardige transportbedrijven en/of andere 
bedrijfsactiviteiten betreft met een hoogwaardig karakter. 

13.8.2 Ontheffing zoals bedoeld in lid 13.8.1 wordt slechts verleend indien: 
 a. de afwijking noodzakelijk is uit oogpunt van doelmatige 

bedrijfsvoering en een efficiënt gebruik van het bouwperceel of de 
bouwpercelen; 

 b. de functionele en ruimtelijke structuur niet onevenredig worden 
aangetast; 
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 c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en 
bouwwerken niet onevenredig worden aangetast; 

 d. de verkeersveiligheid, de brandveiligheid en een adequate brand- en 
rampenbestrijding is gewaarborgd; 

 e. op het bouwperceel parkeer- , laad- en losruimte van voldoende 
omvang aanwezig is; 

 f. het verlenen van de ontheffing uit milieuhygiënisch oogpunt bezien, 
aanvaardbaar is. 
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Dubbelbestemmingen 
 
Artikel 14 Leiding – Brandstof  
 
14.1 Bestemmingsomschrijving 
14.1.1 De voor ‘Leiding – Brandstof’ aangewezen gronden zijn, naast de 

andere voor die gronden aangewezen bestemmingen 
(basisbestemming), medebestemd voor de aanleg en instandhouding 
van een brandstofleiding met een diameter van 12 inch; 

14.1.2 In geval van strijdigheid van regels gaan de regels van dit artikel vóór de 
regels die ingevolge andere artikelen op de desbetreffende gronden van 
toepassing zijn. 

 
14.2 Bouwregels 
14.2.1 In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mag niet 

worden gebouwd, anders dan ten behoeve van deze dubbelbestemming. 
14.2.2 Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 
14.2.3 De bebouwingsafstand van objecten tot het hart van de brandstofleiding 

moet ten minste 5 meter bedragen, kwetsbare objecten dienen op 
minimaal 16 meter te worden gebouwd. 
Bebouwing op een afstand minder dan voornoemd is alleen toegestaan, 
indien de belangen van de leidingbeheerder zulks gedogen en nadat 
burgemeester en wethouders advies hebben ingewonnen bij de 
leidingbeheerder. 

14.2.4 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt een 
maximale bouwhoogte van 3 meter. 

 
14.3 Ontheffingsregels 
 Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het 

bepaalde in 14.2 en toestaan dat in de andere bestemming gebouwen 
worden gebouwd, als: 

 a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig 
functioneren van de leiding; 

 b. vooraf een schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de beheerder van 
de leidingen. 

 
14.4 Aanlegvergunning 
14.4.1 Verbod  
 Het is verboden op of in de gronden met de bestemming leidingen 

zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester 
en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen 
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 

 a. het aanleggen van wegen, paden, banen en andere 
oppervlakteverhardingen; 

 b. het veranderen van het huidige maaiveldniveau door ontginnen, 
bodemverlaging, egaliseren, afgraven of ophogen; 

 c. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen; 
 d. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of ander wijze 

indrijven van voorwerpen; 
 e. diepploegen; 
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 f. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de 
doeleindenomschrijving aangegeven, en daarmee verband 
houdende constructies; 

 g. het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of 
dempen van reeds bestaande watergangen ten behoeve de 
gasleiding;  

 h. het verrichten van grondroeractiviteiten, zoals het aanbrengen van 
rioleringen, kabels, leidingen en drainage anders dan normaal spit- 
en ploegwerk;  

 i. het permanent opslaan van goederen waaronder ook begrepen het 
opslaan van afvalstoffen; 

 j. het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of 
dempen van bestaande waterlopen; 

 k. het plaatsen van onroerende objecten zoals lichtmasten, wegwijzers 
en ander straatmeubilair. 

14.4.2 Voorwaarden  
 De werken en/of werkzaamheden als bedoeld in lid 14.4.1 zijn slechts 

toelaatbaar, als: 
 a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig 

functioneren van de leiding; 
 b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de leidingbeheerder. 
14.4.3 Uitzonderingen  
 Het verbod als bedoeld in lid 14.4.1 is niet van toepassing op werken 

en/of werkzaamheden die: 
 a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer; 
 b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van 

het plan; 
 c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende 

vergunning. 
 Deze uitzonderingen hoeven niet aan de in 14.4.2 gestelde voorwaarden 

te voldoen. 
 
14.5 Wijzigingsbevoegdheid  
14.5.1 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, overeenkomstig het 

bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de gronden met de 
dubbelbestemming ‘Leiding - Brandstofleiding’ te wijzigen door de 
bestemmingsvlakken met de dubbelbestemming ‘Leiding – 
Brandstofleiding’ aan te passen, toe te voegen of te verwijderen met 
inachtneming van het bepaalde in 14.5.2. 

14.5.2 De wijzigingsbevoegdheid kan alleen worden toegepast: 
 a. voor verwijdering: als de leiding definitief is verwijderd; 
 b. voor aanpassing: als de leiding niet is verwijderd, mits: 
  I. geen onevenredige afbreuk zal worden gedaan aan een 

doelmatig en veilig functioneren van de leiding; 
  II. na voorafgaand advies van de betreffende leidingbeheerder; 
 c. voor het toevoegen van nieuwe leidingen: 
  I. na voorafgaand advies van de betreffende leidingbeheerder; 
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Artikel 15 Leiding - Gas 
 
15.1 Bestemmingsomschrijving 
15.1.1 De voor ‘Leiding – Gas’ aangewezen gronden zijn, naast de andere 

voor die gronden aangewezen bestemmingen (basisbestemming), mede 
bestemd voor de aanleg en instandhouding van de gasleidingen: 

 A – 553   36 “ 66 bar   
met een vrijwaringzone van 5 meter en een veiligheidszone ter breedte 
van 35 meter ter weerszijden van de leiding ten opzichte van kwetsbare 
objecten en een toetsingsafstand ter breedte van 115 meter ter 
weerszijden van de leiding; 

15.1.2 In geval van strijdigheid van regels gaan de regels van dit artikel vóór de 
regels die ingevolge andere artikelen op de desbetreffende gronden van 
toepassing zijn. 

 
15.2 Bouwregels 
15.2.1 In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mag niet 

worden gebouwd, anders dan ten behoeve van deze bestemming. 
15.2.2 Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 
15.2.3 De bebouwingsafstand van objecten tot het hart van de gasleiding moet 

ten minste 5 meter bedragen, kwetsbare objecten dienen op minmaal 35 
meter te worden gebouwd.  
Bebouwing op een afstand minder dan voornoemd is alleen toegestaan, 
indien de belangen van de leidingbeheerder zulks gedogen en nadat 
burgemeester en wethouders advies hebben ingewonnen bij de 
leidingbeheerder. 

15.2.4 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt een 
maximale bouwhoogte van 3 meter. 

 
15.3 Ontheffingsregels 
 Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het 

bepaalde in 15.2 en toestaan dat in de andere bestemming gebouwen 
worden gebouwd, mits: 

 a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig 
functioneren van de leiding; 

 b. vooraf een schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de beheerder van 
de leidingen. 

 
15.4 Aanlegvergunning 
15.4.1 Verbod  
 Het is verboden op of in de gronden met de bestemming leidingen 

zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester 
en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen 
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 

 a. het aanleggen van wegen, paden, banen en andere 
oppervlakteverhardingen; 

 b. het veranderen van het huidige maaiveldniveau door ontginnen, 
bodemverlagen, egaliseren, afgraven of ophogen; 

 c. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen; 
 d. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of ander wijze 

indrijven van voorwerpen; 
 e. diepploegen; 
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 f. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de 
doeleindenomschrijving aangegeven, en daarmee verband 
houdende constructies; 

 g. het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of 
dempen van reeds bestaande watergangen ten behoeve de 
gasleiding;  

 h. het verrichten van grondroeractiviteiten, zoals het aanbrengen van 
rioleringen, kabels, leidingen en drainage anders dan normaal spit- 
en ploegwerk; 

 i. het permanent opslaan van goederen waaronder ook begrepen het 
opslaan van afvalstoffen; 

 j. het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of 
dempen van bestaande waterlopen; 

 k. het plaatsen van onroerende objecten zoals lichtmasten, wegwijzers 
en ander straatmeubilair. 

15.4.2 Uitzonderingen  
 Het verbod als bedoeld in lid 15.4.1 is niet van toepassing op werken 

en/of werkzaamheden die: 
 a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer; 
 b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van 

het plan; 
 c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende 

vergunning. 
15.4.3 Voorwaarden  
 De werken en/of werkzaamheden als bedoeld in lid 15.4.1 zijn slechts 

toelaatbaar, mits: 
 a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig 

functioneren van de leiding; 
 b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de leidingbeheerder. 
 
15.5 Wijzigingsbevoegdheid  
15.5.1 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, overeenkomstig het 

bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de gronden met de 
dubbelbestemming ‘Leiding - Gas’ te wijzigen door de 
bestemmingsvlakken met de dubbelbestemming ‘Leiding – Gas’ aan te 
passen, toe te voegen of te verwijderen met inachtneming van het 
bepaalde in 15.5.2. 

15.5.2 De wijzigingsbevoegdheid kan alleen worden toegepast: 
 a. voor verwijdering: als de leiding definitief is verwijderd; 
 b. voor aanpassing: als de leiding niet is verwijderd, mits: 
  I. geen onevenredige afbreuk zal worden gedaan aan een 

doelmatig en veilig functioneren van de leiding; 
  II. er blijft worden voldaan aan de minimale toetsingsafstanden 

volgens de Circulaire ‘Zonering langs hogedruk-
aardgastransport leidingen 1984’ ; 

  III. na voorafgaand advies van de betreffende leidingbeheerder; 
 c. voor het toevoegen van nieuwe leidingen: 
  I. voor zover wordt voldaan aan de minimale toetsingsafstanden 

volgens de Circulaire ‘Zonering langs hogedruk-
aardgastransport leidingen 1984’ 

  II. na voorafgaand advies van de betreffende leidingbeheerder; 



Bestemmingsplan “Het Nieuwe Midden” 

OD205 stedenbouw onderzoek en landschap 55

 
Artikel 16 Leiding - Water 
 
16.1 Bestemmingsomschrijving 
16.1.1 De voor ‘Leiding – Water’ aangewezen gronden zijn, naast de andere 

voor die gronden aangewezen bestemmingen (basisbestemming), mede 
bestemd voor de aanleg en instandhouding van een leiding met een 
breedte van 1,4 meter ten behoeve van de drinkwatervoorziening 

16.1.2 In geval van strijdigheid van regels gaan de regels van dit artikel vóór de 
regels die ingevolge andere artikelen op de desbetreffende gronden van 
toepassing zijn. 

 
16.2 Bouwregels 
16.2.1 In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mag niet 

worden gebouwd, anders dan ten behoeve van deze bestemming. 
16.2.2 Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 
16.2.3 De afstand van de bebouwing tot de buitenrand de watertransportleiding 

moet ten minste 4,00 meter bedragen, overeenkomstig de aangeven 
aanduiding ‘veiligheidszone – leidingen’.  
Bebouwing op een afstand minder dan voornoemd is alleen toegestaan, 
indien de belangen van het drinkwaterbedrijf zulks gedogen en nadat 
burgemeester en wethouders advies hebben ingewonnen bij de 
leidingbeheerder. 

16.2.4 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt een 
maximale bouwhoogte van 3 meter. 

 
16.3 Ontheffingsregels 
 Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het 

bepaalde in 16.2 en toestaan dat in de andere bestemming gebouwen 
worden gebouwd, als: 

 a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig 
functioneren van de leiding; 

 b. vooraf een schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de beheerder 
van de leidingen. 

 
16.4 Aanlegvergunning 
16.4.1 Verbod  
 Het is verboden op of in de gronden met de bestemming leidingen 

zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester 
en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen 
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 

 a. het aanleggen van wegen, paden, banen en andere 
oppervlakteverhardingen; 

 b. het veranderen van het huidige maaiveldniveau door ontginnen, 
bodemverlagen, egaliseren, afgraven of ophogen; 

 c. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen; 
 d. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of ander wijze 

indrijven van voorwerpen; 
 e. diepploegen; 
 f. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de 

doeleindenomschrijving aangegeven, en daarmee verband 
houdende constructies; 
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 g. het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of 
dempen van reeds bestaande watergangen ten behoeve de 
gasleiding;  

 h. het verrichten van grondroeractiviteiten, zoals het aanbrengen van 
rioleringen, kabels, leidingen en drainage anders dan normaal spit- 
en ploegwerk; 

 i. het permanent opslaan van goederen waaronder ook begrepen het 
opslaan van afvalstoffen; 

 j. het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of 
dempen van bestaande waterlopen; 

 k. het plaatsen van onroerende objecten zoals lichtmasten, wegwijzers 
en ander straatmeubilair. 

16.4.2 Uitzonderingen  
 Het verbod als bedoeld in lid 16.4.1 is niet van toepassing op werken 

en/of werkzaamheden die: 
 a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer; 
 b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van 

het plan; 
 c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende 

vergunning. 
16.4.3 Voorwaarden 
 De werken en/of werkzaamheden als bedoeld in lid 16.4.1 zijn slechts 

toelaatbaar, mits: 
 a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig 

functioneren van de leiding; 
 b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de leidingbeheerder. 
 
16.5 Wijzigingsbevoegdheid  
16.5.1 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, overeenkomstig het 

bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de gronden met de 
dubbelbestemming ‘Leiding - Water’ te wijzigen door de 
bestemmingsvlakken met de dubbelbestemming ‘Leiding – Water’ aan te 
passen, toe te voegen of te verwijderen met inachtneming van het 
bepaalde in 16.5.2. 

16.5.2 De wijzigingsbevoegdheid kan alleen worden toegepast: 
 a. voor verwijdering: als de leiding definitief is verwijderd; 
 b. voor aanpassing: als de leiding niet is verwijderd, mits: 
  I. geen onevenredige afbreuk zal worden gedaan aan een 

doelmatig en veilig functioneren van de leiding; 
  III. na voorafgaand advies van de betreffende leidingbeheerder; 
 c. voor het toevoegen van nieuwe leidingen: 
  I. na voorafgaand advies van de betreffende leidingbeheerder; 
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Artikel 17 Waarde - Archeologie 
 
17.1 Bestemmingsomschrijving 
17.1.1 De voor ‘Waarde – Archeologie’, aangewezen gronden zijn, naast de 

andere voor die gronden aangewezen bestemmingen, primair bestemd 
voor de bescherming en het behoud van de op en/of in deze gronden 
voorkomende (potentiële) archeologische waarden. 

17.1.2 Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de 
dubbelbestemmingen “Leiding - Gas” zijn deze gronden primair 
bestemd voor ‘Leiding – Gas’ en is het bepaalde in artikel 15 van 
toepassing. 

17.1.3 Al hetgeen in deze regels omtrent de ondergeschikte bestemmingen 
binnen het gebied met Waarde – Archeologie aangewezen gronden is 
toegestaan, is uitsluitend toelaatbaar indien het voorzover zulks, gehoord 
de provinciaal archeoloog van de provincie  Zuid-Holland, verenigbaar is 
met het belang van het archeologisch belang. 

 
17.2 Bouwregels  
17.2.1 Alvorens in het als (potentieel) archeologisch waardevol gebied een 

bouwvergunning wordt verleend, dient de aanvrager van de 
bouwvergunning een rapport van archeologisch onderzoek over te 
leggen waaruit, naar het oordeel van burgemeester en wethouders, blijkt 
dat het archeologisch belang in het gebied van het (bouw)plan niet wordt 
geschaad, dan wel op welke wijze dit belang kan worden gewaarborgd 
bij de uitvoering van het bouwplan. 
Het overleggen van een rapport van archeologisch onderzoek is echter 
niet vereist: 

 a. indien er naar het oordeel van burgemeester en wethouders al 
voldoende onderzoeksresultaat beschikbaar is; 

 b. indien met de bouw geen bodemingreep gepaard gaat; 
 c. indien de met de bouw (eventueel) gepaard gaande bodemingrepen 

in totaal een oppervlak van niet meer dan 50 m² beslaan; 
 d. indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging van bestaande 

bebouwing, waarbij de oppervlakte niet wordt uitgebreid en de 
bestaande fundering wordt benut. 

17.2.2 In verband hiermee kunnen voorts nadere eisen of ontheffingen dan wel 
wijzigingen als bedoeld in de uit te werken bestemming of bij de 
uitwerking daarvan worden toegepast. 

 
17.3 Nadere eisen 
 Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats 

en de afmetingen van de andere bouwwerken. 
 
17.4 Aanlegvergunning 
17.4.1 Verbod  
 Het is verboden op of in deze gronden, zonder of in afwijking van een 

schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders 
(aanlegvergunning) de volgende werkzaamheden uit te voeren: 

 a. het aanleggen van verhardingen, zulks indien de oppervlakte van de 
aan te brengen verharding meer bedraagt dan 10 m²; 

 b. het veranderen van het huidige maaiveldniveau door ontginnen, 
bodemverlagen, egaliseren, afgraven of ophogen; 

 c. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen; 
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 d. het uitvoeren van grondwerkzaamheden dieper dan 0,3 m ten 
opzichte van het maaiveld, waartoe ook gerekend wordt woelen, 
mengen, diepploegen, aanleggen van drainage en ontginnen; 

 e. het aanleggen van kabels en leidingen en de daarmee verband 
houdende constructies, installaties en apparatuur; 

 f. het uitvoeren van werkzaamheden ter verlaging van de 
grondwaterstand. 

17.4.2 Een aanlegvergunning als bedoeld in lid 17.4.1 mag alleen en moet 
worden geweigerd indien is gebleken dat de daar genoemde werken of 
werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen daarvan zullen 
leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal. 

17.4.3 Uitzonderingen  
 Het verbod als bedoeld in lid 17.4.1 is niet van toepassing op werken 

en/of werkzaamheden die: 
 a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer; 
 b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van 

het plan; 
 c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende 

vergunning. 
17.4.4 Voorwaarden 
 De werken en/of werkzaamheden als bedoeld in lid 17.4.1 zijn slechts 

toelaatbaar, mits: 
 a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van de in 

lid 17.1 genoemde doeleinden; 
 b. vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de provinciaal archeoloog 

van  Zuid-Holland. 
 
17.5 Wijzigingsbevoegdheid 
 Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin, dat de 

bestemming 'Waarde - Archeologie’ (geheel of gedeeltelijk) vervalt, als op 
basis van archeologisch onderzoek, dat voldoet aan de normen van de 
archeologische beroepsgroep, geen archeologische waarden zijn 
vastgesteld. Alvorens een wijziging wordt uitgevoerd dient vooraf een 
advies verkregen te zijn van de provinciaal archeoloog van Zuid-Holland. 
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Artikel 18 Waarde – Natuur en landschap 
 
18.1 Bestemmingsomschrijving 
18.1.1 De voor ‘Waarde – Natuur en Landschap’, aangewezen gronden zijn, 

naast de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen, primair 
bestemd voor de bescherming en het behoud van de op en/of in deze 
gronden voorkomende natuur en landschappelijke waarden; 

18.1.2 Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de 
dubbelbestemmingen ‘Leiding -  Brandstof‘ zijn deze gronden primair 
bestemd voor ‘Leiding – Brandstof’ en is het bepaalde in artikel 14 van 
toepassing. 

18.1.3 Al hetgeen in deze regels omtrent de ondergeschikte bestemmingen 
binnen het gebied met de bestemming waardevol gebied is toegestaan, 
is uitsluitend toelaatbaar indien het verenigbaar is met het belang van het 
waardevol gebied. 

 
18.2 Bouwregels  
18.2.1 Alvorens in het gebied een bouwvergunning wordt verleend, dient de 

aanvrager van de bouwvergunning een rapport van natuur-, ecologisch 
en landschappelijk onderzoek over te leggen waaruit, naar het oordeel 
van burgemeester en wethouders, blijkt dat het natuur en landschappelijk 
belang in het gebied van het (bouw)plan niet wordt geschaad, dan wel 
op welke wijze dit belang kan worden gewaarborgd bij de uitvoering van 
het bouwplan. 
Het overleggen van bedoeld rapport is echter niet vereist: 

 a. indien er naar het oordeel van burgemeester en wethouders al 
voldoende onderzoeksresultaat beschikbaar is; 

 b. indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging van bestaande 
bebouwing, waarbij de oppervlakte en het volume niet worden 
uitgebreid. 

18.2.2 In verband hiermee kunnen voorts nadere eisen of ontheffingen dan wel 
wijzigingen als bedoeld in de uit te werken bestemming of bij de 
uitwerking daarvan worden toegepast. 

 
18.3 Nadere eisen 
18.3.1 Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats 

en de afmetingen van de andere bouwwerken. 
18.3.2 Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan het 

bepaalde in 18.1.1 zodat: 
 a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de 

waterstaatsbelangen; 
 b. vooraf een schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de beheerder van 

de waterkering en/of waterloop. 
 
18.4 Aanlegvergunning 
18.4.1 Verbod  
 Het is verboden op of in deze gronden, zonder of in afwijking van een 

schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders 
(aanlegvergunning) de volgende werkzaamheden uit te voeren: 

 a. het aanleggen van verhardingen, zulks indien de oppervlakte van de 
aan te brengen verharding meer bedraagt dan 10 m²; 

 b. het veranderen van het huidige maaiveldniveau door ontginnen, 
bodemverlagen, egaliseren, afgraven of ophogen; 
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 c. het wijzigen van het profiel van watergangen en sloten dan wel het 
graven of dempen hiervan; 

 d. het rooien of vellen van bomen of andere houtopstanden; 
 e. het bebossen of beplanten; 
 f. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse kabels en 

leidingen, constructies, installaties en apparatuur, met uitzondering 
van erfafscheidingen met een hoogte van niet meer dan 2 meter; 

 g. het uitvoeren van werkzaamheden ter verlaging van de 
grondwaterstand. 

18.4.2 Een aanlegvergunning als bedoeld in lid 18.4.1 mag alleen en moet 
worden geweigerd indien is gebleken dat de daar genoemde werken of 
werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen daarvan zullen 
leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal. 

18.4.3 Uitzonderingen  
 Het verbod als bedoeld in lid 18.4.1 is niet van toepassing op werken 

en/of werkzaamheden die: 
 a. plaatsvinden op woonpercelen, mits is voldaan aan de 

uitwerkingsregels; 
 b. de aanleg betreffen van openbare ontsluitingswegen, 

perceelsontsluiting en watergangen;  
 c. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer. 
18.4.4 Voorwaarden 
 De werken en/of werkzaamheden als bedoeld in lid 18.4.1 zijn slechts 

toelaatbaar, mits: 
 a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de  in lid 18.1 

genoemde waarden; danwel 
 b. de mogelijkheden  voor herstel van die waarden niet onevenredig 

worden of kunnen worden verkleind. 
18.4.5 Advies  
 De aanlegvergunning als bedoeld in 18.4.1 wordt niet verleend dan nadat 

de aanvrager een rapport heeft overlegd, waarin de natuur- en 
landschappelijke waarden van de gronden waarvoor de 
aanlegvergunning wordt aangevraagd, naar het oordeel van 
burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld. 
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Hoofdstuk 3 Algemene regels 
 
Artikel 19 Anti-dubbeltelregel 
 
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan 
waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling 
van latere bouwplannen buiten beschouwing. 
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Artikel 20 Algemene bouwregels 
 
20.1 Algemene bepaling over bestaande afstanden en andere maten 
20.1.1 De bestaande afstand-, hoogte-, inhoud- en oppervlaktematen die meer 

bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen als ten hoogste 
toelaatbaar worden aangehouden. 

20.1.2 De bestaande afstand-, hoogte-, inhoud- en oppervlaktematen die 
minder bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen als ten 
minste toelaatbaar worden aangehouden. 

20.1.3 In geval van herbouw is het bepaalde in de leden 20.1.1 en 20.1.2 
uitsluitend van toepassing, indien de herbouw op dezelfde plaats 
plaatsvindt. 

 
20.2 Vloerpeilen 
 Ter bescherming van nieuwe gebouwen gelden, in afwijking van het 

bepaalde in hoofdstuk 2, de volgende bepalingen: 
 a. ter voorkoming van wateroverlast dient het vloerpeil van de 

bebouwing te voldoen aan de op de plankaart opgenomen, 
specifieke gebiedsaanduiding ‘vloerpeil’ in combinatie met de 
specifieke bouwaanduiding ‘vloer-/ aanleghoogtes’; 

 b. in het belang van de waterveiligheid binnen het plangebied mag de 
aanleghoogte van woonbebouwing niet minder bedragen dan NAP –
5 meter; 

 c. in afwijking van het bepaalde in sub b mogen ruimten die volgens de 
wettelijke regelingen niet aangemerkt kunnen of zullen worden als 
woonruimten/-vertrekken zich onder het NAP –5 meter niveau 
bevinden. 

 
20.3 Overschrijding bouwgrenzen 
 De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen in afwijking 

van de aanduidingen en de bepalingen in hoofdstuk 2, uitsluitend 
worden overschreden door: 

 a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), 
galerijen, hellingbanen, funderingen, balkons, entreeportalen, 
veranda’s en afdaken, mits de overschrijding niet meer dan 2,5 meter 
bedraagt; 

 b. tot gebouwen behorende erkers en serres, mits de overschrijding niet 
meer dan 2 meter bedraagt; 

 c. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de 
overschrijding niet meer dan 1,50 meter bedraagt. 
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Artikel 21 Bijzondere beperkende regels 
 
21.1 Milieuhinder van bestaande bedrijven, aangeduid met de aanduiding 
‘milieuzone geurzone’ 
21.1.1 Bij de uitvoering van het plan en toepassing van regels als opgenomen 

in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 dienen de milieuhindercontouren van de 
bestaande bedrijven, aangeduid met de aanduiding ‘milieuzone – 
geurzone’ in acht genomen te worden, in die zin dat 
milieuhindergevoelige functies niet binnen deze contouren mogen 
worden gerealiseerd. 

21.1.2 Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het 
bepaalde in 21.1.1 voor het realiseren van milieuhindergevoelige functies 
binnen de hiervoor bedoelde contouren, indien – als gevolg van het 
treffen van maatregelen of anderszins – is komen vast te staan dat ter 
plaatse geen sprake meer is van in planologisch opzicht relevante 
milieuhinder. 

 
21.2 Geluidzone langs verkeerswegen, aangeduid met ‘geluidzone – weg’ 
21.2.1 Bij de uitvoering van het plan dient voor het bouwen van woningen 

(nieuwbouw of herbouw) of andere geluidsgevoelige objecten de 
voorkeursgrenswaarde vanwege het wegverkeer, volgens het bepaalde 
in de Wet geluidhinder te worden gerespecteerd; 

21.2.2 In afwijking van het bepaalde in 21.2.1 mogen woningen en andere 
geluidsgevoelige objecten worden gerealiseerd, indien geheel of 
gedeeltelijk op de woningen of andere geluidsgevoelige objecten geen 
grenswaarden ingevolge de Wet geluidhinder van toepassing zijn (zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de z.g. ‘dove gevels’) dan wel een hogere 
grenswaarde is afgegeven door het daartoe bevoegde gezag. 

 
21.3 Geluidzone langs spoorwegen, aangeduid met ‘geluidzone – spoor’ 
21.3.1 Bij de uitvoering van het plan dienen voor het bouwen van woningen 

(nieuwbouw of herbouw) en de aanleg van geluidgevoelige terreinen de 
voorkeursgrenswaarden van 55 dB en voor de realisering van andere 
geluidgevoelige bestemmingen de voorkeursgrenswaarden van 53 dB 
vanwege het spoorwegverkeer te worden gerespecteerd. 

21.3.2 In afwijking van het bepaalde in 21.3.1 mogen woningen en andere 
geluidsgevoelige objecten worden gerealiseerd, indien geheel of 
gedeeltelijk op de woningen of andere geluidsgevoelige objecten geen 
grenswaarden ingevolge de Wet geluidhinder van toepassing zijn (zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de z.g. ‘dove gevels’) dan wel een hogere 
grenswaarde is afgegeven door het daartoe bevoegde gezag. 

 
21.4 Externe veiligheid – vervoer gevaarlijke stoffen, aangeduid met 
‘veiligheidszone – vervoer gevaarlijke stoffen’ 
21.4.1 Bij de uitvoering van het plan mag voor het bouwen van woningen 

(herbouw) , vanwege de PR-risicocontour: 
 a. De afstand van de woning (inclusief aan- en uitbouwen en 

aangebouwde bijgebouwen) tot de as van de weg, waarover het 
wettelijk toegestane wegvervoer met gevaarlijke stoffen plaatsvindt 
niet minder bedragen dan de ter plaatse relevante PR-risicocontour 
ten tijde van de ter visie legging van het ontwerp van dit plan; 
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21.5 Externe veiligheid – veiligheidszones, aangeduid met ‘veiligheidszone 
– leidingen 1 en 2’, ‘veiligheidszone – lpg’ en ‘veiligheidszone - 
windturbine’ 
21.5.1 Bij de uitvoering van het plan dient voor het bouwen van kwetsbare 

objecten binnen de invloedssfeer van de volgende objecten: 
 - leidingen, aangeduid met ‘veiligheidszone -  leidingen’ 
 - lpg- station, aangeduid met ‘veiligheidszone – lpg’ 
 - een windturbine, aangeduid met ‘veiligheidszone -  windturbine’ 
 een groepsrisico te worden gehanteerd, dat niet meer bedraagt dan 100 

slachtoffers bij een kans van 10-6 per jaar. 
21.5.2 Bij de defensieleiding geldt tevens een PR 10-6 contour van 15 meter. 
21.5.3 Bij het LPG-station geldt tevens een PR 10-6 contour van 45 meter. 
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Artikel 22 Algemene gebruiksregels 
 
22.1 Algemene gebruiksregels 
 Het is verboden de in artikel 3 tot en met 18 bedoelde gronden en 

bouwwerken te gebruiken en/of te doen laten gebruiken en/of in gebruik 
te geven op een wijze of tot een doel strijdig met de aan de grond 
gegeven bestemming, zoals die nader is aangeduid in de 
bestemmingsdoeleinden. 

 
22.2 Ontheffing algemene gebruiksregels 
 Burgemeester en wethouders verlenen ontheffing van het bepaalde in lid 

20.1 indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van 
het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt 
gerechtvaardigd. 
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Artikel 23 Algemene ontheffingsregels 
 
23.1 Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van de regels van 

het plan ten behoeve van: 
 a. geringe afwijkingen van het plan indien blijkt dat uitsluitend ten gevolge 

van onnauwkeurigheden in de kaart of in de regels, deze geringe 
afwijkingen in het belang van een juiste verwerkelijking of toepassing van 
het plan gewenst of noodzakelijk zijn; 

 b. 
 

afwijkingen ten aanzien van de op de aanduidingen en in de regels 
gegeven oppervlakte- en hoogtematen, afmetingen en percentages tot 
niet meer dan 10% van die maten, afmetingen en percentages; 

 c. afwijkingen ten aanzien van de bepalingen opgenomen in deze regels 
inzake de afmetingen van woningen, alsmede de afmetingen van de bij de 
woning toegestane bergingen en aanbouwen, voor zover dit in het belang 
van goede huisvesting van minder valide personen noodzakelijk is;  

 d. de oprichting van niet voor bewoning bestemde bouwwerken en andere 
bouwwerken voor algemeen nut, zoals openbare toiletten, telefooncellen,  
wachthuisjes, (afval)inzamelcontainers, gasreduceerstations, rioolgemalen 
en transformatorstations, en naar de aard en omvang daarmee gelijk te 
stellen bouwwerken, voor zover deze bouwwerken geen grotere 
(goot)hoogte dan 4 meter hebben en geen grotere inhoud hebben dan 60 
m3; 

 e. voor straatmeubilair, zoals lichtmasten en verkeerslichtinstallaties e.d. met 
een hoogte van maximaal 10 meter; 

 f. voor abri’s, reclame- en informatieobjecten, kunstwerken, vlaggenmasten 
e.d.; 

 g. ten aanzien van ondergeschikte punten met het oog op de aanpassingen 
aan de werkelijke afmetingen in het terrein en aan het beloop van 
bepaalde gegevenheden, met dien verstande dat de structuur van het 
plan niet wordt aangetast, de belangen van derden in redelijkheid niet 
worden geschaad en de ontheffing gewenst of noodzakelijk wordt geacht 
voor de juiste verwezenlijking van het plan; 

 h. voor het oprichten van voorzieningen ten dienste van het ontvangen en 
zenden van telecommunicatiesignalen rondom infrastructuur dan wel in 
bebouwd gebied op gebouwen van 15 meter of hoger met uitzondering 
van plaatsing op of zeer nabij gebouwen waar mensen permanent dan wel 
veelvuldig verblijven (zoals woongebouwen, scholen en dergelijke), tenzij 
plaatsing buiten een woongebouw redelijkerwijs onmogelijk is; 

 i. de oprichting van een Jongerenontmoetingsplek, mits de inhoud van het 
bouwwerk niet meer bedraagt dan 30 m2 en de hoogte niet meer 
bedraagt dan 3,5 meter. Burgemeester en Wethouders houden onder 
andere rekening met mogelijke overlast en de ruimtelijke kwaliteit. 

23.2 Burgemeester en wethouders kunnen bij de verlening van de ontheffing 
voorwaarden stellen ten aanzien van: 

 a. de situering en maatvoering van de in lid 23.1 onder d ,h en i genoemde 
objecten ten einde een ruimtelijk verantwoorde plaatsing van deze 
objecten ten opzichte van de omgeving te waarborgen; 

 b. ter waarborging van de verkeersveiligheid, de brandveiligheid, een 
adequate brand- en rampenbestrijding en zelfredzaamheid;  

 c. de gewenste parkeer-, laad- en losruimte, van voldoende omvang, op 
eigen terrein. 

 
23.3  De in lid 22.1 genoemde ontheffingen mogen slechts worden verleend indien: 
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 a. hiervoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken;  

 b. geen blijvende onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de in het 
bestemmingsplan beschreven en te beschermen stedenbouwkundige 
structuur en/of de ruimtelijke kwaliteiten van het gebied; 

 c. geen verkeersonveilige situaties ontstaan. 
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Artikel 24 Algemene wijzigingsregels 
24.1  Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd de in het plan opgenomen 

bestemmingen te wijzigen, overeenkomstig het bepaalde in de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro), ten behoeve van: 

 a. overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover dit van belang is voor 
een technisch betere realisering van bestemmingen of technisch beter 
verantwoorde plaatsing van bouwwerken dan wel voor zover dit 
noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein; 
de overschrijdingen mogen echter niet meer dan 5 meter bedragen en het 
bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot; 

 b. het aanbrengen van wijzigingen in de plaats, richting en/of afmetingen van 
bestemmingsgrenzen en/of andere grenslijnen en aanduidingen ten 
behoeve van de praktische uitvoering van het plan met dien verstande dat 
de afwijking ten hoogste 5 meter mag bedragen, mits het wijzigingen 
betreft waarbij geen belangen van derden worden geschaad, dan wel ter 
correctie van afwijkingen of onnauwkeurigheden van bestemmingsvlakken 
ten opzichte van de feitelijke situatie of anderszins een meetverschil of 
indien de situatie ter plekke daartoe aanleiding geeft; 

 c. het aanbrengen van wijzigingen in de plaats, richting en/of afmetingen van 
bestemmingsgrenzen en/of andere grenslijnen en aanduidingen ten 
behoeve van de praktische uitvoering van het plan met dien verstande dat 
de afwijking ten hoogste 5 meter mag bedragen, mits het wijzigingen 
betreft waarbij geen belangen van derden worden geschaad, dan wel ter 
correctie van afwijkingen of onnauwkeurigheden van bestemmingsvlakken 
en/of aanduidingen ten opzichte van de feitelijke situatie of anderszins een 
meetverschil of indien de situatie ter plekke daartoe aanleiding geeft. 

24.2   De in lid 24.1 genoemde wijzigingen zijn slechts toegestaan indien: 
 a. Hiervoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken;  
 b. Geen blijvende onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de in het 

bestemmingsplan beschreven en te beschermen stedenbouwkundige 
structuur en/of de ruimtelijke, c.q. de milieukwaliteiten van het gebied en 
de omgeving; 

 c. Geen verkeersonveilige situaties ontstaan. 
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Artikel 25 Algemene procedureregels 
25.1  Ontheffing 

Bij toepassing van een ontheffing, die onderdeel uitmaakt van dit plan, is op 
de voorbereiding van het besluit de procedure als bedoeld in de afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht, van toepassing. 

25.2 Wijziging 
Bij toepassing van een wijzigingsbevoegdheid, die onderdeel uitmaakt van dit 
plan, is op de voorbereiding van het besluit de procedure als bedoeld in de 
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. 

25.3 Aanlegvergunning 
Bij het verlenen van een aanlegvergunning, die onderdeel uitmaakt van dit 
plan, is de procedure als vervat in artikel 3.16 van de Wet ruimtelijke ordening 
van toepassing. 

25.4 Nadere eisen 
Bij toepassing van de nadere eisenregeling, die onderdeel uitmaakt van dit 
plan, is op de voorbereiding van het besluit de procedure als bedoeld in de 
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. 
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Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 
 
Artikel 26 Overgangsrecht  
 
26.1 Overgangsrecht bouwwerken 
26.1.1 Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden 
krachtens een bouwvergunning en afwijkt van het plan, mag, mits deze 
afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot: 

 a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
 b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden 

vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt 
gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet 
gegaan. 

26.1.2  Eenmalig kan ontheffing worden verleend van het eerste lid voor het 
vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid 
met maximaal 10 %.  

26.1.3  Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar 
bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn 
gebouwd in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen 
de overgangsbepaling van dat plan.  

 
26.2 Overgangsrecht gebruik  
26.2.1 Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden 
voortgezet.  

26.2.2 Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het 
eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan 
strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en 
omvang wordt verkleind. 

26.2.3 Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na de inwerkingtreding van het 
plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden 
dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.  

26.2.4 Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met 
het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de 
overgangsbepalingen van dat plan.  

 
26.3 Hardheidsclausule 
 Voor zover toepassing van het overgangsrecht bouwwerken of gebruik leidt tot 

een onbillijkheid van overwegende aard jegens een of meer natuurlijke 
personen kunnen burgemeester en wethouders ten behoeve van die persoon 
of personen van dat overgangsrecht ontheffing verlenen. 
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Artikel 27 Slotregel 
 
Deze regels worden aangehaald als: 
 
“Regels bestemmingsplan Het Nieuwe Midden”  
 
Vastgesteld door de gemeenteraad van Zevenhuizen-Moerkapelle 
……………………… 
 
De voorzitter,  De secretaris, 
……….  ……… 
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BIJLAGEN BIJ DE VOORSCHRIFTEN 
 
 
BIJLAGE 1: Staat van bedrijfsactiviteiten 



bestemmingsplan Het Nieuwe Midden 

ALGEMENE TOELICHTING OP DE LIJST VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN 
 
 
1 Algemeen 
Bij de indeling van de bedrijfstypen is de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 1993 
van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevolgd. Dit is een nieuwe 
bedrijfsindeling, die de vorige SBI 1974 heeft vervangen. 
Voor een nadere uiteenzetting – o.m. ten aanzien van de betekenis van de 
afstanden in de tabellen - zij verwezen naar de VNG-publicatie “Bedrijven en 
milieuzonering” (2007). 
 
2 Indeling 
De ze bijlage bevat een lijst met milieuaspecten en richtafstanden voor een breed 
scala van milieubelastende activiteiten. De lijst 1:“bedrijfstypen: bedrijven” omvat 
de bedrijfstypen met de desbetreffende SBI-codes. De SBI-codes komen vrijwel 
overeen met de BIK-codes, de bedrijfsindeling van de Kamer van Koophandel. De 
BIK-codes kennen een meer gedetailleerde onderverdeling. 
Voor elk bedrijfstype zijn kenmerken zoals afstanden tot een rustige woonwijk 
weergegeven. De weergegeven kenmerken zijn van toepassing op ‘gemiddelde’, 
moderne bedrijven binnen een bedrijfstype. Hierbij is rekening gehouden met de 
normaliter bij deze bedrijven voorkomende opslagen en installaties.  
 
3 Afstanden voor geur, stof, geluid en gevaar 
Per bedrijfstype zijn voor elk van de aspecten geur, stof, geluid en gevaar de 
afstanden aangegeven die in de meeste gevallen kunnen worden aangehouden 
tussen een bedrijf en woningen om hinder en schade aan mensen binnen 
aanvaarde normen houden. 
Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gekozen: 
- Het betreft ‘gemiddeld’ moderne bedrijfsactiviteiten met gebruikelijke 

productieprocessen en voorzieningen; 
- De richtafstanden hebben betrekking op de omgevingstype ‘rustige 

woonwijk’; 
- De richtafstanden bieden in beginsel ruimte voor normale groei van de 

bedrijfsactiviteiten; 
- Bij activiteiten met ruimtelijk duidelijk te onderscheiden deelactiviteiten 

(zoals productie, opslag, kantoren, parkeerterreinen) kunnen deze 
deelactiviteiten desgewenst afzonderlijk te zoneren activiteiten worden 
beschouwd, bijvoorbeeld bij ligging van activiteiten binnen zones met een 
verschillende milieucategorie. 
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De volgende afstanden worden gehanteerd: 10, 30, 50, 100, 200, 300, 500, 700, 
1000, 1500 m. 
 
Kolom met richtafstanden voor geluid 
Achter de afstand voor geluid is -waar van toepassing- de letter C van continu 
opgenomen. Hiermee is dan aangegeven dat bij de betreffende milieubelastende 
activiteiten de voor geluid bepalende activiteiten meestal continu (dag en nacht) in 
bedrijf zijn. 
 
Achter de afstand voor geluid is -waar van toepassing- de letter Z van zonering 
opgenomen. Het gaat hierbij om inrichtingen die in belangrijke mate geluidhinder 
kunnen veroorzaken in de zin van de Wet geluidhinder (vroeger ook wel A-
inrichtingen genoemd) en die als zodanig zijn aangewezen in artikel 2.4 van het 
Inrichtingen – en vergunningenbesluit milieubeheer. Indien deze inrichtingen op 
een bedrijventerrein voorkomen of in het bestemmingsplan zijn toegestaan, dient 
in het bestemmingsplan een zonering voor geluid te worden opgenomen. 
 
Kolom met richtafstanden voor gevaar 
In de kolom ‘gevaar’ is een richtafstand aangegeven, die bij een gemiddelde 
activiteit van dat type aangehouden kan worden. Het betreft alle gevaarsaspecten, 
inclusief brandgevaar en stofexplosies. 
In de kolom ‘gevaar’ is de letter R van risico opgenomen voor activiteiten die 
mogelijk onder de werking van het Bevi vallen of gaan vallen. Voor deze 
activiteiten dient altijd te worden nagegaan of het Bevi van toepassing is. Indien 
het Bevi van toepassing is, dient altijd te worden getoetst aan de in het Bevi 
opgenomen grens- en richtwaarden danwel de in het Revi opgenomen vaste 
afstanden voor het plaatsgebonden risico. Ook geldt een verantwoordingsplicht 
voor het groepsrisico in het invloedsgebied rondom deze inrichtingen. 
 
In dezelfde kolom is de letter V van vuurwerk opgenomen voor activiteiten waarop 
het Vuurwerkbesluit van toepassing is. Voor deze activiteiten deint altijd getoetst te 
worden aan de veiligheidsafstanden uit het Vuurwerkbesluit. 
 
D van ‘divers ’in kolom milieucategorie  
Bij de bepaling van richtafstanden voor de onderscheiden bedrijfstypen is 
uitgegaan van een ‘gemiddeld’ moderne activiteit met gebruikelijke 
productieprocessen en voorzieningen. Bij alle activiteiten dient daarom rekening 
te worden gehouden met een zekere variatie. Voor activiteiten met een grote 
variatie in productieprocessen is de letter D van divers opgenomen. Deze 
activiteiten kunnen een grote variatie in milieubelasting vertonen. Dit dient per 
geval nader te worden bezien. 
 
4 Grootste afstand 
In een aparte kolom is de grootste afstand voor geur, stof, geluid en gevaar in de 
lijst opgenomen. Van deze grootste afstand is de zogenaamde categorie afgeleid. 
 
5 Index voor verkeersaantrekkende werking 
Naast de genoemde milieuaspecten kan ook de verkeersaantrekkende werking 
van belang zijn voor de toelaatbaarheid van milieubelastende activiteiten op een 
bepaalde locatie. Dit aspect kan niet worden vertaald naar afstanden maar is 
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weergegeven met een kwalitatieve index die loopt van 1 tot en met 3, met de 
volgende betekenis: 
1: potentieel geringe verkeersaantrekkende werking; 
2: potentieel aanzienlijke verkeersaantrekkende werking; 
3: potentieel zeer grote verkeersaantrekkende werking. 
Daarbij is onderscheid gemaakt tussen goederenvervoer (G) en personenvervoer 
(P). 
 
6 Categorie 
De zogenaamde categorie loopt uiteen van 1 tot en met 6 en is direct afgeleid van 
de grootste afstand: 
- categorie 1: grootste afstand 0 of 10 m; 
- categorie 2: grootste afstand 30 m; 
- categorie 3: grootste afstand 50 of 100 m; 
- categorie 4: grootste afstand 200 of 300 m; 
- categorie 5: grootste afstand 500, 700 of 1000 m; 
- categorie 6: grootste afstand 1500 m. 
 
Opgemerkt wordt dat categorie 6 uitdrukkelijk betekent: nader te onderzoeken. De 
noodzakelijke afstand zou ook groter kunnen zijn dan de hieraan gerelateerde 
1500 m. Dit sluit overigens niet uit dat in bepaalde gevallen de afstand ook kleiner 
kan zijn. 
 
7 Overige aandachtspunten van activiteiten 
In de lijst zijn tenslotte enkele aandachtspunten benoemd, die bedoeld zijn als 
aanvullende informatie waarmee in specifieke gevallen rekening kan worden 
gehouden. 
 
Visuele hinder 
De index voor visuele hinder is een indicator voor de (visuele) inpasbaarheid van 
activiteiten. Hoge kolossale industriële bouwwerken hebben een index gelijk aan 
3, een klein kantoorgebouw een index gelijk aan 1. De bepaling van de index is 
subjectief en niet eenduidig. Bovendien is er een tendens om ‘lelijke’ installaties 
aan te kleden of af te schermen. De index voor visuele hinder heeft daardoor 
slechts een signaalfunctie. 
 
B van bodemverontreiniging 
De index voor bodem kan een hulpmiddel zijn bij de selectie van toelaatbare 
inrichtingen op gevoelige gronden, zoals bodembeschermingsgebieden. In het 
provinciale beleid met betrekking tot de bodembescherming speelt dit aspect een 
rol. Uitwerking van dit aspect vindt plaats in de provinciale milieuverordeningen. 
In deze kolom is de letter B opgenomen indien een activiteit een verhoogde kans 
op bodemverontreiniging geeft, bijvoorbeeld door calamiteiten, incidenten of 
‘sluimerende’ lekkages. 
 
L van  luchtverontreiniging 
De uitstoot van schadelijke stoffen naar de lucht is niet te vertalen in een 
richtafstand die bij voorkeur tot woningen (of andere gevoelige locaties) in acht 
zou moeten worden gehouden. Toch kan de uitstoot van schadelijke stoffen naar 
de lucht in planologisch opzicht relevant zijn. Indien dit aspect relevant kan zijn in 
relatie tot de in de lijst genoemde grootste afstand, is de letter L vermeld.  
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8 Gebruikte afkortingen 
De volgende afkortingen worden in de lijst gebruikt: 
-  niet van toepassing of niet relevant 
<  kleiner dan 
>  groter  
=  gelijk aan 
cat.  categorie 
e.d.  en dergelijke 
kl.  klasse 
n.e.g.  niet elders genoemd 
o.c.  opslagcapaciteit 
p.c.  productiecapaciteit 
p.o.  productieoppervlak 
b.o.  bedrijfsoppervlak 
v.c.  verwerkingscapaciteit 
u  uur 
d  dag 
w  week 
j  jaar 
B  bodemverontreiniging 
C  continu 
D  divers 
L  luchtverontreiniging 
Z  zonering op basis van Wet geluidhinder 
R  risico (besluit externe veiligheid inrichtingen mogelijk van toepassing) 
V  vuurwerkbesluit van toepassing 
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INHOUDSOPGAVE 
   
 
Lijst Bedrijfstypen: bedrijven 
 
 
01 Landbouw en dienstverlening t.b.v. de landbouw  
02 Bosbouw en dienstverlening t.b.v. de bosbouw  
05 Visserij- en visteeltbedrijven  
10 Turfwinning  
11 Aardolie- en aardgaswinning  
14 Winning van zand, grind, klei, zout e.d.  
15 Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken  
16 Verwerking van tabak  
17 Vervaardiging van textiel  
18 Vervaardiging van kleding; bereiden en verven van bont  
19 Vervaardiging van leer en lederwaren (excl. kleding)  
20 Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout, riet, kurk e.d.  
21 Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren  
22 Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media  
23 Aardolie- en steenkoolverwerk. industrie; bewerking van splijt- en kweekstoffen  
24 Vervaardiging van chemische producten  
25 Vervaardiging van producten van rubber en kunststof  
26 Vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk- en gipsproducten  
27 Vervaardiging van metalen  
28 Vervaardiging van producten van metaal (excl. machines en transportmiddelen)  
29 Vervaardiging van machines en apparaten  
30 Vervaardiging van kantoormachines en computers  
31 Vervaardiging van overige electronische machines, apparaten en benodigdheden  
32 Vervaardiging van audio-, video- en telecomapparaten en -benodigdheden  
33 Vervaardiging van medische en optische apparaten en instrumenten  
34 Vervaardiging van auto’s, aanhangwagens en opleggers  
35 Vervaardiging van transportmiddelen (excl. auto’s, aanhangwagens en opleggers)  
36 Vervaardiging van meubels; vervaardiging van overige goederen n.e.g.  
37 Voorbereiding tot recycling  
40 Productie en distributie van elektriciteit, aardgas, stoom en warm water  
41 Winning en distributie van water  
45 Bouwnijverheid  
50 Handel in en reparatie van auto’s en motorfietsen; benzineservicestations  
51 Groothandel en handelsbemiddeling  
52 Detailhandel en reparatie t.b.v. particulieren  
55 Logies-, maaltijden- en drankenverstrekking  
60 Vervoer over land  
61/62 Vervoer over water/door de lucht  
63 Dienstverlening t.b.v. het vervoer  
64 Post en telecommunicatie  
65/6/7 Financiële instellingen en verzekeringswezen  
70 Verhuur van en handel in onroerend goed  
71 Verhuur van transportmiddelen, machines en andere roerende goederen  
72 Computerservice- en informatietechnologie  
73 Speur- en ontwikkelingswerk  
74 Overige zakelijke dienstverlening  
75 Openbaar bestuur, overheidsdiensten en sociale verzekeringen  
80 Onderwijs
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85 Gezondheids- en welzijnszorg  
90 Milieudienstverlening  
91 Diverse organisaties  
92 Cultuur, sport en recreatie  
93 Overige dienstverlening  
 
 
 
Lijst Bedrijfstypen: opslagen en installaties 
 
 
- Opslagen gevaarlijke stoffen  
- Installaties 
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BIJLAGE 1 
 
 
 
LIJST VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN 
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Gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle
Het Nieuwe Midden

Selectiecriteria: categorie 1-3.2 Milieuzonering
Bedrijfstypen:

Bedrijven
SBI-CODE OMSCHRIJVING               AFSTANDEN IN METERS            INDICES
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01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW
0111, 0113 Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen) 10 10 30 C 10 30 2 1 G 1 B L
0112 0 Tuinbouw:
0112 1 - bedrijfsgebouwen 10 10 30 C 10 30 2 1 G 1 B L
0112 2 - kassen zonder verwarming 10 10 30 C 10 30 2 1 G 1 B L
0112 3 - kassen met gasverwarming 10 10 30 C 10 30 2 1 G 1 B L
0112 4 - champignonkwekerijen (algemeen) 30 10 30 C 10 30 2 1 G 1 B
0112 6 - bloembollendroog- en prepareerbedrijven 30 10 30 C 10 30 2 1 G 1 B
0112 7 - witlofkwekerijen (algemeen) 30 10 30 C 10 30 2 1 G
0122 0 Fokken en houden van overige graasdieren:
0122 1 - paardenfokkerijen 50 30 30 C 0 50 3.1 1 G 1
0122 2 - overige graasdieren 50 30 30 C 0 50 3.1 1 G 1
0124 0 Fokken en houden van pluimvee:
0125 0 Fokken en houden van overige dieren:
0125 3 - huisdieren 30 0 50 C 10 50 3.1 1 G 1
0125 5 - bijen 10 0 30 C 10 30 2 1 G 1
0125 6 - overige dieren 30 10 30 C 0 30 D 2 1 G 1
014 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw:
014 1 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m² 30 10 50 10 50 D 3.1 2 G 1
014 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m² 30 10 30 10 30 2 1 G 1
014 3 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² 30 10 50 10 50 3.1 2 G 1
014 4 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² 30 10 30 10 30 2 1 G 1
0142 KI-stations 30 10 30 C 0 30 2 1 G 1
02 -
02 - BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. BOSBOUW
020 Bosbouwbedrijven 10 10 50 0 50 3.1 1 G 1
05 -
05 - VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN
0501.2 Binnenvisserijbedrijven 50 0 50 C 10 50 3.1 1 G 1
0502 0 Vis- en schaaldierkwekerijen
0502 2 - visteeltbedrijven 50 0 50 C 0 50 3.1 1 G 1
10 -
15 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN
151 0 Slachterijen en overige vleesverwerking:
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Gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle
Het Nieuwe Midden

Selectiecriteria: categorie 1-3.2 Milieuzonering
Bedrijfstypen:

Bedrijven
SBI-CODE OMSCHRIJVING               AFSTANDEN IN METERS            INDICES
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151 5 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m² 50 0 50 C 30 50 3.1 1 G 1
151 6 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m² 30 0 50 10 50 3.1 1 G 1
151 7 - loonslachterijen 50 0 50 10 50 3.1 1 G 1

151 8
- vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met p.o. < 2.000 
m² 50 0 50 10 50 3.1 2 G 1

152 0 Visverwerkingsbedrijven:
152 6 - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² 50 10 30 10 50 3.1 1 G 1
1531 0 Aardappelprodukten fabrieken:
1531 2 - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m² 50 10 50 50 R 50 3.1 1 G 1
1551 0 Zuivelprodukten fabrieken:
1552 2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² 10 0 30 0 30 2 1 G 1
1581 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:
1581 1 - v.c. < 2500 kg meel/week 30 10 30 C 10 30 2 1 G 1
1584 0 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:

1584 3 - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m² 30 10 30 10 30 2 1 G 1
1584 6 - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² 30 10 30 10 30 2 1 G 1
1585 Deegwarenfabrieken 50 30 10 10 50 3.1 2 G 2
1593 t/m 1595 Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30 C 0 30 2 1 G 1
17 -
17 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL
173 Textielveredelingsbedrijven 50 0 50 10 50 3.1 2 G 2 B
174, 175 Vervaardiging van textielwaren 10 0 50 10 50 3.1 1 G 1
176, 177 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen 0 10 50 10 50 3.1 1 G 2
18 -
18 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT
181 Vervaardiging kleding van leer 30 0 50 0 50 3.1 1 G 1
182 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2 2 G 2
183 Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont 50 10 10 10 50 3.1 1 G 1 B L
19 -
19 - VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)
192 Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) 50 10 30 10 50 D 3.1 2 G 2
193 Schoenenfabrieken 50 10 50 10 50 3.1 2 G 1
20 -
20 - HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.
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Selectiecriteria: categorie 1-3.2 Milieuzonering
Bedrijfstypen:

Bedrijven
SBI-CODE OMSCHRIJVING               AFSTANDEN IN METERS            INDICES
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2010.2 0 Houtconserveringsbedrijven:
2010.2 2 - met zoutoplossingen 10 30 50 10 50 3.1 2 G 1 B
203, 204, 205 1 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2 0 30 50 0 50 3.1 1 G 1
205 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 10 30 0 30 2 1 G 1
21 -
21 - VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN
2112 0 Papier- en kartonfabrieken:
2112 1 - p.c. < 3 t/u 50 30 50 C 30 R 50 3.1 1 G 2
22 -
22 - UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA
221 Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10 0 10 1 1 P 1
2222.6 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30 0 30 2 1 P 1 B
2223 A Grafische afwerking 0 0 10 0 10 1 1 G 1
2223 B Binderijen 30 0 30 0 30 2 2 G 1
2224 Grafische reproduktie en zetten 30 0 10 10 30 2 2 G 1 B
2225 Overige grafische aktiviteiten 30 0 30 10 30 D 2 2 G 1 B
223 Reproduktiebedrijven opgenomen media 0 0 10 0 10 1 1 G 1
23 -
24 - VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN
2442 0 Farmaceutische produktenfabrieken:
2442 1 - formulering en afvullen geneesmiddelen 50 10 50 50 R 50 3.1 2 G 1 B L
2442 2 - verbandmiddelenfabrieken 10 10 30 10 30 2 2 G 1
2466 A Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken 50 10 50 50 R 50 3.1 3 G 2 B
25 -
25 - VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF
2512 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:
2512 1 - vloeropp. < 100 m2 50 10 30 30 50 3.1 1 G 1
252 0 Kunststofverwerkende bedrijven:
252 3 - productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststofbouwmaterialen 50 30 50 30 50 3.1 2 G 1
26 -

26 - VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN
2615 Glasbewerkingsbedrijven 10 30 50 10 50 3.1 1 G 1
262, 263 0 Aardewerkfabrieken:
262, 263 1 - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 10 10 30 10 30 2 1 G 1 L
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Selectiecriteria: categorie 1-3.2 Milieuzonering
Bedrijfstypen:

Bedrijven
SBI-CODE OMSCHRIJVING               AFSTANDEN IN METERS            INDICES
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267 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:
267 2 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m² 10 30 50 0 50 3.1 1 G 1
2681 Slijp- en polijstmiddelen fabrieken 10 30 50 10 50 D 3.1 1 G 2
27 -
28 - VERVAARD. VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.)
281 0 Constructiewerkplaatsen:
281 1 - gesloten gebouw 30 30 100 30 100 3.2 2 G 2 B
281 1a - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2 30 30 50 10 50 3.1 1 G 1
284 B1 Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2 30 30 50 10 50 D 3.1 1 G 2 B
2851 0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:
2852 2 Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m2 10 30 50 10 50 D 3.1 1 G 2 B
287 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m2 30 30 50 10 50 3.1 1 G 2 B
29 -
30 - VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS
30 -
30 A Kantoormachines- en computerfabrieken 30 10 30 10 30 2 1 G 1
31 -
31 - VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.
316 Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 30 10 30 2 1 G 1
32 -
32 - VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH.
321 t/m 323 Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. 30 0 50 30 50 D 3.1 2 G 1 B
3210 Fabrieken voor gedrukte bedrading 50 10 50 30 50 3.1 1 G 2 B
33 -
33 - VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN
33 A Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. 30 0 30 0 30 2 1 G 1
34 -

35 - VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS)
351 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:
351 1 - houten schepen 30 30 50 10 50 3.1 2 G 1 B
36 -
36 - VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.
361 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 0 10 10 0 10 1 1 P 1
362 Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10 10 30 2 1 G 1 B
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Het Nieuwe Midden

Selectiecriteria: categorie 1-3.2 Milieuzonering
Bedrijfstypen:

Bedrijven
SBI-CODE OMSCHRIJVING               AFSTANDEN IN METERS            INDICES
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363 Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30 10 30 2 2 G 2
364 Sportartikelenfabrieken 30 10 50 30 50 3.1 2 G 2
365 Speelgoedartikelenfabrieken 30 10 50 30 50 3.1 2 G 2
3661.1 Sociale werkvoorziening 0 30 30 0 30 2 1 P 1
3661.2 Vervaardiging van overige goederen n.e.g. 30 10 50 30 50 D 3.1 2 G 2
37 -
40 - PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER
40 C0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:
40 C1 - < 10 MVA 0 0 30 C 10 30 2 1 P 1 B
40 C2 - 10 - 100 MVA 0 0 50 C 30 50 3.1 1 P 1 B
40 D0 Gasdistributiebedrijven:
40 D3 - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A 0 0 10 C 10 10 1 1 P 1
40 D4 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C 0 0 30 C 10 30 2 1 P 1
40 D5 - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D 0 0 50 C 50 R 50 3.1 1 P 1
40 E0 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:
40 E2 - blokverwarming 10 0 30 C 10 30 2 1 P 1
41 -
41 - WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER
41 A0 Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:
41 A2 - bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling 10 0 50 C 30 50 3.1 1 G 2
41 B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:
41 B1 - < 1 MW 0 0 30 C 10 30 2 1 P 1
45 -
45 - BOUWNIJVERHEID
45 1 - bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m² 10 30 50 10 50 3.1 2 G 1 B
45 2 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m² 10 30 50 10 50 3.1 2 G 1 B
45 3 - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m² 0 10 30 10 30 2 1 G 1 B
50 -
50 - HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS
501, 502, 504 Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven 10 0 30 10 30 2 2 P 1 B
5020.4 B Autobeklederijen 0 0 10 10 10 1 1 G 1
5020.4 C Autospuitinrichtingen 50 30 30 30 R 50 3.1 1 G 1 B L
5020.5 Autowasserijen 10 0 30 0 30 2 3 P 1
503, 504 Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 0 0 30 10 30 2 1 P 1
505 0 Benzineservisestations:
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Selectiecriteria: categorie 1-3.2 Milieuzonering
Bedrijfstypen:

Bedrijven
SBI-CODE OMSCHRIJVING               AFSTANDEN IN METERS            INDICES
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505 2 - met LPG < 1000 m3/jr 30 0 30 50 R 50 3.1 3 P 1 B
505 3 - zonder LPG 30 0 30 10 30 2 3 P 1 B
51 -
51 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING
511 Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 10 0 10 1 1 P 1
5121 0 Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders 30 30 50 30 R 50 3.1 2 G 2
5122 Grth in bloemen en planten 10 10 30 0 30 2 2 G 1
5124 Grth in huiden, vellen en leder 50 0 30 0 50 3.1 2 G 1
5125, 5131 Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen 30 10 30 50 R 50 3.1 2 G 1
5132, 5133 Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën 10 0 30 50 R 50 3.1 2 G 1
5134 Grth in dranken 0 0 30 0 30 2 2 G 1
5135 Grth in tabaksprodukten 10 0 30 0 30 2 2 G 1
5136 Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30 0 30 2 2 G 1
5137 Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10 30 0 30 2 2 G 1
5138, 5139 Grth in overige voedings- en genotmiddelen 10 10 30 10 30 2 2 G 1
514 Grth in overige consumentenartikelen 10 10 30 10 30 2 2 G 1
5148.7 0 Grth in vuurwerk en munitie:
5148.7 1 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton 10 0 30 10 V 30 2 2 G 1
5148.7 2 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton 10 0 30 50 V 50 3.1 2 G 1
5148.7 5 - munitie 0 0 30 30 30 2 2 G 1
5151.1 0 Grth in vaste brandstoffen:
5151.1 1 - klein, lokaal verzorgingsgebied 10 50 50 30 50 3.1 2 P 2
5153 0 Grth in hout en bouwmaterialen:
5153 1 - algemeen: b.o. > 2000 m² 0 10 50 10 50 3.1 2 G 2
5153 2 - algemeen: b.o. <= 2000 m² 0 10 30 10 30 2 1 G 1
5153.4 4 zand en grind:
5153.4 6 - algemeen: b.o. <= 200 m² 0 10 30 0 30 2 1 G 1
5154 0 Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:
5154 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m² 0 0 50 10 50 3.1 2 G 2
5154 2 - algemeen: b.o. < = 2.000 m² 0 0 30 0 30 2 1 G 1
5155.2 Grth in kunstmeststoffen 30 30 30 30 R 30 2 1 G 1
5156 Grth in overige intermediaire goederen 10 10 30 10 30 2 2 G 2
5157 1 - autosloperijen: b.o. <= 1000 m² 10 10 50 10 50 3.1 2 G 2 B
5157.2/3 1 - overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 1000 m² 10 10 50 10 50 3.1 2 G 2 B
5162 0 Grth in machines en apparaten:
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5162 2 - overige 0 10 50 0 50 3.1 2 G 1
517 Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. 0 0 30 0 30 2 2 G 1
52 -
52 - DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN
52 A Detailhandel voor zover n.e.g. 0 0 10 0 10 1 1 P 1
5211/2,5246/9 Supermarkten, warenhuizen 0 0 10 10 10 1 2 P 1
5222, 5223 Detailhandel vlees, wild, gevogelte, met roken, koken, bakken 10 0 10 10 10 1 1 P 1
5224 Detailhandel brood en banket met bakken voor eigen winkel 10 10 10 C 10 10 1 1 P 1
5231, 5232 Apotheken en drogisterijen 0 0 0 10 10 1 1 P 1
5246/9 Bouwmarkten, tuincentra, hypermarkten 0 0 30 10 30 2 3 P 1
5249 Detailhandel in vuurwerk tot 10 ton verpakt 0 0 10 10 V 10 1 1 P 1
5261 Postorderbedrijven 0 0 50 0 50 3.1 2 G 1
527 Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) 0 0 10 10 10 1 1 P 1
55 -
55 - LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING
5511, 5512 Hotels en pensions met keuken, conferentie-oorden en congrescentra 10 0 10 10 10 1 2 P 1
552 Kampeerterreinen, vakantiecentra, e.d. (met keuken) 30 0 50 C 30 50 3.1 2 P 1
553 Restaurants, cafetaria's, snackbars, ijssalons met eigen ijsbereiding, viskramen e.d. 10 0 10 C 10 10 1 2 P 1
554 1 Café's, bars 0 0 10 C 10 10 1 2 P 1
554 2 Discotheken, muziekcafé's 0 0 30 C 10 30 D 2 2 P 1
5551 Kantines 10 0 10 C 10 10 D 1 1 P 1
5552 Cateringbedrijven 10 0 30 C 10 30 2 1 G/P 1
60 -
60 - VERVOER OVER LAND
6022 Taxibedrijven 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1
6023 Touringcarbedrijven 10 0 100 C 0 100 3.2 2 G 1
6024 0 Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m² 0 0 100 C 30 100 3.2 3 G 1
6024 1 - Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m² 0 0 50 C 30 50 3.1 2 G 1
603 Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 0 0 30 C 10 30 D 2 1 P 1 B
61, 62 -
61, 62 - VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT
61, 62 A Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) 0 0 10 0 10 1 2 P 1
63 -
63 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER
6312 Veem- en pakhuisbedrijven, koelhuizen 30 10 50 C 50 R 50 D 3.1 2 G 2
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6321 1 Autoparkeerterreinen, parkeergarages 10 0 30 C 0 30 2 3 P 1 L
6321 2 Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties) 10 0 100 C 30 100 3.2 2 G 1
6322, 6323 Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) 0 0 10 0 10 1 2 P 1
633 Reisorganisaties 0 0 10 0 10 1 1 P 1
634 Expediteurs, cargadoors (kantoren) 0 0 10 0 10 D 1 1 P 1
64 -
64 - POST EN TELECOMMUNICATIE
641 Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1
642 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C 0 10 1 1 P 1
642 B0 zendinstallaties:
642 B2 - FM en TV 0 0 0 C 10 10 1 1 P 2
642 B3 - GSM en UMTS-steunzenders 0 0 0 C 10 10 1 1 P 2
65, 66, 67 -
65, 66, 67 - FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN
65, 66, 67 A Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen 0 0 10 C 0 10 1 1 P 1
70 -
70 - VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED
70 A Verhuur van en handel in onroerend goed 0 0 10 0 10 1 1 P 1
71 -

71 -
VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE 
GOEDEREN

711 Personenautoverhuurbedrijven 10 0 30 10 30 2 2 P 1
712 Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's) 10 0 50 10 50 D 3.1 2 G 1
713 Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 10 0 50 10 50 D 3.1 2 G 1 B
714 Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 10 10 30 10 30 D 2 2 G 2
72 -
72 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE
72 A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 0 0 10 0 10 1 1 P 1
72 B Switchhouses 0 0 30 C 0 30 2 1 P 1
73 -
73 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK
731 Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 30 10 30 30 R 30 2 1 P 1
732 Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 0 0 10 0 10 1 1 P 1
74 -
74 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING
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74 A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren 0 0 10 0 10 D 1 2 P 1
747 Reinigingsbedrijven voor gebouwen 50 10 30 30 50 D 3.1 1 P 1 B
7481.3 Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 C 10 30 2 2 G 1 B
7484.4 Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 0 0 10 0 10 1 2 P 1
75 -
75 - OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE VERZEKERINGEN
75 A Openbaar bestuur (kantoren e.d.) 0 0 10 0 10 1 2 P 1
7525 Brandweerkazernes 0 0 50 C 0 50 3.1 1 G 1
80 -
80 - ONDERWIJS
801, 802 Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs 0 0 30 0 30 2 1 P 1
803, 804 Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs 10 0 30 10 30 D 2 2 P 1
85 -
85 - GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG
8511 Ziekenhuizen 10 0 30 C 10 30 2 3 P 2
8512, 8513 Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven 0 0 10 0 10 1 2 P 1
8514, 8515 Consultatiebureaus 0 0 10 0 10 1 1 P 1
853 1 Verpleeghuizen 10 0 30 C 0 30 2 1 P 1
853 2 Kinderopvang 0 0 30 0 30 2 2 P 1
90 -
90 - MILIEUDIENSTVERLENING
9001 A0 RWZI's en gierverwerkingsinricht., met afdekking voorbezinktanks:
9001 B rioolgemalen 30 0 10 C 0 30 2 1 P 1
9002.1 A Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d. 50 30 50 10 50 3.1 2 G 1
9002.1 B Gemeentewerven (afval-inzameldepots) 30 30 50 30 R 50 3.1 2 G 1 B
9002.2 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:
9002.2 A4 - pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) 50 10 30 10 50 3.1 1 G 2 L
9002.2 A7 - verwerking fotochemisch en galvano-afval 10 10 30 30 R 30 2 1 G 1 B L
91 -
91 - DIVERSE ORGANISATIES
9111 Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren) 0 0 10 0 10 1 1 P 1
9131 Kerkgebouwen e.d. 0 0 30 0 30 2 2 P 1
9133.1 A Buurt- en clubhuizen 0 0 30 C 0 30 D 2 2 P 1
9133.1 B Hondendressuurterreinen 0 0 50 0 50 3.1 1 P 1
92 -
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92 - CULTUUR, SPORT EN RECREATIE
921, 922 Studio's (film, TV, radio, geluid) 0 0 30 C 10 30 2 2 G 1
9213 Bioscopen 0 0 30 C 0 30 2 3 P 1
9232 Theaters, schouwburgen, concertgebouwen, evenementenhallen 0 0 30 C 0 30 2 3 P 1
9234 Muziek- en balletscholen 0 0 30 0 30 2 2 P 1
9234.1 Dansscholen 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1
9251, 9252 Bibliotheken, musea, ateliers, e.d. 0 0 10 0 10 1 2 P 1
9261.1 0 Zwembaden:
9261.1 1 - overdekt 10 0 50 C 10 50 3.1 3 P 1
9261.2 A Sporthallen 0 0 50 C 0 50 3.1 2 P 1
9261.2 B Bowlingcentra 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1
9261.2 E Maneges 50 30 30 0 50 3.1 2 P 1
9261.2 F Tennisbanen (met verlichting) 0 0 50 C 0 50 3.1 2 P 2
9261.2 G Veldsportcomplex (met verlichting) 0 0 50 C 0 50 3.1 2 P 2
9261.2 H Golfbanen 0 0 10 0 10 1 2 P 1
9261.2 I Kunstskibanen 0 0 30 C 50 R 50 3.1 2 P 2
9262 0 Schietinrichtingen:
9262 11 - buitenbanen met voorzieningen: boogbanen 0 0 30 30 30 2 1 P 1
9262 2 - binnenbanen: boogbanen 0 0 10 C 10 10 1 1 P 1
9262 F Sportscholen, gymnastiekzalen 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1
9262 G Jachthavens met diverse voorzieningen 10 10 50 C 30 50 3.1 3 P 1 B
9271 Casino's 10 0 30 C 0 30 2 3 P 1
9272.1 Amusementshallen 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1
93 -
93 - OVERIGE DIENSTVERLENING
9301.1 A Wasserijen en strijkinrichtingen 30 0 50 C 30 50 3.1 2 G 1
9301.1 B Tapijtreinigingsbedrijven 30 0 50 30 50 3.1 2 G 1 L
9301.2 Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30 30 R 30 2 2 G 1 B L
9301.3 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30 0 30 2 1 G 1
9301.3 B Wasserettes, wassalons 0 0 10 0 10 1 1 P 1
9302 Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten 0 0 10 0 10 1 1 P 1
9303 0 Begrafenisondernemingen:
9303 1 - uitvaartcentra 0 0 10 0 10 1 2 P 1
9303 2 - begraafplaatsen 0 0 10 0 10 1 2 P 1
9304 Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden 10 0 30 C 0 30 2 1 P 1
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9305 B Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 0 0 10 C 0 10 D 1 1 P 1
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