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Toelichting 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel planvorming 

Het voorliggende plan betreft het realiseren van woonbebouwing aan de Jan de Oudeweg. Bij indiening 
van een bouwplan voor woningen is strijdigheid met het vigerende bestemmingsplan gebleken en in 
overleg met aanvrager is besloten om de woningen door middel van een bestemmingsplan planologisch 
mogelijk te maken. 

1.2 8egrenzing plangebied 

Het plangebied is gelegen in de noordelijke Wippolder in de Professorenbuurt. Het plangebied wordt aan 
de noordzijde begrensd door het fietspad langs de Delfgauwseweg, aan de oostzijde door het talud van 
de Rijksweg A 13, aan de zuidzijde door de NY Waterbedrijf Europoort en aan de westzijde door de Jan 
de Oudeweg. 

1.3 Vigerende bestemmingsplannen 

Voor het plangebied geldt momenteel het bestemmingsplan TU-Noord (De noordelijke Wippolder). 

1.4 Relatie met het milieueffectrapport(MER) 

Het plangebied Pauwmolen ligt in een gedeelte van Delft dat veel in het nieuws is geweest: Delft 
Zuidoost. Dat is het gebied tussen de Schie, de Oostpoortweg, de A13 en de Kruithuisweg. In dit 
gedeelte van Delft zijn de komende jaren veel grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen te verwachten. 
Om de gevolgen voor het milieu op een goede manier bij de besluitvorming over deze grootschalige 
ontwikkelingen in Delft Zuidoost te kunnen betrekken, is besloten om een milieueffectrapport (MER) op 
te stellen. In dat MER zijn de milieueffecten van de diverse grootschalige ontwikkelingen in hun 
onderlinge samenhang beschreven. Het MER is daarmee een globale milieukundige onderbouwing van 
de meeste nieuwe bestemmingsplannen voor Delft Zuidoost en derhalve ook voor bestemmingsplan 
Pauwmolen. Naar verwachting zal de gemeenteraad van Delft op 24 februari 2011 een besluit nemen 
over de 'ProjectMER bestemmingsplannen Delft Zuidoost' . In het MER zijn de milieugevolgen van de 
samenhangende ontwikkelingen in Delft Zuidoost op hoofdlijnen beoordeeld. Ook zijn er alternatieven 
bedacht en deze zijn eveneens op hoofdlijnen beoordeeld. Dit is ook voor het bestemmingsplan 
Pauwmolen gebeurd. In hoofdstuk 6 wordt dit nader besproken. Hoofdstuk 6 van deze toelichting omvat 
daarmee de gedetailleerde milieukundige onderbouwing van het plan. 

1.5 Opbouw plan 

Hoofdstuk 2 van het bestemmingsplan, de gebiedsvisie, bevat een samenvatting van het 
bestemmingsplan. In hoofdstuk 3 wordt een toelichting gegeven op de juridische regeling. In de 
hoofdstukken 4 tot en met 8 komen achtereenvolgens de volgende aspecten aan de erde: ruimtelijk 
opzet, functies, milieu, infrastructuur en cultuurhistorie. Hoofdstuk 9 beschrijft de bestaande situatie, de 
regelgeving en onderzoek en de gewenste ontwikkeling ten aanzien van handhaving in dit plangebied. 
Tot slot wordt in hoofdstuk 10 de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid van het 
bestemmingsplan beschreven. 
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Hoofdstuk 2 Gebiedsvisie 
De locatie Pauwmolen is een braakliggend stuk grond in particulier eigendom. De locatie ligt langs de 
A 13. Aan de noordzijde vormt de Delfgauwseweg de begrenzing. De westgrens wordt gevormd door de 
Jan de Oudeweg, terwijl aan de zuidzijde de grens in het verlengde van de Prof. Oudemansstraat ligt, 
aan de zijde van de Reinwaterkelders. 

Het bouwplan, waarop dit bestemmingsplan is gebaseerd, voorziet in de bouw van een woongebouw met 
143 studenteneenheden in een toren van 55 m hoog aan de kant van de A13 en 142 sociale woningen in 
een appartementengebouw van 15,5 m hoog aan de zijde van de Jan de Oudeweg en de 
Reinwaterkelders. Onder de appartementen en onder de centrale ruimte tussen de toren en de 
appartementen komt een parkeergarage. Ook op maaiveld tussen de nieuwe gebouwen wordt een 
parkeerterrein gerealiseerd. De entree van de parkeergarage en het appartementengebouw bevindt zich 
aan de zijde Jan de Oudeweg in de groenzone. De entree van de toren en de fietsenstalling bevindt zich 
aan de Delfgauwseweg. 

De deklaag op het dak van de fietsenstalling, de entree naar de toren en de aansluiting tussen het 
appartementengebouw en de toren vormt een aflopende daktuin in de richting van de Delfgauwseweg en 
de ecologische zone langs de A 13. Op dit dak komt een geluidsscherm, deels van doorzichtbaar 
materiaal, deels en begreeide constructie. 

De open bare ruimte tussen het appartementengebouw en de Jan de Oudeweg krijgt een groene 
ecologische inrichting. Hierdoor komt het gebouw vrijwel geheel in het groen te staan. De waterpartij 
langs de Jan de Oudeweg wordt als open oppervlakte water zo ver mogelijk doorgetrokken rekening 
houdend met de hoofdwaterleiding. De bestemming van het terrein tussen de nieuwe bebouwing en de 
Jan de Oudeweg wordt groen, met daarin verplichting om water aan te leggen en de mogelijkheid om 
een weg van de Jan de Oudeweg naar de in gang van de parkeergarage aan te leggen. Deze in- en uitrit 
zal een ondergeschikt onderdeel van de greene inrichting worden. -

Met dit plan worden niet aileen in gewenste studentenwoningen en sociale woningen voorzien, maar ook 
wordt er (ecologisch) groen en water ten behoeve van de groen- en waterstructuur van de stad 
toegevoegd. 
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Figuur 1 schematische weergave van de locatie 

2.1 Bezonningsstudie 

Voor het bestemmingsplan is een bezonningsstudie uitgevoerd. Deze studie is als bijlage bij de 
toelichting opgenomen. De studie maakt inzichtelijk wat de gevolgen van het project voor de bezonning 
van de omringende percelen zijn. Uit de studie blijkt dat de gevolgen aanvaardbaar zijn . 

De studie is uitgevoerd voor drie maatgevende data: 21 maart, 21 juni en 21 december. De resultaten 
voor maart gelden tevens voor september (de bezonningssituatie in maart en september is 
vergelijkbaar). In de studie is de situatie weergegeven voor de tijdstippen 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 en 19.00 uur. Uit de studie blijkt dat de bezonningssituatie op twee locaties in beperkte mate 
verandert. Het gaat om de woningen direct aan overkant van het plangebied aan de Delfgauwseweg en 
woningen aan de andere kant van de A 13 aan de Oelfgauwseweg. Voor de andere percelen in de 
omgeving zijn er geen veranderingen. 

In de huidige situatie ondervinden de woningen aan de Delfgauwseweg en de Jan de Oudestraat geen 
schaduw van bebouwing uit de omgeving op hun voorgevels. In de bezonningstudie (KOW 16 november 
2010) is onderzocht in welke mate het gebouw Pauwmolen schaduw werpt op de woningen in de 
omgeving. 

In onderstaande tabel is aangegeven op welk moment de woningen in de omgeving van Pauwmolen 
schaduw zullen krijgen van de toren en/of het appartementengebouw. 

21 maart 21 juni 21 december 

Jan de Oudeweg Geen schaduw Geen schaduw Geen schaduw 

Delfgauwseweg Ca 10.30 - 11 .30 uur Geen schaduw Ca 10.00 - 11.00 uur schaduw toren 
(westzijde A 13) Ca 11 .30 - 13.30 uur schaduw plint 

Delfgauwseweg Geen schaduw Geen schaduw Ca 14.30 -15.30 uur schaduw toren 
(oostzijde A13) Geen schaduw plint 
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Tabel 1 momenten van schaduw op de woningen in de omgeving 

21 maart 21 juni 21 december 

Jan de Oudeweg Ca 12 uren Ca 14 uren Ca 9 uren 

Delfgauwseweg Ca11uren Ca 14 uren Ca 6 uren 
(westzijde A 13) 

Delfgauwseweg Ca 12 uren Ca 14 uren Ca 8 uren 
(oostzijde A13) 

Tabel 2 aantal uren zon op de woningen in de omgeving 

Uit de bezonningsstudie blijkt dat de woningen aan de Jan de Oudeweg geen schaduw van de 

j

. nieuwbouw van Pauwmolen zullen krijgen. In de zomer geeft deze ontwikkeling geen vermindering van 
het aantal uren zon op de woningen in de omgeving. In de winter, als de zon lager staat, treedt de 
meeste schaduwwerking op aan de woningen aan de Delfgauwseweg ten westen van de A 13. Het aantal 
uren zon in de winter neemt af van ca 9 uren naar ca 6 uren. Het aantal uren zon op de woningen blijft in 
verhouding hoger dan het aantal uren schaduw. De veranderingen voor genoemde woningen aan de 
Delfgauwseweg zijn zeer beperkt en geven geen reden om het project niet toe te staan. De verandering 
qua bezonning en schaduwwerking geeft geen onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat. 
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Hoofdstuk 3 Juridische planbeschrijving 

3.1 Verantwoording planvorm 

Er is gekozen voor een gedetailleerd bestemmingsplan. Het bestemmingsplan heeft tot doel de bouw 
van woningen en bijbehorende voorzieningen mogelijk te maken. 

3.2 Systematiek bestemmingen 

Voor bestaand stedelijk woongebied met een beperkte ontwikkelopgave is door de gemeenteraad een 
uniforme set regels (handboek) vastgesteld dat per bestemmingsplan wordt aangepast aan het 
specifieke karakter van het betreffende gebied. De locatie ligt in bestaande stedelijk woongebied. Het 
betreft weliswaar geen bestaande situatie, maar voor dit bestemmingsplan is wei getracht zo veel 
mogelijk aan te sluiten bij de systematiek van het handboek. 

3.2.1 Inleidende regels 

Begrippen 

In dit artikel zijn de begrippen gedefinieerd, die in de regels worden gehanteerd. Bij de toetsing aan het 
bestemmingsplan moet worden uitgegaan van de in dit artikel aan de betreffende begrippen toegekende 
betekenis. 

In de begrippen is 'bevoegd gezag' opgenomen (als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht in samenhang met artikel 2.4 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht en hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht). Ais hoofdregel geldt dat het college 
van burgemeester en wethouders het bevoegd gezag is, tenzij een ander orgaan is aangewezen zoals 
gedeputeerde staten van de provincie indien het een project van provinciaal belang betreft, of een 
minister voor projecten van nationaal belang. 

Wijze van meten 

Het onderhavige artikel geeft aan hoe de hoogte- en andere maten, die bij het bouwen in acht moeten 
worden genomen, gemeten moeten worden. 

3.2.2 Bestemmingsregels 

Bestemmingen 

Groen 

Voor de groenstroken binnen het plangebied is de bestemming 'Groen' opgenomen. Op deze gronden 
mag niet worden gebouwd, met uitzondering van fietsenstallingen, voorzover zij voldoen aan de 
voorwaarden die genoemd zijn in de bestemmingsregel. Ter plaatse van de aanduiding 'verkeer' is een 
toeriUinrit ten behoeve van de parkeergarage mogelijk. V~~r de gehele bestemming is de aanduiding 
'ecologische verbindingszone' opgenomen. Binnen de ecologische verbindingszone dient ten minste 60 
m3 water te worden gerealiseerd. 

Verkeer 

De gronden ten zuiden en oosten van het appartementengebouw hebben de bestemming 'Verkeer'. De 
toerit van de parkeergarage ligt in de bestemming Groen. 

Wonen 

De nieuw te bouwen woningen krijgen de bestemming Wonen'. Behalve de woning valt ook het 
binnenterrein binnen deze bestemming. De hoofdgebouwen dienen te worden opgericht binnen de 
aangegeven bouwvlakken, waarbij de maximale bouwhoogte in meters is aangegeven. Tevens zijn 
bepalingen opgenomen voor toegestane gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 
Bijbehorende voorzieningen, zoals een gemeenschappelijke ruimte en (inpandige) fietsenstallingen, zijn 
toegestaan. In de toren mogen maximaal 143 studentenwoningen worden gerealiseerd. In het 
appartementengebouw mogen in totaal maximaal142 sociale woningen worden gerealiseerd, te weten 
socia Ie koopwoningen, socia Ie huurwoningen en/of studentenwoningen. Parkeren is toegestaan op het 
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parkeerterrein op maaiveld ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein' en in de parkeergarage onder 
maaiveld ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage'. Er dienen tenminste 128 parkeerplaatsen te 
worden gerealiseerd. 

Teneinde een aanvaardbare geluidsnorm te bereiken is er in de bestemmingsregels opgenomen dat de 
woningen mogen worden gebouwd onder de voorwaarde dat aan de oostzijde van de toren een dove 
gevel wordt gerealiseerd ter plaatse van de aanduiding 'dove gevel'. Voorts is de voorwaarde opgenomen 
dat ter plaatse van de aanduiding 'geluidsscherm' een geluidsscherm dient te worden gesitueerd. Dit 
scherm moet een minimale hoogte van 15 meter hebben gemeten vanaf maaiveld en mag een maximale 
hoogte hebben van 15.5 meter. 

Leiding - Water 

In het plangebied ligt een planologisch relevante waterleiding. De belangen, verbonden aan deze leiding, 
zijn in de regels beschermd via de bestemmingen 'Leiding - Water'. Binnen deze bestemming is een 
omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen vereist. Voor activiteiten waarbij gegraven wordt, zoals 
bouwen en een aantal specifieke werken en werkzaamheden is een omgevingsvergunning voor het 
uitvoeren van werken en werkzaamheden vereist. De voomoemde vergunningen worden slechts verleend 
indien de belangen van de leiding niet onevenredig worden geschaad. 

Waarde - Archeo/ogie 

De bestemming Waarde - Archeologie is gehanteerd voor een deel van het plangebied. Dit gebied heeft 
deze dubbelbestemming gekregen aangezien de gronden op basis van de archeologische 
verwachtingskaart mogelijk archeologische waarde hebben. Naast deze bestemming geldt de 
secundaire bestemming 'Groen'. 

Waterstaat - Waterkering 

De dubbelbestemming Waterstaat - Waterkering is opgenomen voor gronden waar een kemzone of een 
beschermingszone voor de waterkering ligt. 

3.2.3 Aigemene regels 

Antidubbe/te/rege/ 

Om misbruik van de bouwregels te voorkomen, is in dit artikel bepaald dat gronden, die al eens als 
berekeningsgrondslag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk hebben 
gediend, niet nogmaals als zodanig kunnen dienen. Oit zou bijvoorbeeld aan de orde kunnen zijn ingeval 
(onderdelen van) bebouwingsstroken van verschillende eigenaars zijn. 

Algemene bouwregels 

Dit artikel bevat algemene bouwregels die van toepassing zijn op aile bestemmingen. In dit artikel is 
ondermeer geregeld dat gebouwen uitsluitend binnen de bouwgrenzen zijn toegestaan en dat voor 
gebouwen de maximale bouwhoogte van toepassing is, zoals aangegeven op de verbeelding. Tevens 
zijn in dit artikel de maximale bouwhoogten van bouwwerken geen gebouw zijnde opgenomen. 

A/gemene gebruiksrege/s 

In dit artikel is een algemeen verbod opgenomen voor gebruik in strijd met de bestemmingen. In lid 1 is 
aangegeven welk gebruik in ieder geval verboden is en in lid 2 welk gebruik hieronder niet wordt 
verstaan. 

Algemene afwijkingsrege/s 

In dit artikel wordt aangegeven in hoeverre en in welke gevallen het bevoegd gezag kan afwijken van de 
bouwregels bij geringe afwijkingen. 

A/gemene wijzigingsrege/s 

In dit artikel is een algemene wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor een beperkte overschrijding van 
bestemmingsgrenzen. 
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Dit artikel bevat de overgangsbepalingen met betrekking tot het bouwen en het gebruik van gronden. In 
afwijking van de bouwregels blijven enige bouwmogelijkheden bestaan voor de gebouwen die op het 
tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan afwijken van het plan en die zijn of worden 
gebouwd bij of krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk. Bestaande 
afwijkingen mogen in principe niet worden vergroot. 

Het gebruik van onbebouwde gronden en bouwwerken, dat afwijkt van het bestemmingsplan op het 
moment dat het in werking treedt, mag worden voortgezet. Het overgangsrecht is echter niet van 
toepassing op gebruik dat al in strijd was met het voorgaande plan. Wijziging van het afwijkend gebruik 
is slechts toegestaan, indien de afwijking hierdoor in mindere mate strijdigheid met dit 
bestemmingsplan oplevert. 

Siotregel 

Hierin is de naam van het bestemmingsplan opgenomen. 
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Hoofdstuk 4 Ruimtelijke opzet 

4.1 Bestaande situatie 

De locatie Pauwmolen ligt op een bijzondere plek op de overgang tussen het stedelijk en het landelijk 
gebied van de gemeente. De locatie fungeert ook als een markering langs de A 13. Daamaast markeert 
het de entree van Delft vanu~ Pijnacker en Delfgauw. Deze bijzondere situatie vraagt om zorgvuldige 
inpassing van het bouwplan in de omgeving. 

De locatie Pauwmolen ontleent haar naam aan de molen 'de Pauw' die er oorspronkelijk gestaan heeft. 
Was het eens een landelijke rustieke plek, thans is het vooral een voorbijflits plek direct aan de A 13. De 
locatie markeert de rand van Delft en de onderdoorgang naar Delfgauw. Tevens eindigen een aantal 
hoofdassen op dit punt van de stad. Dit nodigt uit tot het plaatsen van een baken of markeringspunt. 

4.2 Beleid en Onderzoek 

Structuurvisie Delft 2030 (2009) 

Vanuit de structuurvisie en de daaraan verbonden Plan Mer zijn twee punten van belang voor de locatie 
Pauwmolen. Allereerst is deze ontwikkeling een gewenste verdichting van het woningbouwprogramma in 
het algemeen en studentenhuisvesting in het bijzonder. Aan de andere kant geeft deze ontwikkeling 
invulling aan het streven van de structuurvisie om nieuw (ecologisch en recreatief) groen toe te voegen in 
samenhang met het groenblauwe weefsel. 

Nota Bouwhoogten Delft (2005) 

In de Beleidsnota Bouwhoogten Delft is de 'centrumring' (5talpaert v.d. Wieleweg - v. Miereveltlaan - 5t. 
Jorisweg) aangemerkt als 'dynamische zone' en 'initiatiefgebied, sterke ruimtelijke structuur'. De 
Delfgauwseweg met de Kromme Heul is dat niet. Maar waar deze bij de A 13 komt, betreedt hij de zone 
van de snelweg die wei is aangemerkt wordt als 'dynamische zone' ('initiatiefgebied, zwakke ruimtelijke 
structuur'). Locatie Pauwmolen is daarmee een locatie voor hoogbouw in de 28 linie, als vervolg van de 
centrumring, die dan samenkomt met de 19 linie, de A 13. Het hoogteaccent wordt zo ook onderdeel van 
een reeks gebeurtenissen langs de snelweg, waarbij een hierarchie te onderkennen is tussen de 
aansluitingen op de A13 (Kruithuisweg, Oostpoortweg) en de 'oude lijnen' in het onderiiggende 
landschap. 

Ontwikkelingsvisie Pauwmolen (2005) 

Gezien de uitgesproken positie ten opzichte van een aantal assen en lijnen in de stad is de locatie bij 
uitstek geschikt voor het situeren van een baken. Een markant gebouw langs de snelweg A 13 kan een 
aanwinst zijn voor de stad. 

Voor de 29 linie hoogbouw van de Pauwmolen is de bouwhoogte bepaald op maximaal 55 m. Het 
hoogteaccent is geen wand, als maximale breedte wordt gesteld 30 m. Belangrijk uitgangspunt is dat 
de Koningin Emmalaan niet wordt afgesloten. 

Door de zichtbaarheid van grotere afstand wordt de snelweg aangeduid, en andersom vanaf de snelweg 
de stad Delft. Ook kan het baken_een rol spelen bij het zichtbaar maken van de voortzetting van de 
Delfgauwseweg onder de snelweg door. 

Het gehele gebouw moet zich vemouden tot de schaal van de stad en de schaal van de directe 
omgeving. Hierdoor ontstaat een voorkeur voor een hoogbouw op of aan een plintgebouw. Zo wordt de 
hoogbouw onderdeel van de schaal van de stad en de plint onderdeel van de schaal van de directe 
omgeving. De hoofdmassa (plint) dient aan te sluiten op de heersende bouwhoogte in het omliggende 
gebied, eventueel op een verdiepte parkeergarage. Daarbij werd het gewenst geacht uit te gaan van een 
eenvoudige rechthoekige vorm. 
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4.3 Gewenste ontwikkelingen 

Het bouwplan van de uiteindelijke invulling van deze 'bakenlocatie' bestaat in hoofdzaak uit een 
L-vormige plintbebouwing van vijf lagen met een gedeeltelijk terug liggende begane grond en een 
gedeeltelijk terugspringende dakopbouw. De hoogbouw pakt de twee richtingen van de locatie op en is 
in het midden geknikt, waardoor de breedte van het aanzicht vanuit de stad in twee smalle verticale 
vlakken wordt gesplitst. Aan de zijde van de rijksweg A13 worden de trappenhuizen op de koppen van 
het gebouw en de centrale liftschacht omkaderd en vormen de tegenbeweging van de gevel aan de 
stadskant. De gevelloopt bij het dak door zodat het dak een ruimte vormt waarin de installaties zullen 
worden ondergebracht. Zonder dat ze vanuit de omgeving zichtbaar zullen zijn. 

Het dak van de fietsenstalling, de entree naar de toren en de ruimte tussen het plintgebouw en de toren 
vormt een aflopende daktuin in de richting van de Delfgauwseweg en de ecologische zone. Hierdoor 
wordt de hoogbouw verankerd aan de locatie en krijgt voldoende afstand tot de woningen aan de 
Delfgauwseweg. 

De bebouwing zal een aantal meter meer naar voren komen dan mogelijk was in het vorige 
bestemmingsplan. De rooilijn aan de zijde Jan de Oudeweg komt nu in het verlengde van de rooilijn van 
het naastgelegen pompstation Reinwaterkelders. Dat gaat kwantitatief af van de huidige openbare 
ruimte. Kwalitatief zal het plan een verbetering opleveren. De open bare ruimte tussen het gebouw en de 
Jan de Oudeweg krijgt een groene ecologische inrichting. Hierdoor komt het gebouw vrijwel geheel in 
het groen te staan. De waterpartij langs de Jan de Oudeweg wordt als open oppervlakte water zo ver 
mogelijk doorgetrokken. Op deze manier wordt niet aileen voldaan aan de waterbergingsnorm, maar 
wordt tevens de water- en groenstructuur zichtbaar verbeterd. 

4.4 Conclusie 

Het bestemmingsplan is gebaseerd op het bouwplan en de inrichtingsschets van KOW. Het bouwplan is 
weer gebaseerd op de ontwikkelingsvisie. De bestemming is daarmee in lijn met eerder vastgesteld 
beleid. 

De open bare ruimte zal qua bestemming als inrichting veranderen van verkeer naar groen. Daarmee 
geeft het plan niet aileen meer bebouwing en meer woningen aan de stad, maar ook meer groen en 
water. 
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Hoofdstuk 5 Functies 

5.1 Wonen 

Het bouwplan betreft kleine zelfstandige 1-kamerappartementen met een gemiddelde oppervlakte 
varierend tussen 35 m2 en 40 m2 , met een enkele uitschieter naar 50 m2. 

In de Woonvisie 2008-2010 is vastgelegd dat wordt ingezet op het realiseren van minimaal 3.600 
studenteneenheden tot 2016. De in dit project te realiseren woningen kunnen daarin een bijdrage 
leveren. Voorts vergroot dit project de kansen voor starters op de kopersmarkt. 

In de prestatieafspraken met de corporaties is opgenomen dat gemeente en corporaties zich inzetten 
voor voldoende woonruimte voor werkende Delftse jongeren. Hoewel het hier gaat om een particuliere 
ontwikkelaar kan ook dit project daaraan een bijdrage leveren. 

Milieueffectrapportage (MER) 

De komende jaren worden voor Delft Zuidoost bestemmingsplannen opgesteld waarmee naar 
verwachting onder andere de bouw van ca 4800 nieuwe woningen binnen de bebouwde kom mogelijk 
wordt gemaakt. Om het milieu een volwaardige plaats in de besluitvorming over de betreffende 
bestemmingsplannen te geven is gekoppeld hieraan een wettelijke procedure doorlopen, de 
zogenaamde procedure van de milieueffectrapportage (verder: MER). 

Voorkeursaltematief (VKA) 

In de MER is een voorkeursalternatief (VKA) opgenomen. Voor de woningbouw geldt de realisatie van 
4800 woningen, waarvan ca 3000 studentenwoningen als uitgangspunt. Vanuit de ontwikkelaars in het 
gebied, waaronder de TU, is de behoefte naar voren gekomen om een zekere flexibiliteit in de 
woningaantallen per locatie te hebben. Ook de gemeente hecht aan enige flexibiliteit, zodat eventuele 
tegenvallers in de voortgang van de realisatie kunnen worden opgevangen door de ontwikkeling van 
andere locaties. Het maximale aantal te bouwen woningen blijft echter 4800. Bij het opstellen van 
bestemmingsplannen wordt gecontroleerd dat dit aantal en het aantal van 3000 studentenwoningen niet 
wordt overschreden. Hiertoe wordt in ieder bestemmingsplan de hoeveelheid gerealiseerde en nog te 
realiseren woningen gedocumenteerd. 

Aantal woningen 

Pauwmolen is een onderdeel van het VKA met 285 woningen, verdeeld over 143 studentenwoningen en 
142 sociale koopwoningen, sociale huurwoningen en/of studentenwoningen. Dit bestemmingsplan 
Pauwmolen is het eerste bestemmingsplan na voltooiing van de MER. Van de 4800 te bouwen 
woningen neemt Pauwmolen er nu met dit bestemmingsplan 285 op. 

Onderstaande tabel zal in elk volgend bestemmingsplan worden opgenomen dat betrekking heeft op 1 of 
meer van de locaties die in het MER zijn behandeld. De tabel zal telkens per plan verder 
worden ingevuld met het aantal woningen dat in dat betreffende plan planologisch mogelijk wordt 
gemaakt. 

Planologische ruimte 

Totaal Studentenwoningen Reguliere woningen 

Aantal woningen MER 4800 3000 1800 

Bestemmingsplan 

Pauwmolen 285 143 142* 

Resterend 4515 2857 1658 

* In plaats van sociale woningen kunnen ook studentenwoningen worden gerealiseerd. 
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Tabel3 aantal woningen Pauwmolen t.o.v. de project MER Delft Zuid Oost 

5.2 Openbare ruimte 

5.2.1 Bestaande situatie 

Het plangebied grenst aan vier zijden aan de open bare ruimte. Aan de zuid-en oostkant van het 
plangebied ligt ecologisch groen. De Delfgauwseweg aan de noordkant is een belangrijke 
verbindingsweg voor autoverkeer en langzaam verkeer tussen Delft en Delfgauw en Pijnacker. De 
westzijde grenst aan een ventweg parallel aan de Jan de Oudeweg. 

5.2.2 Beleid en onderzoek 

Visie openbare ruimte Delft (2009) 

Het beleid voor de open bare ruimte is onder andere vastgelegd in de Visie Openbare Ruimte, 
vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 15 september 2009. Hierin is de zone 
langs de A 13 aangewezen als doorlopende drager. De doorlopende drager is een volledig (te maken) en 
tijnvertakt netwerk over heel de stad, dat ruimtelijk continue is, altijd te gebruiken en altijd in gebruik. 

Inzet van deze Visie Open bare Ruimte is de water- en groenstructuur in de wijk (weer) zichtbaar en 
beleefbaar te maken en te gebruiken voor het langzaamverkeernetwerk door de stad, voor 
kindvriendelijke routes en voor informele sport en recreatie in de directe woonomgeving. 

5.2.3 Gewenste ontwikkeling 

De open bare ruimte tussen het gebouw en de Jan de Oudeweg krijgt een groene ecologische inrichting. 
Hierdoor komt het gebouw vrijwel geheel in het groen te staan. De waterpartij langs de Jan de Oudeweg 
wordt als open oppervlakte water zo ver mogelijk doorgetrokken. Op deze manier wordt niet aileen 
voldaan aan de waterbergingsnorm, maar wordt tevens de water- en groenstructuur zichtbaar verbeterd. 
De ecologische zone aan de zuid- en oostkant blijft buiten deze ontwikkeling. Ook het protiel van de 
Delfgauwseweg blijft onaangetast. 

5.2.4 Conclusie 

De enige en voomame verandering in de open bare ruimte vindt plaats aan de zijde van de Jan de 
Oudeweg. Zowel qua bestemming als qua inrichting verandert dit terrein van verkeer naar (ecologisch) 
groen. 
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Hoofdstuk 6 Milieu 

6.1 Milieueffectrapport(MER) 

In paragraaf 1.4 werd kort ingegaan op de relatie van het bestemmingsplan met het MER. In het MER 
zijn de milieueffecten van de grootschalige ontwikkelingen in Delft Zuidoost op hoofdlijnen onderzocht. In 
dit hoofdstuk zijn de milieueffecten gedetailleerder uitgewerkt en toegespitst op het nieuwbouwproject 
Pauwmolen. Voor een goede ruimtelijke onderbouwing van het bestemmingsplan Pauwmolen is een 
gedetailleerde effectbeschrijving immers noodzakelijk. Daarom zijn er voor de locatie enkele aanvullende 
onderzoeken uitgevoerd. In de volgende paragrafen wordt op de uitkomsten van deze onderzoeken 
ingegaan. Hieronder voigt eerst een korte beschrijving van hetgeen in het MER over project Pauwmolen 
is vermeld. 

In het MER (concept d.d. 2 december 2010; kenmerk B02023/CEO/OH7/000052) zijn drie alternatieven 
onderzocht voor de in 1.4 genoemde grootschalige ontwikkelingen. De alternatieven zijn: 

• alternatief 'Verspreid', waarbij 4.800 woningen worden gerealiseerd en de projecten verspreid zijn 
over het hele plangebied. 

• alternatief 'Rondom OV', waarbij 4.800 woningen worden gerealiseerd en de projecten zich rondom 
de OV-haltes concentreren. 
aiternatief 'Maxi', waarbij de maximale ruimte uit het MER Ruimtelijke Structuurvisie Delft 2030 
benut (7.680 woningen). Daarbij worden aile bouwvlakken van de beide andere alternatieven samen 
maximaal benut. 

Voor de locatie Pauwmolen geldt dat dit project in aile alternatieven terugkomt. Daardoor is een 
afzonderlijke beoordeling van de milieueffecten van de drie alternatieven niet aan de orde voor dit 
bouwplan. Ais gevolg van de lucht- en geluidsituatie is locatie Pauwmolen ongeschikt gebleken om op 
te nemen in het zogenaamde 'meest milieuvriendelijke alternatief (MMA). 

De volgende verschillende milieuaspecten zijn in het MER genoemd voor deze locatie: 

geluid: op de locatie worden geluidswaarden van ruim boven de 70 dB berekend, veroorzaakt door 
de A 13. Er zullen dus specifieke maatregelen uitgewerkt moeten worden, die in het 
bestemmingsplan Pauwmolen worden vastgelegd. 
bodem: voor de nog aanwezige bodemverontreiniging met zware metalen dienen nog sanerende 
maatregelen te worden getroffen, bijvoorbeeld middels isolatie. 

• externe veiligheid: In verband met de zelfredzaamheid moet rekening worden gehouden met de 
volgende vier punten: juiste inrichting van de infrastructuur in de omgeving, ontvluchtingsroutes die in 
voldoende mate van de bron zijn afgericht, tijdige alarmering en goede voorlichting. Tot slot is voor 
Pauwmolen van be lang dat door de toename van het aantal aanwezige person en het groepsrisico in 
de omgeving van de A 13 toeneemt. Dit dient het gemeente bestuur te verantwoorden (zie hiervoor 
paragraaf 6.7); 
ecologie: het plangebied is gelegen nabij de ecologische hoofdstructuur (EHS) van Delft. Verder 
worden in het MER diverse beschermde soorten vogels genoemd die (mogelijk) op het 
Pauwmolenterrein aanwezig zijn. Ook dient aandacht te worden besteed bij de verdere 
planontwikkeling aan de gevolgen voor vleermuizen bij de eventuele kap van bomen(rijen). 

Bovenstaande aspecten komen in de volgende paragrafen per onderwerp nader aan bod. 

6.2 Water 

6.2.1 Bestaande situatie 

Waterkwantiteit 

Het plangebied is gelegen in de Zuidpolder van Delfgauw. Hier is ruim 3% oppervlaktewater aanwezig. 
Een peilstijging van 30 cm is hier mogelijk en acceptabel. De waterbergingsnorm voor de polder is 
gesteld op 325 m3/ha. Aan deze norm wordt al deels voldaan door bestaand oppervlaktewater in de 
polder. Voor de Zuidpoldervan Delfgauw geldt nog een resterende opgave van 108 m3/ha. Op basis van 
de oppervlakte van het plangebied en de acceptabele peilstijging komt dit neer op realisatie van 201 m2 

extra wateroppervlak. Omdat de waterbergingscapaciteit van de polder niet gelijk over de polder is 
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verdeeld, is het wenselijk om voor het plangebied uit te gaan van de bergingscapaciteit van 325 m3/ha . 
Deze wens is dan ook afgesproken met de ontwikkelaar en vastgelegd in de anterieure overeenkomst. 
Om daaraan te voldoen dient op basis van de oppervlakte van het plangebied en het huidige aanwezige 
oppervlaktewater circa 410 m2 wateroppervlak gerealiseerd worden. In de planregels is daartoe het 
vereiste m3 vastgelegd dat minimaal gerealiseerd moet worden. Dit betreft minimaal60 m3 . 

In het plangebied ligt een gedeelte van een watergang. Indien deze of een gedeelte van deze watergang 
gedempt wordt, dient het gedempte oppervlak elders in het plangebied of in overleg met de gemeente en 
het Hoogheemraadschap van Delfland in de directe omgeving teruggebracht te worden. 

De watergangen op de locatie en in directe omgeving varieren in peilhoogte van 1,95 m-NAP tot 1,20 
m-NAP. De watergang in het plangebied heeft een afwijkend waterpeil ten opzichte van de omliggende 
watergangen. Volgens de vigerende peilbesluiten is het waterpeil op de locatie 1,68 m-NAP. 

Waterkwaliteit en ec%gie 

De waterkwaliteit in de gehele polder is redelijk tot goed. De kwaliteit in het plangebied wordt negatief 
be'invloed doordat er weinig oppervlaktewater aanwezig is en de doorstroming te wensen overlaat. 

Ondemoud en bagger 

De watergangen in het plangebied worden volgens de gebruikelijke standaardprocedure onderhouden. 

Afva/water en rio/ering 

In het plangebied is momenteel geen bebouwing. Afvalwater is er daarom niet en riolering is niet 
aangelegd of verouderd. 

Grondwater 

De grondwaterstand in het plangebied is niet bekend. In de polder komen plaatselijk hoge 
grondwaterstanden voor. In de nabije omgeving zijn infiltratievoorzieningen aangelegd om overlast op die 
locatie tegen te gaan. 

6.2.2 Beleid en onderzoek 

Het waterbeleid is terug te vinden in regelingen zoals de Europese Kaderrichtlijn Water, De Vierde Nota 
Waterhuishouding, Nationaal bestuursakkoord water, Waterbeleid 21 ste eeuw, Provinciaal 
Waterhuishoudingsplan, Waterbeheersplan 2010-2015 van Delfland, waterplan Delft met als onderdeel 
daarvan de Waterstructuurvisie en het gemeentelijk rioleringsplan. 

Vanuit de waterstructuurvisie zijn diverse voorstellen gedaan voor verbetering van de waterhuishouding. 
Voor het betreffende plangebied is de volgende maatregel voorgeschreven: de aanleg van een open 
water of duikerverbinding tussen de waterloop van de Prof. Telderslaan en de Koningin Emmalaan. Deze 
waterloop vormt een belangrijke verbinding in de waterstructuur van de Zuidpolder. De aanleg van deze 
verbinding kan meegenomen worden in de voor deze locatie te ontwerpen buitenruimte. 

De concept waterparagraaf voor dit plan is op 21 januari 2010 in het kader van de watertoets met het 
Hoogheemraadschap van Delfland besproken. 

6.2.3 Gewenste ontwikkeling 

In het plangebied lopen drinkwaterleidingen. Deze worden op de plankaart aangegeven. Voor deze 
waterleidingen geldt een beschermingsgebied van 5 meter vanuit de hartlijn van de leiding waarin niet 
gebouwd mag worden. In de ontwikkeling van het plangebied wordt meegenomen of de maatregel uit de 
waterstructuurvisie uitvoerbaar is. Indien deze maatregel nog niet voor voldoende waterberging zorgt 
worden andere maatregelen meegenomen om aan de minimale waterbergingsopgave te voldoen. Omdat 
de exacte ligging van de watergangen nag niet bekend is nog geen bestemming water opgenomen op 
de kaart voor de gewenste watergang, maar wordt in de planregels de minimaal vereiste m3 opgenomen. 

Het ambitieniveau voor het water in het plangebied is water als belevingsgoed. Bij water als 
belevingsgoed ligt het accent op het bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid. Het water is 
licht tot matig eutroof met deels natuurvriendelijke oevers en een redelijke water- en ecologische 
kwaliteit. Het risico op verontreiniging is beperkt (gescheiden rioolstelsel, maar wei lozingspunten voor 
nooduitlaten). Op verschillende plaatsen groeien oever- en waterplanten en er is een gevarieerde 
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visstand. 

Om bovengenoemde ambitie te bereiken zal er worden gestreefd naar extra waterberging met waar 
mogelijk natuurvriendelijke oevers en betere doorstroming van het watersysteem. De aanleg van 
natuurvriendelijke oevers en de verbeterde doorstroming zorgen tevens voor een verbeterde 
waterkwaliteit. 

Voor het plangebied gelden geen specifieke eisen als het gaat om beheer en onderhoud. De aanleg van 
ondergrondse leidingen is in verband met het onderhoud en baggeren van watergangen binnen de 
bestemming water een vergunning vereist van het Hoogheemraadschap van Delfland. De afstand tussen 
de slootbodem en de bovenkant van de leidingen is in de keur bepaald op 1,30 meter. In het plangebied 
wordt gescheiden riolering aangelegd. Dit betekent dat de emissie vanuit het rioolstelsel vermindert. 
Daarnaast worden groene daken aangelegd, dit zorgt voor een vertraagde afvoer van het hemelwater. Dit 
zal ook de moge/ijke grondwateroverlast beperken. 

6.2.4 Conclusie 

De beschermingszone van de waterkering is vastgelegd op de plankaart. De voorstellen uit de 
waterstructuur passen binnen de bestemmingen op de plankaart. Het gaat daarbij om de bestemming 
'Groen'. De toename van de waterkwantiteit levert tevens een verbetering van de waterkwaliteit. 

Het plan voldoet aan de wet- en regelgeving en beleid water. 

6.3 Ecologie 

6.3.1 Bestaande situatie 

Het plangebied ligt aan de rand van het stedelijk gebied van Delft tegen de Rijksweg A 13. Het gebied ligt 
volgens het Ecologieplan (vastgesteld op 29 april 2004) in ecologisch kerngebied. Het 
ontwikkelingsgebied is echter in het voorgaande bestemmingsplan, TU-Noord, als bedrijventerrein en 
verkeer bestemd. Aangezien de gemeenteraad dit bestemmingsplan op 19 april 2007 heeft vastgesteld, 
oftewel na vaststelling van het ecologieplan, is daarmee feitelijk reeds de keuze gemaakt om het 
onderhavige ecologische gebied niet volledig te handhaven. 

Het gebied ligt niet in de buurt van beschermende en staatsnatuurmonumenten en speciale 
beschermingszones uit de Vogelrichtlijn of Habitatrichtlijn. 

6.3.2 Beleid en onderzoek 

Ecologiebeleid is terug te vinden in regelingen zoals de Flora- en faunawet, het Ecologieplan Delft 
2004-2015 en het Bomenverordening 2008. De Flora- en faunawet is gericht op soortenbescherming. De 
Flora- en faunawet kent een verbod op het aantasten of verstoren van beschermde dier- en plantsoorten, 
alsmede het aantasten of verstoren van de nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- en 
verblijfplaatsen, tenzij ontheffing wordt verleend door de minister van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie. In principe zijn aile zoogdieren, vogels, amfibieen, reptielen en vissen die in Nederland 
voorkomen, beschermd. 

Het doel van de nota 'Ecologieplan Delft 2004-2015, Een groen netwerk, de groene aders van Delft' 
(gemeente Delft, 2004) is een goede ecologische structuur te realiseren met een kwaliteit die een 
terugkeer van uit Delft verdwenen planten en dieren mogelijk maakt. En om de biodiversiteit in de stad te 
waarborgen. In het ecologieplan zijn drie ambitieniveaus voor de kwaliteit van de natuur opgenomen: 
natuur als cultuurgoed, natuur als belevingsgoed en natuur als natuurgoed. Het ambitieniveau voor 
natuur is natuur als natuurgoed, op basis van de toekenning ecologisch kerngebied. 

Uitgangspunt van het ecologiebeleid is, dat projectactiviteiten niet mogelijk zijn als de gemeentelijke 
ecologische structuur wordt aangetast. Ais echter sprake is van een aantoonbaar en maatschappelijk 
belang en aangetoond is dat er geen alternatief gevonden kan worden, dan is de aantasting 
onontkoombaar. In die gevallen geldt het compensatiebeginsel. Deze keuze is in het 
voorkeursalternatief MER Zuid-oost meegenomen in de afweging. Zoals is aangegeven in paragraaf 6.3.1 
is de huidige bestemming bedrijfsterrein en verkeersdoeleinden. Met dit bestemmingsplan wordt een 
groot deel van de verkeersdoeleinden omgezet in groen met ecologie. De ontwikkeling sluit op deze 
manier alsnog aan op het ecologiebeleid. 
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Het compensatiebeginsel voorziet in de realisatie van nieuwe natuurlijke gebieden ter compensatie van 
ecologische functies en waarden die door de ingreep verloren gaan of niet volledig gerealiseerd kunnen 
worden. Dit vindt bij voorkeur plaats in de directe omgeving van de ingreep. Slechts in 
uitzonderingsgevallen is financiele compensatie mogelijk. In dat laatste geval wordt een bijdrage gestort 
in de ecologiereserve met als doel het ecologisch netwerk van Delft te versterken. 

De bomenverordening Delft 2008 heeft als doel de houtopstand van Delft te beschermen. De gemeente 
Delft streeft naar een aantrekkelijke woon- en werkomgeving met voldoende kwalitatief openbaar groen, 
waaronder houtopstanden. Delft wil het bomenbestand op een zodanig peil houden dat geen afbreuk 
wordt gedaan aan de groene belevingswaarde en de leefbaarheid van Delft waarbij extra aandacht en 
bescherming wordt gegeven aan bomen met natuur- en milieuwaarden, landschappelijke waarde, 
waarde voor stadsschoon, cultuur en monumentale waarde en waarde voor recreatie en leefbaarheid. 

Voor dit bestemmingsplan is een inventarisatie uitgevoerd naar het voorkomen van beschermde soorten. 
Dit onderzoek is op 16 februari 2009 uitgevoerd door Ecologisch adviesbureau bSR. Uit dat onderzoek 
blijkt dat er geen ontheffing aangevraagd hoeft te worden en er geen strikt beschermde soorten binnen 
het plangebied en de directe omgeving voorkomen. Wei is in het rapport aangegeven dat de kans zeer 
groot is dat er broedvogels gedurende de maanden februari tot en met eind juli voorkomen. De 
voorgenomen planontwikkeling leidt dan ook tot een verlaging van het aantal broedvogels binnen het 
plangebied. Specifiek voor foeragerende vleermuizen in de zuidelijke gelegen zone ter hoogte van de 
waterplas geldt, dat de Iichtuitstraling van het te realiseren bouwwerk en tijdens de 
bouwwerkzaamheden na zonsondergang zoveel mogeJijk dient voorkomen te worden. 

Voor de uitvoering van de werkzaamheden moet voldaan worden aan de Flora- en faunawet met 
inachtneming van de zorgplicht. 

6.3.3 Gewenste ontwikkeling 

De planontwikkeling heeft een negatief effect op de primaire ecologische structuur en het kemgebied. 

Ondanks het feit dat, zoals reeds aangegeven in paragraaf 6.3.1, de bestemming van het 
ontwikkelingsgebied in 2007 reeds gewijzigd is in bedrijventerrein en verkeer, is het 
compensatiebeginsel van toepassing en dienen compenserende en mitigerende maatregelen getroffen 
worden, als vastgelegd in de anterieure overeenkomst. Het compensatiebeginsel is voor dit project 
uitgewerkt in maatregelen die op en rond het gebouw genomen moeten worden. 

Het kerngebied en de ecologische structuur binnen en grenzend aan het plangebied hebben een 
intrinsieke ecologische waarde en fungeren als bron voor haar omgeving. Deze waarden moeten na 
realisatie van de planontwikkeling gewaarborgd blijven door de primaire ecologische verbinding grenzend 
aan het plangebied en binnen de planontwikkeling het fijnmazige netwerk te versterken. Ook moet de 
structuur tussen het plangebied met zowel de Koningin Emmalaan als de Delftse Straatweg worden 
versterkt. Het plangebied zal daarbij moeten fungeren als natuur op wijkniveau en daarmee condities 
scheppen voor het voorkomen van insecten, amfibieen, vlinders, vogels en kleine zoogdieren. Hiertoe 
wordt rond het gebouw beplanting gerealiseerd met vlinderaantrekkende en besdragende struiken. De 
bestaande boomstructuur speelt momenteel een belangrijke rol met name als stepping stones voor 
vogels. Deze functie zal moeten worden versterkt waarbij tegelijkertijd ingespeeld wordt op het 
realiseren van een foerageerroute voor vleermuizen. 

Aan het gebouw zelf moeten maatregelen worden genomen, bestaande uit de realisatie van kruidenrijke 
vegetatiedaken op de lager gelegen daken en nestvoorzieningen voor vleermuizen en gierzwaluwen in 
voor elk twee groepen van minimaal 7 voorzieningen. 

De mogelijkheden om bomen op de lager gelegen daken te realiseren en geveltuinen in het ontwerp toe 
te passen worden ten zeerste aanbevolen. 

Ten aanzien van de uitvoering moeten beschermende maatregelen genom en worden ten aanzien van 
beplanting en soorten (algemene zorgplicht Flora- en faunawet) . Vanuit het bomenbeleid 
(bomenverordening 2008) geldt dat nagegaan moet worden of, en zoja welke houtopstanden behouden 
kunnen blijven en wordt nagegaan in hoeverre de bomen te verplanten zijn. Aangezien de beplanting 
binnen het huidige plangebied voornamelijk bestaat uit bosplantsoen met een grote ecologische waarde 
voor o.a. vogels en kleine zoogdieren, geldt hiervoor in ieder geval een financiele herplantplicht. Tevens 
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geldt dat tijdens de uitvoering geen materiaal mag worden opgeslagen buiten het plangebied. 

6.3.4 Conclusie 

De ontwikkeling leidt tot een vermindering van het leefgebied van flora en fauna en heeft een negatief 
effect op het functioneren van de doorgaande structuur. Door het toepassen van het 
compensatiebeginsel wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden van het Ecologieplan Delft en de 
bomenverordening. De ontwikkeling heeft geen directe gevolgen voor de duurzame instandhouding van 
beschermde soorten en is niet in strijd met de Flora- en faunawet. 

6.4 Bodem 

6.4.1 Bestaande situatie 

V~~r Delft is op basis van historische informatie en in het verleden uitgevoerde bodemonderzoeken een 
bodembeheemota opgesteld. Hierin is aangegeven wat de gemiddelde bodemkwaliteit in de bovenste 
twee meter in verschillende deelgebieden van Delft is. De bodembeheemota is op 17 december 2009 
door de Raad vastgesteld. Het plangebied bevindt zich in de zone "7. Wonen, 1600-1880, 1,0 - 1,5 
meter opgehoogd, puinhoudend". Dit betekent dat, naar verwachting, de grond van 0 tot 2 meter 
beneden maaiveld matig verontreinigd is met zware metalen en PAK (Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen ). 

6.4.2 Beleid en onderzoek 

Voor bod em is de volgende regelgeving van belang: Wet Bodembescherming, Besluit Bodemkwaliteit, 
Nota bodemsaneringsbeleid Zuid-Holland, Provinciale milieuverordening 2007, Nota Bodembeheer 
gemeente Delft, Periode 2010-2015 en het Handboek bodem. 

Uitgevoerde bodemonderzoeken 

In het plangebied zijn de volgende onderzoeken en saneringen uitgevoerd: 

1. Verkennend milieukundig bodemonderzoek aan de Delfgauwseweg 339 te Delft! Van der Helm 
milieubeheerl kenmerk JAND42421 d.d. 15 augustus 1994. 

2. Aanvullend onderzoek en indicatie saneringskosten Delfgauwseweg 339 te Delft! De Straat 
Milieu-adviseursl kenmerk B56081 d.d. 6 augustus 1998. 

3. Resultaten uitloogtest (kolomproef US 2.9 en US 3.0)1 De Straat Milieu-adviseursl kenmerk 
B56981 d.d. 8 oktober 1998. 

4. Pauwmolen Delfgauwseweg 339, aanvullend onderzoek en saneringsplanl BKHI kenmerk 
M072600213835Q 1 d.d. 31 augustus 1999. 

5. Aanvulfing saneringsplan Pauwmolen Delft! BKHI kenmerk 4667/Rae/M07260021 d.d. 19 oktober 
1999. 

6. Grond- en grondwateronderzoek rondom Delfgauwseweg 339 (Pauwmolen) te Delft! De Straat 
Milieu-adviseursl kenmerk B99A00901 d.d. 4 januari 2000. 

7. Projectnotitie betreffende de 2e aanvulling op het saneringsplanl BKHI kenmerk M0726002l768, d.d. 
25 februari 2000. 

8. Tussentijdse evaluatie sanering Delfgauwseweg 339 Delft! Mol ingenieursbureaul kenmerk 031681 
d.d. januari 2001 . 

9. Verkennend bodemonderzoek twee percelen nabij Pauwmolen te Delft! De Straat Milieu-adviseurs 1 
kenmerk B03A08261 d.d. 9 februari 2004. 

Op de locatie heeft in het verleden een loodwitmolen gestaan. Uit de onderzoeksresultaten is gebleken 
dat er sprake was van een geval van ernstige bodemverontreiniging met zware metalen en minerale olie. 
In 2000 is de bodemverontreiniging met minerale olie gesaneerd. Het bevoegd gezag Wet 
bodembescherming, destijds de provincie Zuid-Holland, heeft op 11 april 2001 met de saneringsevaluatie 
ingestemd. Voor de nog aanwezige bodemverontreiniging met zware metalen dienen nog sanerende 
maatregelen te worden getroffen, bijvoorbeeld middels isolatie. 

Op grond van de bouwverordening dient de aanvrager bij de aanvraag om bouwvergunning een 
bodemonderzoek te overleggen waaruit de geschiktheid van de bodem blijkt. Er dient een actualiserend 
bodemonderzoek te worden uitgevoerd van het plangebied dat inzicht geeft in de huidige kwaliteit van 
grond en grondwater (conform NEN 5740). Hierbij wordt extra aandacht besteed aan het voorkomen van 
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zware metalen in het grondwater (freatische pakket en holocene zandlaag). Ook dient de aanwezigheid 
van as best in de bodem (conform NEN 5707, inclusief analyses) te worden onderzocht. Indien uit het 
onderzoek blijkt dat er sprake is van een verontreiniging die humane, ecologische of 
verspreidingsrisico's opleveren, dient er te worden gesaneerd volgens de regels van de Wet 
bodembescherming. De locatie is in dat geval pas geschikt voor de bestemming als blijkt dat er geen 
risico's aanwezig zijn en/of deze zijn weggenomen. 

Een eerste aanzet voor de bovenstaande onderzoeken is hierboven al gegeven. Deze voldoen nog niet 
aan de bovenstaande eisen. 

6.4.3 Conclusie 

Binnen het plangebied is in ieder geval sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met 
zware metalen. 

Op grond van de bouwverordening dient de aanvrager bij de aanvraag om omgevingsvergunning voor 
bouwen een bodemonderzoek te overleggen waaruit de geschiktheid van de bodem blijkt. Indien uit het 
onderzoek blijkt dat er sprake is van een verontreiniging die humane, ecologische of 
verspreidingsrisico's opleveren, dient er te worden gesaneerd volgens de regels van de Wet 
bodembescherming. 

De locatie is pas geschikt voor de bestemming als blijkt dat er geen risico's aanwezig zijn en/of deze 
zijn weggenomen conform de gestelde regels. 

6.5 Geluid 

6.5.1 Bestaande situatie 

Wegverkeerslawaai 

Het plangebied ligt ingesloten tussen de Rijksweg A 13, de Delfgauwseweg en de Jan den Oudeweg. De 
Delfgauwseweg is een belangrijke doorgaande weg. In het plangebied zijn in de bestaande situatie geen 
geluidsgevoelige bestemmingen gelegen. 

Door de ligging van het plangebied nabij diverse drukke wegen zoals de Rijksweg A 13, is er in het 
plangebied sprake van erg hoge geluidniveaus. Deze geluidniveaus overschrijden de maximale waarden 
om geluidsgevoelige bestemmingen te kunnen realiseren in het plangebied. Aileen door slim ontwerp en 
de toepassing van maatregelen kan in dit gebied een aanvaardbaar akoestisch klimaat worden bereikt. 

Spoorweglawaai 

Het plangebied ligt niet in de geluidszone van het spoor. 

Industrielawaai 

Het plangebied ligt niet in een geluidszone van een gezoneerd industrieterrein. 

6.5.2 Beleid en onderzoek 

Op de ontwikkeling van zogenaamde geluidsgevoelige bestemmingen in de zones van wegen, 
spoorwegen en industrieterreinen is de Wet geluidhinder van toepassing. De Wet geluidhinder is van 
toepassing op de volgende geluidsgevoelige bestemmingen: 

Woningen 
• Woonwagenstandplaatsen 

Onderwijsgebouwen 
Verzorgingstehuizen 

• Psychiatrische inrichtingen 
Medische centra 
Poliklinieken 
Medische kinderdagverblijven 
Terreinen in gebruik voor de in de gezondheidszorg gegeven zorg 

Daarnaast is op basis van jurisprudentie en in het kader van een goede ruimtelijke ordening een aantal 
bestemmingen eveneens als geluidsgevoelig aan te wijzen: 
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Woonboten 
• Kinderdagverblijven 
• Begraafplaatsen 
• Gebouwen voor buitenschoolse opvang 
• Recreatiewoningen en kampeerterreinen 
• Hotels 
Ais een van deze bestemmingen in de zone van een (spoor)weg of industrieterrein is gelegen, verplicht 
de Wet geluidhinder tot het uitvoeren van een onderzoek ter bepaling van de gevelbelasting van de 
geluidsgevoelige bestemming die wordt gerealiseerd. 

Een weg heeft een zone die zich uitstrekt vanaf de as van de weg tot de volgende breedte aan 
weerszijden van de weg: 

In stedelijk gebied: 

• voor een weg, bestaande uit drie of meer rijstroken: 350 meter; 
voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken genoemde geval: 200 meter; 

In bUitenstedelijk gebied: 

• voor een weg, bestaande uit vijf of meer rijstroken: 600 meter; 
• voor een weg, bestaande uit drie of vier rijstroken: 400 meter; 
• voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken: 250 meter. 

V~~r wegen in woonerven en 30 km/uur wegen noemt de Wet geluidhinder geen zones. 

De geluidbelasting op de gevel van de geprojecteerde geluidsgevoelige bestemming is vervolgens 
bepalend voor de verdere toepassing van de Wet geluidhinder. Indien ten gevolge van geen van de 
genoemde gezoneerde geluidsbronnen de in de Wet genoemde voorkeurswaarde voor de gevelbelasting 
wordt overschreden, kan het plan op basis van de Wet geluidhinder doorgang vinden. Verder onderzoek 
is dan niet nodig. 

Indien de voorkeurswaarde wei wordt overschreden biedt de Wet de mogelijk gebruik te maken van 
zogenaamde hogere waarden. Voor wegverkeer kan op die manier een gevelbelasting tot 53 dB voor 
buitenstedelijke wegen en 63 dB voor binnenstedelijke wegen worden toegestaan. Gevolg is dat de Wet 
een veel uitgebreider onderzoek eist en dat het beleid hogere waarden Wet geluidhinder van de 
gemeente Delft van toepassing is. 

De Wet geluidhinder zegt dat bij het verfenen van hogere waarden ook het opgetelde niveau van aile 
aanwezige bronnen moet worden bepaald ter beoordeling van het akoestisch klimaat. Op basis van 
jurisprudentie betekent dit dat bij het overschrijden van de voorkeurswaarde ook de geluidbelasting ten 
gevolge van 30 km/uur wegen meegenomen dient te worden in het onderzoek. De jurisprudentie verwijst 
tevens naar de Wet ruimtelijke ordening vanwege een goede ruimtelijke ordening en de Aigemene wet 
bestuursrecht vanwege deugdelijke en zorgvuldige besluitvorming. Tot slot moet er volgens de Wet 
geluidhinder voldaan worden aan het vereiste geluidniveau van 33 dB binnen in een woning of 
geluidsgevoelige bestemming. 

De Wet geluidhinder schrijft de minimale vereisten voor waaraan het akoestisch onderzoek moet 
voldoen, maar stelt, naast de binnenwaarde, geen aanvullende eisen bij het overschrijden van de 
voorkeurswaarde. Het verfenen van hogere waarden is, op enkele uitzonderingen na, een bevoegdheid 
van het college van Burgemeester en Wethouders. De Wet geluidhinder biedt het lokale bestuur dan 
ook de ruimte zelf beleid te ontwikkelen voor de verlening van hogere waarden. De gemeente Delft heeft 
een dergelijk beleid, het beleid 'Hogere Waarden Wet geluidhinder Delft' (HGW-beleid), vastgesteld op 
26 oktober 2010. 

Het HGW-beleid is bedoeld om invulling te geven aan de wettelijke vereiste afweging van maatregelen in 
relatie tot het mogelijk maken van bouwen op geluidbelaste locaties. Het HGW-beleid streeft emaar een 
balans te zijn tussen het voorkomen van geluidshinder en het realiseren van een goed woon- en 
leefklimaat op locaties die toch blootgesteld worden aan geluidniveaus boven de voorkeurswaarde. 
Naarrnate de omvang van een ontwikkeling toeneemt en het aantal blootgestelden stijgt, vraagt het 
beleid om een strengere beoordeling van het akoestisch klimaat. 

Het beleid stelt aanvullende eisen aan de woningindeling. Zo dient elke woning een geluidsluwe zijde te 
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hebben. Ais er een buitenruimte is moet deze eveneens aan de geluidluwe zijde zijn gelegen of het 
moet een geluidluwe buitenruimte zijn. Een geluidluwe zijde kan ook worden gecreeerd door de 
toepassing van een geluidluwe buitenruimte zoals een loggia of een serre. 

Aile maatregelen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de eisen aan een aanvaardbaar akoestisch 
klimaat, een goede ruimtelijke ordening en een zorgvuldige afweging dienen voldoende in de ruimtelijke 
plannen te worden verankerd. Er moeten voldoende zekerheden geboden worden voor realisatie van de 
maatregelen. 

Gezien de ligging van het plangebied in het onderzoeksgebied van de milieueffectrapportage Delft 
Zuid-oost is dit bestemmingsplan een gedetailleerde uitwerking van de conclusies die op basis van het 
MER kunnen worden getrokken. De uitgangspunten voor het akoestisch onderzoek behorend bij 
onderfiggend plan dienen dan ook in overeenstemming te zijn met de uitgangspunten uit het MER. 

6.5.3 Gewenste ontwikkeling 

Het onderfiggend plan maakt de bouw van 285 studenten- en starterswoningen mogelijk in het 
plangebied Pauwmolen. Woningen zijn geluidsgevoelige bestemmingen en het plangebied is gelegen in 
de geluidzones van diverse wegen: 

Rijksweg A13, 6 rijstroken, 100 km/uur, zone 600 meter 
Delfgauwseweg, 2 rijstroken, 50 km/uur, zone 200 meter 

• Rijksstraatweg, 2 rijstroken, 50 km/uur, zone 200 meter 
Nassaulaan, 2 rijstroken, 50 km/uur, zone 200 meter 

Door deze ligging is er sprake van erg hoge geluidniveaus en is er duidelijk sprake van een 
overschrijding van de voorkeurswaarde op de gevels van de geprojecteerde studenten- en 
starterswoningen. Realisatie van het plan is aileen mogelijk als uit akoestisch onderzoek blijkt dat wordt 
voldaan aan de eisen uit de Wet geluidhinder en het HGW-beleid. Voor onderfiggend plan is het 
akoestisch onderzoek uitgevoerd door adviesburo Nieman. Het rapport met kenmerk 
Gr050046aeAO.mbg van datum 3 december 2010 is als bijlage opgenomen bij dit bestemmingsplan. 

De uitgangspunten van het onderzoek zijn in overeenstemming met de milieueffectrapportage Delft 
Zuid-oost. Vanwege de noodzakelijke hogere waarden zijn de 30 km/uur wegen nabij het plangebied in 
het onderzoek betrokken. 

Uit het onderzoek blijkt dat zonder maatregelen de voorkeurswaarde veelvuldig wordt overschreden en 
zelfs de maximale hogere waarde op veel gevels niet haalbaar is. Vooral de Rijksweg A 13 zorgt door de 
buitenstedelijke ligging voor veel overschrijdingen van de maximale waarde van 53 dB. Oplossingen aan 
de bron blijken niet mogelijk of doelmatig, onder meer omdat op de A13 reeds sprake is van een 
snelheidsverlaging van 120 km/uur naar 100 km/uur en deze snelweg voorzien is van het stille 
dubbellaags zoab. In de overdrachtssfeer zijn wei maatregelen mogelijk en blijkt het plaatsen van een 
scherm aan weerszijden van de woontoren aansluitend aan de laagbouw een doelmatige oplossing om 
het geluidniveau in ieder geval terug te brengen onder de maximale hogere waarde. Het deel van de 
woontoren dat door de schermen niet afgeschermd wordt, wordt uitgevoerd met dove gevels. Voor het 
grootste gedeelte liggen achter deze dove gevels trappenhuizen, liften en andere verkeersruimten. De 
woningen die aan deze dove gevels grenzen beschikken niet over een eluidluwe zi"de en worden·--
daarom In overeenstemmlng met het ogere waarden beleid voorzien van geluidluwe loggia's. Een aantal 
woningen in de laagbouw worden eveneens niet voldoende afgeschermd en worden daarom ook voorzien 
van geluidluwe loggia's. 
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Figuur 2 bouwtekening; geluidscherm gelegen aan de noordoostkant van het plangebied 

Door het 'dichtzetten' van de laagbouw aan de hoogbouw met schermen ontstaat in de tussenliggende 
ruimte een geluidsluw gebied. Omdat niet aile woningen voorzien worden van een buitenruimte dient dit 
gebied als compensatie in de vorm van een (semi) open bare geluidluwe buitenruimte op loopafstand van 
de woning. 

6.5.4 Conclusie 

Op basis van het uitgevoerde akaestisch onderzoek is het college van Burgemeester en Wethouders 
van mening dat er sprake is van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Er wordt voldaan aan de Wet 
geluidhinder en aan de eisen van het gemeentelijk HGW-beleid. Het college van B&W is daarom 
voomemens de benodigde hogere waarden te verlenen en heeft hiervoor een concept HGW-besluit 
opgesteld. Dit concept besluit ligt gelijktijdig met het antwerp bestemmingsplan ter inzage. Voorafgaand 
aan de definitieve vaststelling van het bestemmingsplan wordt dit conceptbesluit na verwerking van de 
zienswijzen vastgesteld. Het besluit staat open voor beroep. Zowel het conceptbesluit als het besluit 
worden aangekondigd in de lokale krant 'Delft op Zondag'. 

De maatregelen behorende bij het HGW-besluit zijn waar mogelijk ap de verbeelding ingetekend en in 
de planregels opgenomen. Deze toelichting vormt samen met het akoestisch anderzoek de 
onderbouwing van de maatregelen. 

6.6 Luchtkwaliteit 

6.6.1 Bestaande situatie 

In de bestaande situatie liggen de volgende wegen rand het plangebied: Jan de Oudeweg, 
Delfgauwseweg, Rijksstraatweg, Rijksweg A13. 
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6.6.2 Beleid en onderzoek 

De luchtkwaliteitseisen zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer. Deze kwaliteitseisen zijn middels 
grenswaarden voor de buitenlucht vastgelegd voor: zwaveldioxide, stikstofdioxide (N02), stikstofoxiden, 
lood, koolmonoxide, benzeen en zwevende deeltjes (ook wei fijn stof of PM 1O) . In Nederland worden 
aileen de componenten N02 en PM10 als kritisch beschouwd. Sinds 1 augustus 2009 is het Nationaal 
Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit (NSL) van kracht. In dit NSL zijn aile 'grote' projecten en te 
nemen maatregelen opgenomen die een significante invloed hebben op de luchtkwaliteit. Aile projecten 
die buiten de omvang van het NSL vallen, hoeven niet meer individueel getoetst te worden aan de 
normering voor luchtkwaliteit. Hiertoe is het 'Besluit niet in betekenende mate bijdragen 
(Iuchtkwaliteitseisen), en de hierbij behorende Regeling vastgesteld . In dit besluit wordt geregeld welke 
nieuwe ontwikkelingen van een dermate beperkte omvang zijn dat de invloed van deze plannen op de 
lokale luchtkwaliteit niet meer individueel getoetst hoeft te worden. Ais norm is 3% van de grenswaarde 
voor PM10 en N02 als niet significant aangemerkt. In de bijbehorende regeling wordt een aantal 
ontwikkelingen genoemd die in elk geval als 'niet in betekenende mate' kunnen worden aangemerkt. 
Voor de in de regeling benoemde ontwikkelingen - waaronder woningbouw tot een bepaalde graotte -
hoeft ten behoeve van een planrealisatie geen luchtkwaliteitsberekening meer te worden uitgevoerd. 

Uit de notitie 'Luchtkwaliteit ontwikkeling van het complex 'Pauwmolen' te Delft' d.d. 27 juli 2010 van 
Windmill, Milieu / Management / Advies blijkt dat woningbouwplannen van kleiner dan 1.500 woningen 
vallen onder de regeling 'niet in betekenende mate'. Met de 285 geplande wooneenheden in het 
appartementencomplex wordt het normaantal van 1.500 niet gehaald. Dit houdt in dat ten behoeve van 
de planvorming geen toetsing aan de wettelijke luchtkwaliteitseisen hoeft plaats te vinden. 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient een goed woon-/leefklimaat ter plaatse van het 
appartementencomplex gegarandeerd te worden. Dat kan als voldaan wordt aan de luchtkwaliteitseisen 
uit de Wet milieubeheer. Om die reden is het toch wenselijk om te toetsen aan de grenswaarden voor 
fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (N02) . Oit wordt versterkt door de ligging nabij de A13, waardoor een 
relatief hoge concentratie van stoffen in de lucht verwacht wordt. In het Milieu Effect Rapport (MER) 
Bestemmingsplannen Delft Zuidoost is appartementencomplex Pauwmolen getoetst. Op aile punten 
wordt aan de wettelijke normstelling voldaan. De achtergrondconcentratie inclusief toename betreft 
maximaal 38 mg/m3 N02, respectievelijk 28 mg/m3 PM 1O . De totale concentraties blijven daarmee onder 
de normwaarde van 40 mg/m3. Ook de grenswaarden voor het aantal overschrijdingsdagen worden niet 
overschreden volgens het onderzoek uit het MER. 

6.6.3 Gewenste ontwikkeling 

De gewenste ontwikkeling is een appartementencomplex met 285 woningen voor een- en tweepersoons 
huishoudens. 

6.6.4 Conclusie 

Ten behoeve van de planvorming hoeft geen toetsing aan de wettelijke luchtkwaliteitseisen plaats te 
vinden, omdat het een project betreft dat niet in betekenende mate bijdraagt aan een verslechtering van 
de luchtkwaliteit. Daarnaast blijven de totale concentraties in en rand het plangebied onder de weUelijk 
toegestane normwaarden. Hierdoor is ten aanzien van de ruimtelijke ordening geen bezwaar tegen het 
plan. Hiermee vormt de lokale luchtkwaliteit geen belemmering voor de ontwikkeling van het 
appartementencomplex 'Pauwmolen'. 

6.7 Externe veiligheid 

6.7.1 Bestaande situatie 

Het plangebied ligt direct naast de Rijksweg A 13, waarover veNoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. In 
en om het plangebied bevinden zich geen bedrijven die vallen onder het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen (Bevi). Door het plangebied lopen geen buisleidingen die voor externe veiligheid relevant zijn . 
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6.7.2 Beleid en onderzoek 

Tot 1 januari 2010 was het bij ontwikkelingen in de buurt van wegen waarover vervcer van gevaarfijke 
stoffen plaatsvindt, verplicht te toetsen op de plaatsgebonden risico contour (PR 10-6 contour). Binnen 
deze contour is de kans dat een persoon komt te overfijden ten gevolge van een ongeval met gevaarfijke 
stoffen 1 op 1 miljoen per jaar. Voor nieuwe situaties geldt deze norm als grenswaarde. Nieuwe 
kwetsbare objecten (zoals woningen) zijn dus niet toegestaan binnen deze contour. Het begrip is 
vastgelegd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de Circulaire risiconormering vervcer 
gevaarfijke stoffen (RNVGS). 

Per 1 januari 2010 is de Circulaire RNVGS aangepast op het ontwerp Basisnet Weg. Het Basisnet 
beoogt de spanning tussen het vervcer van gevaar1ijke stoffen over de rijkswegen, ruimtelijke 
ontwikkelingen en veiligheid te verminderen, door het vaststellen van gebruiksruimtes voor het vervoer en 
van veiligheidszones voor de ruimtelijke ordening. Dit houdt in dat voor rijkswegen de PR 10-6 contour 
per 1 januari 2010 is vervangen door de zogenaamde veiligheidszone. Een veiligheidszone is een zone 
langs de weg waarbinnen geen nieuwe kwetsbare objecten zijn toegestaan, gebaseerd op de PR 10-6 

contour. Daarnaast dient er onderzocht te worden of de nieuwe ontwikkelingen binnen het zogenaamde 
plasbrandaandachtsgebied (PAG) vallen. Het PAG is een zone langs de weg waarbinnen rekening dient 
te worden gehouden met de effecten van een plasbrand. Indien in het PAG ontwikkelingen gepland zijn, 
dient het bevoegd gezag dit te verantwoorden. 

Tevens dient het zogenaamde groepsrisico (GR) verantwoord te worden. Het GR is de kans per jaar dat 
een groep van 10 of meer person en komt te overlijden ten gevolge van een incident met de risicobron. In 
tegenstelling tot bij het plaatsgebonden risico geldt voor het GR geen grens- of richtwaarde. Wei is in 
het Bevi de zogenaamde orientatiewaarde bepaald, waarmee het berekende groepsrisico moet worden 
vergeleken. De orientatiewaarde geeft dus aan wanneer het groepsrisico een relevante waarde heeft, 
maar geldt niet als norm. Verandering van het GR dient verantwoord te worden door het bevoegd gezag. 

Het Stadsgewest Haaglanden heeft in 2006 de nota 'Samenwerken aan externe veiligheid' vastgesteld. 
Deze nota kleurt de verantwoordingsplicht voor het GR in door een onderscheid te maken in drie 
gebieden (zie figuur 3). Is het GR kleiner dan 10% van de orientatiewaarde (groene gebied), dan volstaat 
een lichte verantwoording. Is het GR groter dan 10% van de orientatiewaarde maar kleiner dan die 
orientatiewaarde (gele gebied), dan geldt een zwaardere verantwoording gericht op het treffen van 
maatregelen ter beperking van het risico. Wordt de orientatiewaarde overschreden (rode gebied), dan 
geldt een zware verantwoordingsplicht: er moeten goede red en en zijn om de activiteit door te zetten en 
er moet zwaar worden ingezet op maatregelen ter beperking van de risico's. De gemeente Delft maakt 
bij de verantwoording van het GR gebruik van deze systematiek van het Stadsgewest Haaglanden. 
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Figuur 3 Afwegingskader GR 

Voor dit bestemmingsplan is onderzoek verricht naar de bovenstaande aspecten (rapport 'Externe 
Veiligheid -Iocatie de Pauwmolen', AVIV, juli 2010). Zie hieronder de resultaten. 

Plaatsgebonden risico (Veiligheidszone) 

De PR 10-6 contour bedraagt 17 meter, gemeten vanuit het midden van de weg. Het plangebied ligt op 
ca. 50 meter afstand van de A 13. Het plaatsgebonden risico vormt daarmee geen belemmering voor 
deze ontwikkeling. 

Plasbrandaandachtsgebied 

Het PAG bedraagt 30 meter, gemeten vanaf de rand van de dichtstbijzijnde rijstrook. Het plangebied ligt 
op ca. 50 meter afstand van de A 13. Het PAG vormt daarmee geen belemmering voor deze 
ontwikkeling. 

Groepsrisico 

Het huidige en toekomstige GR ligt ruim onder de orientatiewaarde, zie figuur 4. 
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Figuur 4 GR ter hoogte van Pauwmolen 
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In onderstaande tabel is het GR weergegeven als factor ten opzichte van de orientatiewaarde. De factor 
0,072 betekent dat het berekende groepsrisico 14 keer kleiner is dan de orientatiewaarde. Door de 
ontwikkeling van Pauwmolen (toename van 285 personen in de nachtsituatie, 143 personen overdag) 
stijgt het GR tot 12 keer kleiner dan de orientatiewaarde. 

8ebouwingssituatie Factor 

Huidig 0,072 

Toekomstig 0,084 

Tabel 4 GR als factor ten opzichte van de orientatiewaarde 

Het groepsrisico blijft dus kleiner dan 10% van de orientatiewaarde en blijft daarmee in het groene 
gebied. Dit betekent niet dat er geen slachtoffers kunnen vallen in het plangebied ten gevolge van een 
calamiteit op de A13, maar dat het risico hierop klein genoeg is om dit risico te accepteren. 

6.7.3 Gewenste ontwikkeling 

Op 11 november 2010 heeft een vooroverleg plaatsgevonden met de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH). 
Daarbij is gesproken over de geplande ontwikkeling, de ruimtelijke inpassing en de mogelijkheden om 
de veiligheid van de bewoners in het plangebied te vergroten. Naar aanleiding hiervan heeft de VRH een 
advies gegeven (brief 7 januari 2011, kenmerk VRH2001/0099/MW). De in dit advies voorgestelde 
maatregelen, zoals een afsluitbare mechanische ventilatie in het complex en een ontvluchtingsroute die 
bestand is tegen ongevalien met gevaarlijke stoffen, zijn besproken met de ontwikkelaar en zullen in het 
bouwplan verder worden uitgewerkt. Tevens zal aandacht worden besteed aan risicocommunicatie 
richting de toekomstige bewoners. 
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6.7.4 Conclusie 

Het plaatsgebonden risico en plasbrandaandachtsgebied vormen geen belemmering voor deze 
ontwikkeling. Het groepsrisico is verantwoord. 

6.8 Energie 

6.8.1 Bestaande situatie 

Het gebied is onbebouwd. 

6.8.2 Beleid en onderzoek 

Voor nieuwe ontwikkelingen in de gemeente gelden de doelstellingen uit het Delftse Klimaatbeleid. De 
basis hiervoor is de Actualisatie Klimaatplan Delft 2008-2012. Uitgangspunt bij een nieuwe 
woonbestemming is de ambitie om een scherpere energieprestatie te realiseren dan de landelijke 
normen. Hiervoor hanteert Delft de Trias energetica: 

1. het verminderen van de vraag door energiebesparing bij eindgebruikers; 
2. het toepassen van duurzame bronnen; 
3. het (verder) optimaliseren van de toepassing van fossiele bronnen naar energie-efficiency en 

betrouwbaarheid. 

Binnen Delft geldt een 'warmte, tenzij . .'-beleid. Dit houdt in dat aangesloten dient te worden op een 
collectieve warmtevoorziening, tenzij dit technisch of economisch niet haalbaar is. 

6.8.3 Gewenste ontwikkeling 

In het plangebied wordt gestreefd naar een EPC die voor de woningen minimaal 15% en voor de andere 
functies 8% lager ligt dan de wettelijke norm van het jaar van de bouwaanvraag. Dit wordt bereikt door 
een ge"integreerd pakket van bouwkundige, installatietechnische maatregelen en efficiente 
energieopwekking. Daarnaast dienen aile vaste en kostenneutrale maatregelen uit het Nationaal Pakket 
Duurzaam Bouwen te worden toegepast, plus 50% van de variabele maatregelen. Daarbij kan gezocht 
worden naar maatregelen die bijdragen aan andere duurzaamheidambities en eisen. 

6.8.4 Conclusie 

Voor de te ontwikkelen delen van het bestemmingsplangebied gelden de doelstellingen uit de 
Actualisatie Klimaatplan 2008-2012. 
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Hoofdstuk 7 Infrastructuur 

7.1 Boveng ronds (verkeer en vervoer) 

7.1.1 Openbaar vervoer 

Langs het plangebied lopen 2 buslijnen (81 en 121). De dichtst bijzijnde halte is gelegen aan de Jan de 
Oudeweg, direct voor het terrein van Pauwmolen, voor lijn 121 . lets verderop ligt op de Nassaulaan een 
halte van lijn 81. 

Lijn 81 is een stadsdienst en loopt van de Kuijperwijk in het noordwesten van Delft via het centrum naar 
Delftgauw in beide richtingen. Lijn 121 is een regionale dienst en loopt van Delft Centrum via Pijnacker 
naar Zoetermeer Centrum eveneens in beide richtingen. 

Be/eid en onderzoek 

Haaglanden is de openbaarvervoersautoriteit in de regio. De gemeente Delft geeft bij het stadsgewest 
aan wat de eigen openbaar vervoersprioriteiten zijn. Het gebruik en de gewenste ontwikkelingen van 
stad- en streekvervoer zijn beschreven in het Lokaal Verkeer- en Vervoerplan (L WP, 30 juni 2005). 

26 

Haven 

Figuur 5 uitsnede overzichtskaart openbaarvervoerroutes per 9-10-2010 in Wippolder 

Gewenste ontwikke/ing 

De bediening van de locatie Pauwmolen per bus is voldoende, en verdere ontwikkelingen op OV-gebied 
direct op deze locatie zijn op dit moment niet voorzien. 

Cone/usie 

Er zijn uit het oogpunt van het OV geen ontwikkelingen met relevante ruimtelijke gevolgen voor het 
bestemmingsplan voorzien. 

7.1.2 Autoverkeer 

Bestaande situatie 
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Het plangebied is gelegen in de wijk Wippolder. De direct aanliggende wegen zijn de Jan de Oudeweg, 
Delfgauwseweg en de Emmalaan. Ten oosten van het plan ligt de A 13. Het plangebied wordt hierop 
echter niet direct ontsloten, maar heeft wei invloed op de geluidbelasting op de gevel en de 
luchtkwaliteit. De Jan de Oudeweg en de Emmalaan zijn erftoegangswegen. Hier ligt de 
maximumsnelheid op 30 km/h . De Delfgauwseweg is daarentegen een gebiedsontsluitingsweg en 
ontsluit het oostelijk deel van Delft op het buitengebied en Pijnacker. 

Figuur 6 overzicht van de wegencategorisering nabij het plangebied 

In geval van calamiteiten is er in Delft een calamiteitenroute, welke in geval van grote calamiteiten of 
ongevallen gebruikt kan worden. De routes zijn opgedeeld in hoofdroutes en secundaire routes. De 
routes in de buurt van het plangebied zijn weergegeven in figuur 7. 
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Figuur 7 calamiteitenroute nabij het plangebied 

Beleid en onderzoek 

Leidend is het in juni 2005 vastgestelde L WP. Hierin is het verkeersbeleid voor de middellange termijn 
vastgelegd, waarbij het accent is gelegd op: 

1. maatregelen ter stimulering van fietsgebruik en openbaar vervoer, 
2. maatregelen voor de doorgaande noordzuid en oostwestroutes voor autoverkeer, zodat deze vooral 

worden gebruikt door in- en uitgaand verkeer, en zodat het doorgaande verkeer wordt ontmoedigd 
hier gebruik van te maken; 

3. het opvangen van de mobiliteitseffecten van nieuwe stedelijke ontwikkelingen op de interne en 
externe bereikbaarheid van de stad. 

Gewenste ontwikkeling 

De realisatie van Pauwmolen is een van de ontwikkelingen die eerder in het L WP en onlangs in het 
MER voor Delft Zuidoost zijn beschouwd. In het LWP is dit gedaan om voor Delft als geheel te 
onderbouwen welk verkeersmaatregelen voor de (middel-)Iange termijn vereist zijn . In het geval van het 
MER is opnieuw uitgegaan van de maatregelen die in het LWP waren beschouwd en is voor het gebied 
Delft Zuidoost gekeken naar de milieueffecten van de gewenste ontwikkeling (bouw van circa 4.800 
woningen en van bedrijvigheid). Daarbij is voor het aspect verkeer de conclusie: 

"In aile alternatieven is sprake van een toename van het verkeer op de wegen in het plangebied. Deze 
toename kan in het algemeen goed worden verwerkt door de voor een deel nog te wijzigen 
verkeersstructuur (uitvoering LWP-beleid). Er is echter wei sprake van een aantal knelpunten. [ .. . j" Het 
gaat daarbij om het kruispunt Oostpoortweg - Julianalaan en Schoemakerstraat - N470. Ook wordt het 
vercler stimuleren van OVen het veiliger maken van een kruispunt aanbevolen. Voor andere wegen, 
waaronder de A13, zijn geen (aanvullende) maatregelen aanbevolen. 

De ontwikkeling van Pauwmolen is overigens een vrij beperkte onder het totale programma dat het MER 
heeft onderzocht. Het gaat om 143 studentenwoningen en 142 sociale woningen. De 
verkeersaantrekkende werking voor het autoverkeer is hiermee beperkt te noemen. De meeste 
studenten zijn namelijk niet in het bezit van een auto, en ook bij sociale woningen is het autobezit 
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beperkter dan bij duurdere woningtypen. De omliggende wegen dienen dit verkeer echter wei aan te 
kunnen, waarbij een verkeersveilige aansluiting op het omliggende wegennet van be lang is. Dit is, zoals 
genoemd, voor aile ontwikkelingen samen, onderzocht in het MER. 

Conclusie 

De gevolgen van de ontwikkeling van Pauwmolen zijn beschouwd als onderdeel van het 
MER-onderzoek. Daarbij is geconcludeerd dat deze uit verkeersoogpunt mogelijk zijn bij uitvoering van 
het LWP en daarbij een beperkt aantal aanvullende maatregelen. Deze hebben geen directe ruimtelijke 
gevolgen voor het plangebied dat in dit bestemmingsplan wordt beschouwd. 

7.1.3 Langzaam verkeer (fietsersen voetgangers) 

Bestaande situatie 

8elangrijke fietsroutes in het plangebied zijn: 

de regionale fietsroutes langs de Nassaulaan en Delfgauwseweg, 
fietsroutes die behoren tot het stadsnetwerk langs Emmalaan en Jan de Oudeweg 

Van de overige wegen behoort een groot deel tot het wijknetwerk. 

Beleid en onderzoek 

Het beleid voor langzaam verkeer is vastgelegd in het Fietsactieplan II (2005-2010), vastgesteld in juni 
2005. Er wordt gestreefd het fietsgebruik te stimuleren, de fiets een serieus alternatief te maken voor de 
auto en zo ook een bijdrage te leveren aan de bereikbaarheid van de stad, zodat Delft kan behoren tot 
de beste fietssteden van Nederland. 
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Figuur 8 hoofd-fietsnetwerk (uit het FAP- II) 

Het FAP-II past binnen het bredere LWP. Het LWP bevat verschillende maatregelen voor het 
langzaam verkeer die verband hebben met de bestemmingen op de plankaart: 

• de wegcategorisering in het L WP leidt tot toename van erftoegangswegen, waar een grotere mate 
van veiligheid voor voetgangers mogelijk is, 
binnen het project 'Kinderen veiliger door Delft' worden zogenaamde 'Kindlinten' gerealiseerd: routes 
waarlangs kinderen zelfstandig, veilig en prettig naar allerlei opvang, onderwijs en 
vrijetijdsvoorzieningen kunnen lopen en fietsen, 

• het project 'Voetgangersroute' beoogt de verkeersveiligheid voor ouderen te bevorderen, waarbij 
bijvoorbeeld belangrijke loop routes voor de doelgroep aan bod komen. 

Tot de gebruikte richtlijnen voor het ontwerpen van voorzieningen voor langzaam verkeer behoren onder 
andere de ontwerprichtlijnen voor de toegankelijkheid van gehandicapten en minder validen. 

Gewenste ontwikkeling 

De gewenste ontwikkeling is gelegen langs de regionale fietsroute Nassaulaan - Delfgauwseweg. De 
aansluiting van het plangebied op deze regionale fietsroute dient daarom op een verkeersveilige manier 
ingepast te worden. 

De route Delfgauwseweg - Nassaulaan is daarnaast belangrijk als woon-werk fietsroute. In 2006 is deze 
route bestempeld tot ZOEF route waarmee fietsers verleid worden vaker de fiets te gebruiken in het 
woon-werk verkeer. De komende jaren zullen acties plaats gaan vinden dit nog verder te stimuleren. 

Cone/usie 

Het plangebied wordt voor de fiets ontsloten op een bestaande fietsroute van goede kwaliteit. Er zijn 
verder vanuit de fietsontsluiting geen ruimtelijke gevolgen die binnen het plangebied vallen. 

7.1.4 Parkeren 

Bestaande situatie 

Momenteel is er geen functie in het plangebied aanwezig die van invloed is op de parkeervraag in het 
omliggende gebied. 

Be/eid en onderzoek 

Het beleid over parkeren en stallen van Delft is in 2003 vastgesteld in de Nota 'Parkeren en Stallen'. 
Deze is in 2006 en 2009 geactualiseerd. De essentie van het beleid is dat voor nieuwe ontwikkelingen 
(zoals nieuwbouw en herontwikkeling) voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd moeten worden om 
parkeerproblemen in de omgeving te voorkomen. 

De Nota Parkeren en Stallen legt vast hoeveel parkeerplaatsen noodzakelijk zijn afhankelijk van het type 
functie. De nota geeft hiervoor parkeernormen, welke zijn gedifferentieerd naar de binnenstad, 
schilgebied rend de binnenstad en overig gebied. Deze parkeernormen zijn gebaseerd op kencijfers van 
het kennisinstituut CROW. Deze kencijfers zijn opgesteld aan de hand van parkeeronderzoeken door 
het hele land en zijn landelijk en juridisch geaccepteerd als realistisch en betrouwbaar. 

Voor woningen heeft Delft eigen normen vastgesteld. Dezen kennen een differentiatie naar type 
woningen, zoals dat voor Delft gewenst is. 

Het bestemmingsplan wijst parkeergelegenheden op eigen terrein aan. Dit gebeurt om te zorgen dat 
deze parkeergelegenheden daadwerkelijk behouden blijven voor parkeerdoeleinden. Verbouwing of 
bebouwing van parkeergelegenheid is niet toegestaan. Dit draagt bij aan het beperken van de 
parkeerdruk op straat. Het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein wordt in mindering gebracht op het 
aantal te verkrijgen parkeervergunningen in gereguleerd gebied, bepaald middels vastgestelde 
voorwaarden en rekenfactoren. 

Ook voor het parkeren van fietsen zijn normen vastgesteld. Voor nieuwbouw van woningen is in de Nota 
Parkeren en Stallen de volgende stallings norm voor fietsen en scootmobielen gesteld: 

1. per woning moet tenminste een, vanaf de straat toegankelijke afsluitbare bergruimte aanwezig zijn, 
waarvan de vloeroppervlakte ten minste 3,5 m2 is en waarvan de breedte ten minste 1,5 meter is. De 
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hoogte boven het vloeroppervlak moet ten minste 2,1 meter zijn. De drempelhoogte is maximaal 20 
mm; 6f, 

2. per woning moet ten minste een stallingsmogelijkheid voor 2 fietsen aanwezig zijn in een 
gemeenschappelijk overdekte stallingsvoorziening maximaal 50 meter van de woning, die in ieder 
geval vanaf de straat bereikbaar is. 

Bewoners van oudere woningen die geen stallingsmogelijkheid op eigen grond hebben, kunnen een 
aanvraag indienen voor een fietstrommel. 

Gewenste ontwikkeling 

Bij de bouw van de woningen moeten voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd worden om de nieuwe 
parkeervraag op eigen terrein te kunnen opvangen. Verder moeten ook de vereiste voorzieningen voor 
het stallen van fietsen worden gemaakt. 

Cone/usie 

In het bouwplan zijn voldoende parkeer- en stallingsmogelijkheden gepland om te voldoen aan de eisen 
die het parkeerbeleid van de gemeente stelt. Het bestemmingsplan maakt mogelijk en verplicht om 
tenminste 128 parkeerplaatsen te realiseren. 

7.2 Ondergronds (kabels en leidingen) 

In deze paragraaf wordt ingegaan op ondergrondse voorzieningen waaronder ook afvalinzameling. 

7.2.1 Bestaande situatie 

Uit de plankaart bij het vigerende bestemmingsplan blijkt dat er langs de Jan de Oudeweg een 
hoofdwaterleiding loopt. Deze leiding heeft een veiligheidszone van 5 meter uit het hart van de leiding. 
Dit stelt de volgende beperkingen aan de voorgenomen ontwikkeling: 

De te realiseren hoofdontsluiting en het te graven vervangend wateroppervlak bevinden zich op het 
trace van de hoofdwaterleiding. 

7.2.2 Beleid en onderzoek 

V~~r kabels en leidingen van de nutsbedrijven geldt het standaard trace Delft met een benodigde 
breedte van 2 m volgens het handboek openbare ruimte. Inclusief een gescheiden rioolstelsel is de 
benodigde breedte bij hoofdrioolsituatie 6,5 m en bij 'buurtrioolsituatie' 5,5 m. 

7.2.3 Gewenste ontwikkeling 

Indien restwarmte van DSM-Gist gebruikt gaat worden ten behoeve van verwarming (voor de woningen 
en/of tapwater) dan worden meer leidingen in de grand gelegd. Daarvoor is dan extra ondergrandse 
tracebreedte nodig. Dit hangt af van het wegtype en de methode van verwarming (Iage of hoge 
temperatuur). Indicatief kan uitgegaan worden van een benodigde breedte van 1,5 m voor woonstraten 
tot 2,5 m voor hoofdwegen. 

Kabel en leiding traces dienen te liggen in een obstakelvrije zone. Gestreefd wordt naar een 
ondergronds glasvezelnetwerk, voor dataverkeer. Kabels en leidingen mogen aileen in openbaar gebied 
liggen (behoudens huisaansluitingen). In het toekomstige (verharde) openbare gebied en ter plaatse van 
kabel- en leidingtraces dient een zandpakket van tenminste 1 m dikte aanwezig te zijn 
(bodemverbetering). Bomen dienen tenminste 1,5 m uit de kabel en leidingenstrook en/of hart riolering 
te staan. 

Het rioleringsstelsel bestaat uit een gewoon gescheiden stelsel. Bij het rioleringstype van een 
gescheiden stelsel wordt tevens zoveel mogelijk regenwater afgevoerd via het bermoppervlak of via de 
bodempassage (door de berm of via een systeem dat in de bod em wordt aangebracht). 
Het hoofdriool zal zoveel mogelijk onder de openbare weg worden gerealiseerd. 

7.2.4 Conclusie 

Het plan is uitvoerbaar, bij de uitvoering dient rekening te worden gehouden met de veiligheidszone van 
de leiding. 
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Hoofdstuk 8 Cultuurhistorie 

8.1 Archeologie 

8.1.1 Bestaande situatie 

De archeologische verwachting binnen het plangebied Pauwmolen is in juli 2010 onderzocht door middel 
van een bureauonderzoek (Blom, J.M.; ADC Rapport 2399, Pauwmolen, Delft; Een Bureauonderzoek, 
Amersfoort, 2010). De conclusie van dit onderzoek is dat de kans zeer klein is dat neg intacte 
archeologische waarden binnen het plangebied aanwezig zijn. Daamaast geldt te allen tijde de 
meldingsplicht op grond van de Monumentenwet: degene die anders dan bij het doen van opgravingen 
een zaak vindt waaNan hij weet dan wei redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is, meldt 
die zaak zo spoedig mogelijk bij Onze minister. Het advies dat uit het onderzoek voigt is dat 
archeologisch veNolgonderzoek niet noodzakelijk is. Dit advies is onderschreven door het bevoegd 
gezag; de gemeente Delft, in deze dhr. P. Deunhouwer. 

Na uitvoering van dit bureauonderzoek is het bestemmingsplangebied in westelijke richting uitgebreid. 
Voor deze uitbreiding is geen archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. 

8.1.2 BeJeJd en onderzoek 

In 1998 is door het Nederlandse parlement het Verdrag van Valetta goedgekeurd. In 2007 heeft dit zijn 
beslag gekregen in de Wet op de Archeologische Monumentenzorg. Hierin stelt het rijk zich op het 
standpunt dat op gemeentelijk niveau in het ruimtelijk beleid zorgvuldig met het archeologische erfgoed 
moet worden omgegaan. Het uitgangspunt van zowel het nationaal als gemeentelijk beleid is am 
waardevol archeologisch erfgoed zoveel mogelijk te beschermen en in situ te behouden. Ook in de Wet 
op de Archeologische Monumentenzorg is vastgelegd dat zorgvuldig met archeologisch erfgoed moet 
worden omgegaan. Voor gebieden waar archeologische waarden voorkomen of waar reele verwachtingen 
bestaan voor archeologische waarden ter plaatse, dient voorafgaand aan bodemingrepen archeologisch 
vooronderzoek te worden uitgevoerd. Esn van de uitgangspunten van de wet is het veroorzakersprincipe. 
Dit houdt in dat de initiatiefnemer of aanvrager van een omgevingsvergunning zelf verantwoordelijk is voor 
de bekostiging van het archeologisch onderzoek. 

De bescherming van het archeologisch erfgoed dient in het bestemmingsplan te worden geregeld, net 
als andere in het bestemmingsplan op te nemen en te beschermen belangen. Voor het 
bestemmingsplan geldt als norm de eis van een goede ruimtelijke ordening. Dit betekent dat het belang 
van het archeologisch erfgoed mee dient te tellen bij de beoordeling en afweging van aile bij die goede 
ruimtelijke ordening spelende belangen. Dit wordt geregeld via een omgevingsvergunningstelsel dat 
betrekking heeft op grondroerende werkzaamheden voor zover deze worden uitgevoerd in gebieden die 
op de verbeelding staan aangegeven met de dubbelbestemming Waarde - Archeologie' (WR-A). 

In de regels staat opgenomen welke werken of werkzaamheden schadelijk kunnen zijn voor (verwachte) 
archeologische waarden en daarom omgevingsvergunningplichtig zijn. Hierin staan ook voorwaarden 
opgenomen ter bescherming van archeologische waarden. Zo'n voorwaarde kan zijn dat een rapport 
moet zijn over1egd waaruit blijkt dat de archeologische waarde van het terrein in voldoende mate is 
vastgesteld. Het ver1enen van een omgevingsvergunning is afhankelijk van de uitkomsten van dit 
archeologisch onderzoek en de belangenafweging op grond daaNan. 

8.1.3 Gewenste ontwikkeling 

Het plangebied ligt buiten de oude stadskern van Delft en heeft als gevolg van de geologische 
ondergrond een hoge archeologische verwachting. Deze verwachting geldt voor sporen uit de Romeinse 
tijd of (Late) Middeleeuwen. Ten aanzien van jongere en oudere periodes geldt een lage verwachting. 
Om de zorgvuldigheid van de omgang met archeologische waarden te waarborgen, wordt op een deel 
van het plangebied de dubbelbestemming archeologisch waardevol gebied gelegd; dat met een 
bestemming Groen en een deel Verkeer. Voor de rest van het plangebied geldt een lage archeologische 
verwachting op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek (Blom, 2010). 

Om eventueel aanwezige archeologische waarden in de bod em te beschermen wordt een 
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden verlangd. Hierbij wordt een 
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ondergrens van 50 cm diepte ten opzichte van het maaiveld gehanteerd. Bodemverstorende ingrepen in 
de ondergrond dieper dan de voorgeschreven onaergrens van 50 cm zijn aanlegvergunningplichtig. 

8.1.4 Conclusie 

Voor het westelijke deel van het plangebied geldt een hoge verwachting voor archeologische waarden uit 
de Romeinse tijd en (Late) Middeleeuwen. Om te voorkomen dat deze mogelijk aanwezige waarden 
worden verstoord, zijn nieuwe ontwikkelingen binnen de begrenzing van het bestemmingsplan gebonden 
aan een omgevingsvergunningstelsel. 

De verwachte archeologische waarden in het plangebied bevinden zich vanaf ca. 50 cm onder maaiveld. 
De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden is derhalve pas noodzakelijk 
bij bodemingrepen dieper dan 50 cm. Deze voorwaarden zijn enkel van toepassing op het gebied met 
een bestemming Groen en een deel van de bestemming Verkeer. 

8.2 Cultuurhistorisch waardevolle bebouwing 

8.2.1 Bestaande situatie 

De naam van het plangebied verwijst naar de op deze locatie al sinds de 17de eeuw staande diverse 
molens, als laatste een in de 19de eeuw gebouwde korenmolen. De daarvan resterende molenromp en 
bijbehorende woonhuis en schuren zijn in 2000 vanwege de zeer slechte staat afgebroken. 

8.2.2 Beleid en onderzoek 

Het plangebied is begin jaren '90 onderzocht in het kader van het landelijke Monumenten 
Inventarisatieproject (MIP). Molenromp, huis en schuren zijn toen vermeld in de inventarisatie. 

8.2.3 Gewenste ontwikkeling 

Gewenst is aandacht voor het zicht op de nieuwbouw vanuit de groene singel Koningin Emmalaan, die 
samenhangende, qua blokopbouw identieke bebouwing aan weerszijden bezit. Het hoogteaccent als 
afsluiting van de zichtlijn is goed denkbaar, dit kan architectonisch zorgvuldig worden uitgewerkt. 

8.2.4 Conclusie 

Er zijn geen negatieve gevolgen voor de cultuurhistorische waarden van het plangebied zelf. Vanwege de 
zichtbaarheid vanuit de Koningin Emmalaan is een hoge kwaliteit architectonische uitwerking en 
inrichting openbare ruimte gewenst. 
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Hoofdstuk 9 Handhaving 

9.1 Beleid onderzoek 

In juni 2004 heeft de gemeenteraad van Delft de beleidsnota 'Handhaving bestemmingsplannen, beleid 
en uitvoering' vastgesteld. Dit beleid beperkt zich tot het handhaven van die bestemmingsplanregels die 
niet op grond van andere regimes (bijvoorbeeld milieuwetgeving) kunnen worden gehandhaafd. Prioriteit 
en handhaving hebben die regels, die bij overtreding tot onwenselijke schade leiden op het gebied van 
milieu, ruimtelijke ordening en economie en waarbij tevens geldt dat de kans dat die overtredingen zich 
voordoen, groot wordt geacht. Om de schade en de kans op overtredingen te kunnen beoordelen wordt 
in de nota gewerkt met type plangebieden. Prioriteit wordt aangegeven met de cijfers 1 (intensieve 
hand having), 2 (reguliere hand having) en 3 (incidentele handhaving). 

9.2 Gewenste ontwikkeling 

Prioriteit in handhaving voor dit bestemmingsplan richt zich op de onderstaande items: 

Handhavingsprioriteit 

Milieu: 

RUimteJijke Ordening 

Economie: 

(g= gebruik, b= bebouwing) 

water (glb) 2 

Ecologie (glb) 2 

zichtkant (b) 2 

Bezonning, zicht en privacy (g) 3 

Stank, geluid en stofoverlast (g) 3 

aJgemeen (g) 3 

De uitvoering van hand having bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste het houden van toezicht en dus 
opsporen van iIIegale situaties en ten tweede het feitelijk toepassen van sanctiemiddelen. Het opsporen 
van illegaJe situaties kan op meerdere manieren plaatsvinden. Het periodiek houden van 
luchtfotovergelijkingen is een goede methode om illegale bouwwerken op te sporen. Voor het opsporen 
van iIIegaal gebruik is het raadplegen van open bronnen, zoals het register van de Kamer van 
Koophandel, het internet en gemeentelijke dossiers een betere methode. Steeds zal de overtreding ook 
feitelijk (= ter plaatse) moeten worden geconstateerd. In een aantal gevallen kan een overtreding slechts 
worden opgespoord door controles op straat. 

9.3 Conclusie 

Prioriteit van de handhaving is laag, omdat het bestemmingsplan aileen ziet op een bouwwerk dat 
beoogd is als huisvesting van eenpersoonshuishoudens. Het ligt in de lijn van verwachting dat voor het 
complex, gelet op de samenstelling, vanuit de eigenaar een beheerder zal worden aangesteld. De 
bestrijding van onder andere overlast zal in beginsel dan ook worden aangepakt door de eigenaar van 
het complex. 
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Hoofdstuk 10 Maatschappelijke en financiele uitvoerbaarheid 

10.1 Inspraak en overleg 

10.1.1 Watertoetsoverleg 

Het bestemmingsplan is op 21 januari 2011 besproken met het Hoogheemraadschap Delfland (de 
wateroeheerder) . De reactie van het Hoogheemraadschap is in paragraaf 10.1.2. besproken. Het 
watertoetsoverleg heeft tot aanpassing van het bestemmingsplan geleid. 

10.1.2 Overleg ex artikel 3.1.1 Bro 

In het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening is het 
conceptbestemmingsplan toegezonden aan de volgende overlegpartners: 

1. Vrom-inspectie 
2. Provincie Zuid-Holland 
3. Rijksdienst voor het cultureel erfgoed 
4. Rijkswaterstaat 
5. Gemeentebestuur Pijnacker-Nootdorp 
6. Brandweer Veligheidsregio Haaglanden 
7. Kamer van Koophandel 
8. Hoogheemraadschap Delfland 
9. Veolia 
10. Tennet Zuid-Holland 
11. Nederlandse Gasunie 
12. Evides 
13. VWS Pipeline Control b.v. 
14. Centraal overlegorgaan woningcorporaties 
15. Stichting DUWO 
16. Vestia Delft 
17. Vi domes 
18. Woonbron Delft 
19. GGD 
20. Stedin 
21. KPN 

De onder 13 en 18 genoemde instanties hebben een schriftelijke reactie ingediend en hebben 
aangegeven geen bezwaren te hebben tegen dit plan . De onder 1, 2,6, 8, 12, 15, 17, 19,20 en 21 
genoemde instanties hebben een inhoudelijke reactie ingediend. Deze reacties worden hieronder 
besproken. Van de overige overlegpartners zijn geen reacties ontvangen. 

Reactie Vrom-inspectie 

Reactie 

Rijkswaterstaat is wegbeheerder van de nabij het plangebied gelegen A 13 en ziet toe op een vlotte en 
veilige doorstroming van het verkeer. Verzocht wordt er voor zorg te dragen dat het gebouw niet voor een 
dusdanige afleiding zorgt dat de veiligheid van de automobilisten op de rijksweg in gevaar komt en 
hierover contact op te nemen met Rijkswaterstaat. 

Antwoord 

Er is contact opgenomen met Rijkswaterstaat en het bouwplan is aan Rijkswaterstaat voorgelegd. Het 
bouwplan wordt niet afleidend voor het verkeer. De gevel wordt een gemetselde gevel. Aan de kant van 
de A 13 komt een dove gevel, met ramen die niet geopend kunnen worden. Deze worden niet 
spiegelend. Rijkswaterstaat heeft aangegeven dan geen bezwaar te hebben tegen het ontwerp. Deze 
reactie heeft niet geleid tot aanpassing van het plan. 

Reactie 
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De ontwikkeling van Pauwmolen brengt samen met de ovenge toekomstige ontwikkelingen in Delft 
Zuidoost mogelijk negatieve effecten op aansluitingen van de A 13 met zich mee. In de toelichting van 
het bestemmingsplan staan deze verkeerseffecten niet beschreven. Verzocht wordt de verkeerseffecten 
van de totale ontwikkeling van Delft Zuidoost te onderzoeken en in de toelichting van het 
bestemmingsplan op te nemen. Ook wordt verzocht om het onderzoek naar de totale verkeerseffecten, 
met inbegrip van Pauwmolen, in de 'ProjectMER bestemmingsplannen Delft Zuidoost' te beschrijven en 
contact op te nemen met Rijkswaterstaat. 

Antwoord 

De realisatie van Pauwmolen is een van de ontwikkelingen die eerder in het L WP (Lokaal Verkeer en 
Vervoerplan) en in het MER voor Delft Zuidoost zijn beschouwd. Naar aanleiding van deze reactie zal de 
toelichting worden aangepast. 

Reactie 

Er wordt aangegeven dat met de Veiligheidsregio Haaglanden is gesproken over mogelijke maatregelen 
om de veiligheid te vergroten. Verzocht wordt voor de invulling van deze verantwoordingsplicht in het 
ontwerpbestemmingsplan deze mogelijke maatregelen aan te geven en welke van deze maatregelen 
uiteindelijk getroffen zullen worden. 

Antwoord 

De reactie zal in de toelichting van het bestemmingsplan worden verwerkt. Daarbij zal het volgende 
worden vermeld: "De in dit advies voorgestelde maatregelen, zoals een afsluitbare mechanische 
ventilatie in het complex en een ontvluchtingsroute die bestand is tegen ongevallen met gevaarlijke 
stoffen, zijn besproken met de ontwikkelaar en zullen in het bouwplan verder worden uitgewerkt. Tevens 
zal aandacht worden besteed aan risicocommunicatie richting de toekomstige bewoners." 

Reactie Provincie Zuid-Holland 

Reactie 

Hoewel archeologie is aangegeven op de plankaart, ontbreekt de planregel. Op grond van de toelichting 
zou er archeologisch onderzoek verricht zijn, wat niet als bijlage is bijgesloten bij het plan. De provincie 
verzoekt deze aspecten in overeenstemming met elkaar te brengen. 

Antwoord 

Binnen de bestemming Wonen en een deel van Verkeer zijn op grond van het onderzoek geen 
archeologische vondsten te verwachten, er wordt daarom voor deze bestemmingen ook niet de 
dubbelbestemming Waarde - Archeologie opgenomen. Naar aanleiding van deze reactie zal voor de 
bestemming Groen en een deel van Verkeer zowel op de verbeelding/kaart als in de regels de 
dubbelbestemming Waarde-Archeologie worden opgenomen. 

Reactie 

De provincie gaat er van uit dat de opgenomen vervoerseenheden in bijlage 5 volgens deze circulaire 
Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen bij de groepsrisicoberekening als uitgangspunt zijn 
gehanteerd bij de groepsberekening. In het plan wordt bij punt 6.7.4 geconcludeerd dat het groepsrisico 
is verantwoord. Het overleg met de Veiligheidsregio als wettelijk adviseur over het groepsrisico, de 
zelfredzaamheid en de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van een ramp of 
zwaar ongeval is volgens de plantoelichting nog niet afgerond. De uiteindelijke uitkomsten van dit overleg 
en de wijze waarop eventuele maatregelen worden geborgd dienen in het plan te worden verwerkt. 

Antwoord 

De tekst van de toelichting zal op dit punt worden aangepast. De uiteindelijke uitkomsten van het 
overleg met de Veiligheidsregio en de borging van de maatregelen zal in het plan worden verwerkt. 

Reactie Brandweer Veiligheidsregio Haag/anden 

Reactie 

Het bestemmingsplan Pauwmolen valt onder de circulaire 'Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen' uit 
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2010, vanwege de naastgelegen transportroute gevaarlijke stoffen {A 13) op 46 m afstand. Het plan ligt 
binnen het invloedsgebied van de transportroute, waar transport van onder andere brand bare en toxische 
vloeistoffen en gassen (waaronder LPG) plaatsvindt. 

Uit de ontvangen gegevens blijkt dat het groepsrisico weliswaar onder de orienterende waarde ligt, maar 
wei een toename van 7,2% naar 8,4% van de orienterende waarde is berekend. Zodoende wordt 
geattendeerd op het feit dat ontwikkeling van de Pauwmolen ook gevolgen kan hebben voor verdere 
toekomstige ontwikkelingen langs de A13. Indien toekomstige ontwikkelingen het groepsrisico verder 
verhagen, is de beste optie het groepsrisico structureel te verlagen door het verlagen van de 
personendichtheid of het verplaatsen van de ontwikkelingen naar locaties die verder van risicobronnen af 
zijn gelegen. Hierdoor wordt de kans op een groot aantal slachtoffers kleiner en wordt het groepsrisico 
verlaagd. 

Antwoord 

Wij nemen uw reactie voor kennisgeving aan. Bij de verantwoording van de lichte toename van het 
groepsrisico is deze informatie betrokken. Deze reactie leidt niet tot aanpassing van het plan. 

Reactie 

Transport gevaarlijke stoffen, binnen het plangebied kunnen bij het ergst denkbare scenario vele doden 
en gewonden vallen. Het ergst denkbare scenario is in dit geval een BLEVE (Boiling Liquid Expanding 
Vapour Explosion) van een LPG tankwagen. De kans hierop is afhankelijk van verschillende 
omstandigheden, maar in de meeste gevallen erg klein . Bij het ergst denkbare scenario zullen tot 230 
meter (1 % letaliteitgrens) van het incident nog slachtoffers kunnen vallen. Tot op ongeveer 400 meter 
kunnen mensen eerstegraads brandwonden oplopen. In gebouwen zijn mensen deels beschermd, maar 
tot op 90 meter kunnen er ook binnenshuis nog doden vallen. De Pauwmolen valt binnen deze afstand. 

Om de risico's zoveel mogelijk te verkleinen worden een aantal adviezen gegeven (kans- en 
effectreducerende maatregelen): 

A. Het is belangrijk dat mensen veilig kunnen vluchten. Dit betekent dat er op aile verdiepingen van de 
Pauwmolen een vluchtweg moet zijn aan de afgekeerde zijde van de A 13. Indien dit niet mogelijk 
blijkt, wordt geadviseerd bij het on twerp van de ontvluchtingroutes tenminste 1 van de trappenhuizen 
bestand te maken tegen scenario's van ongevallen met gevaarlijke stoffen en explosie. 

B. Aangezien een ongeval met toxische stoffen kan plaatsvinden, wordt geadviseerd een technische 
voorziening te treffen zodat de ventilatie in het complex met een eenvoudige handeling kan worden 
uitgeschakeld. 

Naast bovenstaande is het belangrijk dat de zelfredzaamheid van mensen wordt verhoogd. 

C. Om ervoor te zorgen dat mensen goed voorbereid zijn en weten hoe ze moeten reageren bij een 
ongeval met gevaarlijke stoffen op de A 13 is het van belang dat bewoners van de Pauwmolen vooraf 
ge"informeerd worden. Dergelijke informatie dient in een voor hen begrijpelijke taal te worden gedeeld 
en op gezette tijden herhaald te worden, zodat het onderwerp onder de aandacht blijft. Het is 
belangrijk de verschillende gevaren uit te leggen en vooral de wenselijke manier van reageren en 
alarmeren te behandelen (risicocommunicatie). 

De genoemde maatregelen worden in het kader van art. 13 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen 
en art. 10 van de Wet veiligheidsregio's geadviseerd. Deze maatregelen kunnen ook een positief effect 
hebben op de (brand)veiligheid. Wei is het belangrijk dat in de verdere uitwerking van het bouwplan 
Pauwmolen ook specifiek wordt gekeken naar de brandveiligheid. Hiervoor kunnen extra maatregelen 
benodigd zijn. 

Antwoord 

Met de opmerkingen A, B en C wordt rekening gehouden bij de verdere ontwikkeling van het plan. In de 
toelichting van het bestemmingsplan zal het volgende worden vermeld: "De in dit advies voorgestelde 
maatregelen, zoals een afsluitbare mechanische ventilatie in het complex en een ontvluchtingsroute die 
bestand is tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen, zijn besproken met de ontwikkelaar en zullen in het 
bouwplan verder worden uitgewerkt. Tevens zal aandacht worden besteed aan risicocommunicatie 
richting de toekomstige bewoners." Ten aanzien van de brandveiligheid geldt dat dit bij de 
omgevings-Ibouwvergunningverlening geborgd is. 
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Reactie 

Voor wat betreft de bereikbaarheid en bestrijdbaarheid van incidenten blijken de toegankelijkheid, 
opstelplaatsen en bluswatervoorzieningen nu voldoende te zijn; dit dient wei geborgd te worden voor de 
toekomst. 

Antwoord 

Momenteel wordt onderzocht op welke wijze deze borging kan worden gefaciliteerd. Aangezien 
toegankelijkheid, opstelplaatsen en blusvoorzieningen niet in het bestemmingsplan geregeld worden, 
leidt deze reactie niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

Reactie 

Restrisico, het totaal aantal te verwachten slachtoffers (en daarmee de benodigde hulpbehoefte) bij het 
ergst denkbare scenario, in dit geval een ongeval met gevaarlijke stoffen op de A 13, is groot. De 
beschikbare hulpverleningscapaciteit is waarschijnlijk onvoldoende groot om direct aan de benodigde 
hulpvraag te voldoen. Assistentie vanuit andere regio's is hierbij noodzakelijk. 

Antwoord 

Wij nemen deze opmerking voor kennisgeving aan. Aangezien restrisico niet een onderwerp is dat in het 
bestemmingsplan geregeld kan worden, leidt dit niet tot aanpassing van het plan. Momenteel wordt wei 
onderzocht op welke wijze dit georganiseerd kan worden. 

Reactie Hoogheemraadschap Delfland 

Reactie 

In het bestemmingsplan is onvoldoende invulling gegeven aan het beleid van Delfland, zoals vermeld in 
de handreiking watertoets 2007. Binnen het plangebied is een boezemkade aanwezig (Rijksstraatweg). 
Deze boezemkade bestaat uit een kernzone (21 m) en een beschermingszone (15 m). Verzocht wordt 
de kern- en beschermingszone op te nemen op de verbeelding. 

Antwoord 

Deze reactie heeft geleid tot aanpassing van het plan: de kern- en beschermingszone zullen op de 
verbeelding worden opgenomen. 

Reactie 

Het plangebied ligt binnen de Zuidpolder van Delfgauw. Deze polder is nog niet op orde qua benodigde 
waterberging. In de waterparagraaf wordt terecht aangegeven dat aanvullende waterberging gerealiseerd 
dient te worden. Er wordt niet aangegeven hoe hier invulling aan wordt gegeven. Delfland verzoekt in 
overleg met Delfland de benodigde hoeveelheid waterberging in te passen en deze op de verbeelding op 
te nemen. 

Antwoord 

De gemeente ontwerpt een inrichtingsplan voor de gronden met de bestemming Groen in samenspraak 
met de ontwikkelaar. De gemeente draagt zorg voor de uitvoering van het inrichtingsplan in het 
plangebied. Deze reactie leidt tot aanpassing van het plan: omdat nog niet bekend is waar het water 
exact gerealiseerd wordt, wordt in de regels vastgelegd dat ten minste 60 m3 water moet worden 
gerealiseerd binnen de bestemming Groen. In de toel ichting zal worden opgenomen: "In de het 
plangebied ligt een gedeelte van een watergang. Indien deze of een gedeelte van deze watergang 
gedempt wordt het gedempte oppervlak elders in het plangebied of in overleg met de gemeente en het 
hoogheemraadschap van delfland in de directe omgeving teruggebracht te worden." 

Reactie Evides 

Reactie 

Evides geeft aan dat er binnen de bestemming Groen een transportleiding 818 Staalligt. Deze leiding 
heeft een veiligheidszone van 5 meter uit het hart van de leiding. Er is contact met de gemeente om 
mogelijke conflictsituaties te vermijden of op te lossen. 
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Antwoord 

De leiding inclusief de veiligheidszone is op de verbeelding opgenomen. Bij het ontwerpen en de 
uitvoering van het inrichtingsplan zal overleg worden gevoerd met Evides. Deze reactie leidt niet tot 
aanpassing van het plan. 

Reactie DUWO 

Reactie 

DUWO juicht het toe dat er meer studentenwoningen in Delft gerealiseerd worden. 

Antwoord 

De reactie wordt ter kennisgeving aangenomen en leidt niet tot aanpassing van het plan. 

Reactie Vidomes 

Reactie 

Het is een hoog/groot project ten opzichte van de kleine woningen aan de Jan de Oudeweg. De 
schaduw valt naar de andere kant, maar het project zal wellicht wegnemen. 

Antwoord 

De afstand tussen het bouwplan en de woningen aan de Jan de Oudeweg is ca 40 m. Ter vergelijking: 
De woningen aan de Ernst Casimirstraat staan dichterbij de woningen aan de Jan de Oudeweg: op ca 
18 tot 30 m afstand. Uit het bezonningsonderzoek blijkt dat de woningen aan de Jan de Oudeweg geen 
schaduw ondervinden van de nieuwbouw. De zon schijnt vanuit het zuidoosten tot zuidwesten. De 
Pauwmolen staat ten opzichte van de woningen aan de Jan de Oudeweg in het noordoosten. Daarmee, 
en door de afstand van ca 40 m, is er geen vermindering van licht door het nieuwe gebouw. Deze reactie 
leidt niet tot aanpassing van het plan. 

Reactie 

De Nota Parkeren en Stallen wordt gevolgd. Moeten of mogen de bewoners van de ongeveer 150 
studentenwoningen en 150 starterswoningen ook verplicht een parkeerplaats afnemen in de 
parkeergarage? 

Antwoord 

De gemeente toetst bij een bouwplanaanvraag of voldaan wordt aan de eis tot aanleg van voldoende 
parkeerplaatsen door middel van het opleggen van een parkeernorm. In dit geval is dat 0,3 parkeerplaats 
per studentenkamer en 0,6 per sociale woning. De ontwikkelaar heeft aangegeven dat de bewoners een 
parkeerplaats mogen afnemen, ze zijn hier niet toe verplicht. Deze reactie leidt tot aanpassing van het 
plan. Op de kaartlverbeelding zal worden opgenomen dat er in totaal maximaal 285 woningen mogen 
worden gerealiseerd. In de planregels zal worden opgenomen dat er in totaal128 parkeerplaatsen 
moeten worden gerealiseerd. 

Reactie GGD 

Reactie 

De GGD stelt dat het uitsluitend toetsen aan de Wet luchtkwaliteit onvoldoende garanties biedt voor een 
gezonde leefomgeving. Ook bij concentraties onder de normen kunnen gezondheidseffecten optreden, 
aldus de GGD. De GGD adviseert voor het realiseren van gevoelige bestemmingen (o.a. woningen, 
scholen, kinderdagverblijven) een afstand van tenminste 300 meter van de rand van de snelweg aan te 
houden. Ook ten aanzien van geluid stelt de GGD dat uitsluitend toetsen aan de wettelijke norm (Wet 
geluidhinder) onvoldoende bescherming tegen gezondheidseffecten (hinder en slaapverstoring) biedt. Op 
grond van deze overwegingen raadt de GGD de realisatie van het bouwplan waarop het 
bestemmingsplan Pauwmolen betrekking heeft sterk af. 

Antwoord 

Uit de uitgevoerde onderzoeken is gebleken dat ter plaatse van de bouwlocatie wordt voldaan aan de 
normen van de Wet luchtkwaliteit. Ten aanzien van geluid geldt inderdaad dat ter plaatse sprake is van 
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hoge geluidbelastingen vanwege het verkeer op de A 13. Het bouwplan voorziet echter in een groot 
aantal maatregelen (o.a. geluidschermen, loggia's, afstemming van het ontwerp van de woontoren op de 
akoestische situatie) om tot een acceptabel woonklimaat te komen. Daarmee wordt voor aile woningen 
voldaan aan de nOrmen van de Wet geluidhinder. Bij een groot aantal woningen van het bouwplan wordt 
zelfs ruimschoots voldaan aan de betreffende normen. 

Op grand van deze overwegingen vormen de geluid- en luchtkwaliteit geen beletsel voor de realisatie van 
het bouwplan, dat vanuit oogpunt van (studenten-)volkshuisvesting zeer gewenst is. Deze reactie leidt 
niet tot aanpassing van het plan. 

Reactie 

j
'l Ten aanzien van het MER constateert de GGD dat de vertaling van blootstelling aan lucht en geluid naar 

gezondheidseffecten is gebeurd met de zogenaamde GES-methodiek. Het betreft echter een 
onvolledige en onjuiste toepassing van de methodiek. De gezondheidskundige beoordeling had beter 
uitgewerkt kunnen worden. 

Antwoord 

In het MER is er voor gekozen om met een op de situatie toegespitste wijze gebruik te maken van 
(elementen van) de GES-methodiek. Hiermee wordt een nauwkeurig beeld van de effecten van de 
voorgenomen ontwikkelingen geschetst. Toepassing van GES in haar volle omvang 
(GES-contourenkaart gekoppeld aan woningaantallen) zou tot een onnauwkeurig beeld leiden aangezien 
in deze fase van planvorming voor de meeste woningbouwlocaties nog geen detailinrichting bekend is. 
Deze reactie leidt niet tot aanpassing van het plan. 

Reactie Stedin 

Reactie 

Stedin deelt mee dat wat betreft openbare gas- en elektriciteitsvoorziening ze geen bezwaar hebben 
tegen het plan. Indien voor elektriciteit- en/of gasdistributienet bouwkundige voorzieningen, kabels en/of 
leidingen moeten worden gelegd, dan gelden de voorwaarden zoals opgenomen in de brief. 

Antwoord 

Bij de uitvoering van het plan zal rekening worden gehouden met deze voorwaarden. Deze reactie leidt 
niet tot aanpassing van het plan. 

Reactie KPN 

Reactie 

KPN verzoekt de bestaande traces aan de noordzijde in de Rijksstraatweg als het trace in de Jan de 
Oudeweg te handhaven. Daarnaast verzoekt KPN hier ook rekening mee te houden bij eventuele uitgifte 
van bouwterrein tijdens de bebouwing. De verwachting is dat de kabels die over het te ontwikkelen 
terrein liggen bij het verwijderen van de huidige bebouwing komen te vervallen. 

Antwoord 

Telecomleidingen zijn geen planologisch relevante kabels en/of leidingen, deze worden niet op de 
verbeelding opgenomen. Er zal bij de uitvoering van het plan rekening worden gehouden met de 
aanwezigheid van deze leiding. Deze reactie leidt niet tot aanpassing van het plan. 

10,1.3 Zienswijzen 

V~~r het bestemmingsplan zal de wettelijke procedure conform de Wet ruimtelijke ordening worden 
gevolgd. Het ontwerpbestemmingsplan zal ter inzage worden gelegd voor de duur van zes weken. 
Gedurende deze periode kan door een ieder een zienswijze worden ingediend. De zienswijzen zullen 
vervolgens worden samengevat en beantwoord in de Nota Zienswijzen. Na een eventuele aanpassing van 
het bestemmingsplan - naar aanleiding van de ingediende zienswijzen - zal het plan ter vaststelling aan 
de gemeenteraad worden aangeboden. 
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10.2 Financiele uitvoerbaarheid 

10.2.1 Inleiding 

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in een verplichting tot het verhaal van gemeentelijke kosten . Dat 
kan op publiekrechtelijke grondslag, via een exploitatieplan dat gelijktijdig met het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd dient te worden. Maar ook kan het gemeentelijke 
kostenverhaal geregeld worden via de zogenoemde anterieure overeenkomst met de 
initiatiefnemer/ontwikkelaar. In dit geval is van de laatste mogelijkheid gebruik gemaakt. Er is een 
overeenkomst gesloten met de ontwikkelaar. Om die reden is het vaststellen van een exploitatieplan 
niet nodig. 

10.2.2 Wat zit er in het plan 

De ontwikkeling aan de Pauwmolen vormt een bouwplan in de zin van artikel 6.12 Wro juncto artikel 
6.12 lid a Bro omdat er €len of meer woningen worden gebouwd. Ais zodanig heeft de gemeente de 
verplichting om haar kosten te verhalen op aile grondeigenaren in het gebied. De ontwikkelaar is echter 
de enige grondeigenaar in het gebied. Zodoende zullen aile gemeentelijke kosten (en opbrengsten) 
zoals omschreven in artikel 6.2.3 tot en met 6.2.7 Bro volledig worden verhaald op de ontwikkelaar. 
Deze kosten bestaan uit: 

Meerplanse kosten voor het doorlopen van een Milieu Effect Rapportage (MER) voor het gebied Delft 
Zuidoost waar Pauwmolen deel van uitmaakt. 

• Gemeentelijke plankosten voor begeleiding tijdens de voorbereiding en uitvoering van het plan. 
Onder deze kosten worden ook de kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan gerekend. 

10.2.3 Gevolgen 

De ontwikkeling die op grond van de onderhavige bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt betreft een 
ontwikkeling geheel op privaat eigendom en geheel voor rekening en risico van ontwikkelaar. Omdat de 
gemeente de verplichting heeft om haar kosten zoals omschreven in artikel 6.2.3 tot en met 6.2.7 Bro 
volledig te verhalen is op 10 maart 2010 een anterieure overeenkomst met ontwikkelaar gesloten. In de 
anterieure overeenkomst is geregeld dat ontwikkelaar een bijdrage betaalt ten behoeve van de 
gemeentelijke kosten zoals genoemd in 10.2.2. 

Aile met de ontwikkeling samenhangende kosten komen aldus ten laste van ontwikkelaar. De 
ontwikkeling van het plan met betrekking tot deze locatie heeft daarom voor de gemeente geen 
financiele gevolgen. Hiermee vervalt voor de gemeente de verplichting om een exploitatieplan vast te 
stellen . 
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Bijlagen 
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Bijlage 1 Naam 
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Regels 
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Hoofdstuk 1 Inleidende regels 

Artikel1 8egrippen 

In dit plan wordt verstaan onder: 

1.1 plan 

het bestemmingsplan Pauwmolen van de gemeente Delft; 

1.2 bestemmingsplan 

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.lMRO.0503.BP0008 met de 
bijbehorende regels (en eventuele bijlagen); 

1.3 aan- en uitbouw 

een aan een hoofdgebouw aangebouwd gebouw op de begane grond dat in bouwkundig opzicht te 
onderscheiden is van het hoofdgebouw; 

1.4 aanduiding 

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels, 
regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden; 

1.5 aanduidingsgrens 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

1.6 aan-huis-gebonden beroep 

een dienstverlenend beroep, dat in een woning door de bewoner wordt uitgeoefend, waarbij de woning in 
overwegende mate haar woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitstraling heeft die met een 
woonfunctie in overeenstemming is; 

1.7 archeologisch onderzoek 

onderzoek verricht door of namens een dienst of instelling die over een opgravingsvergunning beschikt; 

1.8 balkon 

open buitenruimte met balustrade uitkragend aan de verdieping van het aangrenzend hoofdgebouw; 

1.9 bebouwing 

ean of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde; 

1.10 bebouwingspercentage 

de oppervlakte van de bebouwing, uitgedrukt in een percentage van de oppervlakte van het bouwvlak; 

1.11 bedrijf 

een bedrijf dat gericht is op het vervaardigen en/of opslaan van producten zoals genoemd in de LvB, niet 
zijnde detailhandel, kantoor, maatschappelijke voorzieningen, dienstverlening, hotel en horeca; 

1.12 bestemmingsgrens 

de grens van een bestemmingsvlak; 

1.13 bestemmingsvlak 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

1.14 8evi-inrichtingen 

bedrijven zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen; 

50 bestemmingsplan "Pauwmolen" (ontwerp) 



bestemmingsplan Pauwmolen 

1.15 bevoegd gezag 

bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om een 
omgevnigsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning; 

1.16 bouwen 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vemieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vemieuwen of veranderen van een standplaats; 

1.17 bouwgrens 

de grens van een bouwvlak; 

1.18 bouwlaag 

een tussen twee opeenvolgende vloeren gelegen, voor verblijf geschikt, deel van een gebouw met 
uitsluiting van een kap; 

1.19 bouwperceel 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 
bebouwing is toegelaten; 

1.20 bouwperceelgrens 

de grens van een bouwperceel; 

1.21 bouwvlak 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 
gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten; 

1.22 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; 

1.23 bvo (brutovloeroppervlak) 

het totale gebouwde vloeroppervlak; 

1.24 bijbehorende voorzieningen 

voorzieningen die ten dienste staan van en ondergeschikt zijn aan de hoofdbestemming zoals parkeren, 
groen, water en ontsluitingswegen; 

1.25 bijgebouw 

een vrijstaand gebouw dat in functioneel opzicht ten dienste staat van de in het bijbehorende 
hoofdgebouw toegelaten functies; 

1.26 campuscontract 

een contract tussen verhuuder en huurderlstudent waarin een termijn is opgenomen waarbinnen de 
woning verlaten moet worden na afronding van de studie; 

1.27 consumentenvuurwerk 

vuurwerk voor particulier gebruik; 

1.28 cultuurhistorischewaarden 

de aan een bouwwerk, gebied of element toegekende waarde in verband met ouderdom, gaafheid, 
zeldzaamheid of herkenbaarheid vanuit historisch oogpunt; 

1.29 dakopbouw 

een geheel of gedeeltelijk toegevoegde bouwlaag op een gebouw boven goothoogte; 
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1.30 dakterras 

een buitenruimte, gelegen op een hoofdgebouw of op een aan- of uitbouw voorzien van een afscheiding; 

1.31 detail handel 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen, het 
verhuren en/of leveren van goederen aan personen die goederen kopen voor gebruik, verbruik of 
aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit; 

1.32 dienstverlening 

het bedrijfsmatig verrichten van activiteiten welke bestaan uit het verlenen van diensten aan derden met 
rechtstreeks contact met het publiek, zoals kapsalons en reisbureaus; 

1.33 dove gevel 

een gevel die voldoet aan de voorwaarden uit artikel 1 b vijfde lid van de Wet geluidhinder; 

1.34 erker 

een uitbouw aan de voorgevel van een hoofdgebouw; 

1.35 gebouw 

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

1.36 hoofdgebouw 

een gebouw, op een bouwperceel dat door zijn constructie of afmetingen dan wei gelet op de 
bestemming als belangrijkste gebouw valt aan te merken; 

1.37 horeca 

een bedrijf dat geheel of in overwegende mate gericht is op het verstrekken van drank- en/of etenswaren 
die ter plaatse genuttigd plegen te worden, waaronder in ieder geval worden verstaan cafe's, restaurants, 
lunchrooms, snackbars en hiermee gelijk te stellen inrichtingen of bedrijven met uitsluiting van hotels en 
discotheken; 

1.38 hoofdrijbaan 

een rijbaan die in belangrijke mate is bestemd voor doorgaand (auto)verkeer; 

1.39 hoogtescheidingslijn 

een op de verbeelding binnen een bouwvlak aangegeven lijn waarmee de scheiding tussen twee binnen 
dat bouwvlak aangegeven hoogteaanduidingen wordt weergegeven; 

1.40 kantoor 

een bedrijf dat niet of slechts in ondergeschikte mate op het publiek gericht is en dat zich richt op 
administratieve, adviserende of daarmee gelijk te stellen werkzaamheden; 

1.41 kap 

een gesloten, voornamelijk hellende bovenbeeindiging van een gebouw bestaande uit tenminste twee 
niet-horizontale vlakken; 

1.42 kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten 

het in een waning door de bewoner op bedrijfsmatige wijze uitoefenen van activiteiten, waarvoor geen 
melding- of omgevingsvergunningplicht op grond van art. 2.1, lid 3 van het Besluit omgevingsvergunning 
geldt, waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke 
uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is; 

1.43 ku nstwerken 

voortbrengsels van de beeldende kunsten en bouwwerken waarvoor andere materialen dan aarde en 
zand gebruikt zijn, zoals sluizen, viaducten enz; 
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1.44 LyB 

de Lijst van Bedrijfstypen die onderdeel uitmaakt van deze regels; 

1.45 maatschappelijke Yoorzieningen 

het uitoefenen van activiteiten gericht op de sociale, maatschappelijke, educatieve en openbare 
dienstverlening, waaronder gezondheidszorg, zorg en welzijn, jeugd/kinderopvang, onderwijs, religie, 
bibliotheken, open bare dienstverlening en verenigingsleven met uitsluiting van uitvaarUbegraafplaatsen, 
gevangeniswezen en defensie/militaire zaken . 

1.46 nutsyoorzieningen 

voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations, 
schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen en apparatuur voor 
telecommunicatie; 

1.47 parkeervoorzieningen 

voorzieningen ten behoeve van het parkeren, zoals parkeerplaatsen en de daarbij behorende in- en 
uitritten; 

1.48 peil 

voor gebouwen waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan de weg grenst: de hoogte van de weg ter 
plaatse van de hoofdtoegang; 

• in andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouw zijnde: de gemiddelde hoogte van het 
aansluitende afgewerkte maaiveld; 

1.49 seksinrichting 

de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij 
bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard 
plaatsvinden; 

1.50 slootbodem 

bod em watergang, zoals opgenomen in de legger van het Hoogheemraadschap Delfland; 

1.51 sociale huurwoning 

huurwoning met een aanvangshuurprijs onder de grens als bedoeld in artikel13, eerste lid, onder a, van 
de Wet op de huurtoeslag; 

1,52 sociale koopwoning 

koopwoning met een koopprijs vrij op naam van ten hoogste het bedrag genoemd in artikel 26, tweede 
lid, onder g, van het Besluit beheer sociale huursector; 

1.53 studentenwoning 

een woning die aan een student verhuurd wordt onder campuscontract; 

1.54 woning 

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor huisvesting van een afzonderlijke huishouding; 

1.55 woongebouw 

een gebouw, dat meerdere naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen 
omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden. 

bestemmingsplan "Pauwmolen" (ontwerp) 53 



bestemmingsplan Pauwmolen 

Artikel2 Wijze van meten 

Bij de toepassing van deze regels wordt als voigt gemeten: 

2.1 afstanden: 

afstanden worden daar gemeten waar deze afstanden het kleinst zijn; 

2.2 de 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; 

2.3 de dakhelling: 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 

2.4 de hoogte van een windturbine: 

vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de windturbine; 

2.5 de goothoogte van een bouwwerk: 

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

2.6 de inhoud van een bouwwerk: 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen; 

2.7 de 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; 

2.8 de hoogte van balkon- en terrasafscheidingen: 

de hoogte van balkon- en terrasafscheidingen wordt gemeten vanaf de bovenkant van de bebouwing 
waarop de afscheiding is geplaatst. 
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 

Artikel3 Groen 

3.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Groen' aangewezen granden zijn bestemd voor. 

a. groenvoorzieningen; 
b. water; 
c. ecologische zones; 
d. langzaam verkeersroutes; 
e. nutsvoorzieningen; 
f. toe-linrit ter plaatse van de aanduiding 'verkeer'. 

3.2 Bouwregels 

3.2.1 Bouwwerken, goon gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwer1<.en gelden de regels van Artikel10 en de volgende bepaling: 

a. leidingen zijn uitsluitend onder maaiveld toegestaan, met dien verstande dat ter plaatse van de 
functie water de leidingen minimaal 1,3 m onder de slootbodem moeten worden aangelegd. 

3.2.2 Gebouwen 

Gebouwen zijn niet toegestaan met uitzondering van fietsenstallingen indien: 

de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 1,5 m, de breedte niet meer bedraagt dan 2,2 m en de 
diepte niet meer bedraagt dan 2,4 m; 

• de voorzieningen voor het stallen van fietsen solitair staan dan wei maximaal eenmaal zijn 
geschakeld; 

• er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven 
gebruiksmogelijkheden. 

3.3 Specifieke gebruiksregels 

3.3.1 Ecologische verbindingszone 

Ter plaatse van de aanduiding 'ecologische verbindingszone' zijn de gronden uitsluitend bestemd voor 
groenstructuren, natuurvriendelijke oevers, water, recreatieve langzaamverkeersroutes met een 
maximale breedte van 2 m en leidingen ten behoeve van nutsvoorzieningen, met dien verstande dat ter 
plaatse van de aanduiding 'ver1<.eer' een toeritlinrit ten behoeve van ver1<.eer is toegestaan. Ter plaatse van 
de aanduiding 'ecologische verbindingszone' dient tenminste 60 m3 water te worden gerealiseerd. 
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Artikel4 Verkeer 

4.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor Verkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor. 

a. hoofdrijbanen; 
b. verblijfs- en verkeersvoorzieningen; 
c. groenvoorzieningen; 
d. water; 
e. kunstwerken; 
f. nutsvoorzieningen; 
g. geluidwerende voorzieningen; 
h. voorzieningen voor het stallen van fietsen; 
i. beschermingszone waterkering ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waterstaat -

beschermingszone'. 

4.2 Bouwregels 

Voor het bouwen gelden de regels van Artikel10 en de volgende bepalingen: 

a. voorzieningen voor het stallen van fietsen zijn toegestaan indien: 
de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 1,5 m, de breedte niet meer bedraagt dan 2,2 m en de 
diepte niet meer bedraagt dan 2,4 m; 
de voorzieningen voor het stallen van fietsen solitair staan dan wei maximaal eenmaal zijn 
geschakeld; 

• er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven 
gebruiksmogelijkheden. 
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Artikel5 Wonen 

5.1 BestemmingsomschrijYing 

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wonen en in samenhang daarmee yoor de uitoefening van aan-huis-gebonden beroepen en 
kfeinschafige bedrijfsmatige activiteiten; 

b. geluidscherm ter plaatse van de aanduiding 'geluidscherm'; 
c. dove gevel ter plaatse van de specifieke bouwaanduiding 'dove gevel'; 
d. bijbehorende voorzieningen, met dien verstande dat parkeren is toegestaan aileen ter plaatse van de 

aanduiding 'parkeergarage' en 'parkeerterrein'. 

5.2 Bouwregels 

5.2.1 Bouwwerken, binnen het bouwvlak 

V~~r het bouwen van bouwwerken binnen het bouwvlak gelden de regels van Artikel10 en de volgende 
bepalingen: 

a. de ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' aangegeven maxima Ie bouwhoogte van 
de gebouwen mag niet worden overschreden; 

b. het aantal woningen mag niet meer bedragen dan aangegeven op de verbeelding en zijn slechts 
toegestaan indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 

• een geluidscherm wordt gerealiseerd ter plaatse van de aanduiding 'geluidscherm' met een 
bouwhoogte van tenminste 15 m en en ten hoogste 15,5 m; 

• een dove gevel wordt gerealiseerd ter plaatse van de specifieke bouwaanduiding 'dove gevel' aan de 
oostgevel van het gebouw; 

c. ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' zijn parkeeNoorzieningen in een bouwlaag onder 
maaiveld toegestaan. 

5.2.2 Bouwwerken, buiten het bouwvlak 

Voor het bouwen van bouwwerken buiten het bouwvlak gelden de regels van Artikel 10 en de volgende 
bepalingen: 

a. aan- en uitbouwen en bijgebouwen zijn niet toegestaan; 
b. voor het overige zijn bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan. 

5.3 Specifieke gebrulksregels 

5.3.1 Woningcategorieen 

a. Ter plaatse van de aanduiding 'studentenhuisvesting' dienen studentenwoningen te worden 
gerealiseerd. 

b. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - sociale woningbouw' dienen sociale 
koopwoningen, sociale huurwoningen en/of studentenwoningen te worden gerealiseerd. 

5.3.2 Milieucategorie 

De uitoefening van aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten zijn 
uitsluitend toegestaan voor zover zij behoren tot categorie 1 van de LvB met uitzondering van bedrijven 
die in de LvB een kader om de categorie hebben. 

5.3.3 Parkeren 

a. Er dienen tenminste 128 parkeerplaatsen te worden gerealiseerd. 
b. Ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein' zijn parkeeNoorzieningen op maaiveld toegestaan. 
c. Ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' zijn parkeeNoorzieningen onder maaiveld toegestaan. 

5.3.4 Aan-huis-gebonden beroep enlof kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten 

Aan-huis-gebonden beroepen en/of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten zijn toegestaan, voor zover: 

a. het bvo ten behoeve van kantoor- en/of praktijkruimten en/of de kleinschalige bedrijfsmatige 
activiteiten niet groter is dan 40% van het bvo van de woning, inclusief aan- en uitbouwen en 
bijgebouwen; 

b. ten behoeve van de kantoor- en/of praktijkruimten en/of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten in 
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parkeergelegenheid wordt voorzien; 
c. kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van 

het ver1<eer. 

5.4 Afwijken van de gebruiksregels 

5.4. 1 Omgevingsvergunning 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van: 

a. het bepaalde in lid 5.3.2 om de aan-huis~ebonden-beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige 
activiteiten uit categorie 2 van de LvB mogelijk te maken met uitzondering van bedrijven die in de 
LvB een kader om de categorie hebben; 

b. het bepaalde in lid 5.3.2 om de aan-huis~ebonden-beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige 
activiteiten toe te laten die niet genoemd worden in de LvB. 

5.4.2 Voorwaarden omgevingsvergunning 

Het bevoegd gezag ver1eent de in lid 5.4.1, sub a en b genoemde omgevingsvergunning indien deze naar 
aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke wer1<wijze of bijzondere verschijningsvorm 
alsmede getoetst aan de aangegeven maatgevende milieuaspecten) geacht kan worden te behoren tot 
categorie 1 en indien de kwaliteit van leefomgeving niet nadelig wordt be'invloed. In de beoordeling wordt 
aandacht be steed aan: socia Ie veiligheid, groen, mobiliteit, en economisch functioneren. 
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Artikel6 Leiding - Water 

6.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Leiding - Water' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemmingen, mede bestemd voor een watertransportleiding 'Leiding - Water'. 

6.2 Bouwregels 

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende bepalingen: 

a. bouwwerken ten behoeve van secundaire bestemmingen dienen te voldoen aan de bouwregels, 
zoals opgenomen in de regels behorend bij de secundaire bestemming en zijn slechts toelaatbaar, 
indien daarvoor een omgevingsvergunning voor het bouwen is verleend. 

6.3 Afwijken van de bouwregels 

6.3. 1 Voorwaarden omgevingsvergunning 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.2, sub a, indien 
het be lang van de leidingen niet onevenredig wordt geschaad. 

6.3.2 Advies 

Voorafgaand aan de beslissing omtrent het verlenen van een omgevingsvergunning ten behoeve van de 
secundaire bestemmingen, wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in bij de beheerder(s) van de 
leiding(en) omtrent de vraag of door de voorgenomen bouwactiviteiten het be lang van de leiding(en) niet 
onevenredig wordt geschaad. 

6.4 Omgevingsvergunningvoor het uitvoeren van werken en werkzaamheden 

6.4. 1 Verbod 

Het is verboden op en in de gronden met de bestemming 'Ieiding - water' zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden de volgende werken, geen 
gebouwen 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 andere wijze indrijven van voorwerpen; 
e. diepploegen; 
f. het aanleggen van andere kabels en leidingen anders dan in lid 6.1 aangegeven, en daarmee 

verband houdende constructies; 
g. het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen van reeds bestaande 

watergangen. 

6.4.2 Uitzondering verbod 

Het verbod als bedoeld in lid 6.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: 

a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer, en/of 
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan, en/of 
c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende omgevingsvergunning voor het uitvoeren 

van werken en werkzaamheden. 

6.4.3 Voorwaarden omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden 

De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 6.4.1 zijn slechts toelaatbaar voor zover het 
leidingbelang hierdoor niet onevenredig wordt benadeeld. 
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6.4.4 Adv;es 

A/vorens omtrent het verlenen van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en 
werkzaamheden te beslissen, wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in bij de beheerder{s) van de 
leiding(en) omtrent de vraag of door de uitvoering van de voorgenomen werken en werkzaamheden de 
belangen van de leiding(en) niet onevenredig worden geschaad. 
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Artikel7 Waarde - Archeologie 

7.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming van en het onderzoek naar archeologische 
waarden. 

7.2 Bouwregels 

a. Bouwwerken ten behoeve van de andere daar voorkomende bestemmingen dienen te voldoen aan de 
bouwregels, zoals opgenomen in de regels behorend bij de andere daar voorkomende 
bestemmingen. 

b. Bouwwerken zijn niet toegestaan, tenzij met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken. 
c. In afwijking van het bepaalde in lid 7.2 onder b hoeft niet met een omgevingsvergunning te worden 

afgeweken als het project een oppervlakte heeft kleiner dan/of gelijk aan 100 m2
. 

7.3 Afwijken van de bouwregels 

7.3.1 Voorwaarden omgevingsvergunning 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken, zoals bedoeld in lid 7.2 onder b, indien: 

a. het belang van het archeologisch waarclevol gebied niet onevenredig wordt geschaad, en/of 
b. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen 

archeologische waarden aanwezig zijn, en/of 
c. het bouwplan betrekking heeft op vervanging van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte niet 

wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt benut. 
d. aan de omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk de volgende voorschriften worden 

verbonden: 
• de verplichting tot het treffen van technische maatregelen ter bescherming van de archeologische 

waarden; 
• de verplichting tot het doen van opgravingen; 
• de verplichting tot het laten begeleiden van de uitvoering van de werken en werkzaamheden door 

een deskundige betreffende archeologische monumentenzorg, die voldoet aan de door het bevoegd 
gezag bij omgevingsvergunning te stellen kwalificaties. 

7.4 Omgevingsvergunningvoor het uitvoeren van werken en werkzaamheden 

7.4.1 Verbod 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Waarde - Archeologie' zander of in afwijking 
van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden de volgende werken of 
werkzaamheden uit te voeren: 

a. grondwerken dieper dan 50 cm, waartoe wordt gerekend het ophogen, afgraven, woelen, mengen, 
diepploegen, egaliseren en ontginnen van gronden, alsmede het vergraven, wegruimen of dempen 
van sloten, vijvers en andere wateren en het aanleggen van drainage; 

b. het verlagen en verhogen van het waterpeil; 
c. het aanleggen of raoien van bas of boomgaard, waarbij stobben worden verwijderd; 
d. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, of telecommunicatieleidingen en daarmee 

verband houdende constructies, installaties en apparatuur; 
e. het aanleggen en verwijderen van verharclingen ten behoeve van wegen, paden, 

parkeergelegenheden en andere oppervlakteverhardingen. 

7.4.2 Uitzondering verbod 

Het verbod als bedoeld in lid 7.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: 

a. normaal onderhoud en beheer betreffen, en/of 
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan, en/of 
c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende omgevingsvergunning voor het uitvoeren 

van werken en werkzaamheden, en/of 
d. archeologisch onderzoek betreffen of daarop zijn gericht, en/of 
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e. betrekking hebben op gronden, waarvan op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat er 
geen archeologische waarden aanwezig zijn, en/of 

f. betrekking hebben op het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, of 
telecommunicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur, 
voor zover daarvoor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk is vereist en/of 

g. betrekking hebben op een project met een oppervlakte kleiner dan 100 m2
. 

7.4.3 Voorwaarden omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden 

De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 7.4.1, zijn slechts toelaatbaar voor zover de 
archeologische waarden hierdoor niet onevenredig worden geschaad, hetgeen op basis van 
archeologisch onderzoek dient te zijn aangetoond. 

7.4.4 Advies 

Voorafgaand aan de beslissing omtrent het verlenen van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van 
werken en werkzaamheden, wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in van de gemeentelijke 
archeoloog omtrent de vraag of door de voorgenomen werken en werkzaamheden het belang van de 
archeologische waarden niet onevenredig wordt geschaad en omtrent de eventueel te stellen 
voorwaarden. 

7.4.5 Nadere eisen omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden 

V~~r zover de in lid 7.4.1, bedoelde werken en werkzaamheden, danwel de directe of indirecte gevolgen 
daarvan kunnen leiden tot een verstoring van archeologische waarden, kunnen aan de vergunning de 
volgende regels worden verbonden: 

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen ter bescherming van de archeologische 
waarden; 

b. de verplichting tot het doen van opgravingen; 
c. de verplichting tot het laten begeleiden van de uitvoering van de werken en werkzaamheden door 

een deskundige betreffende archeologische monumentenzorg, die voldoet aan de door het bbevoegd 
gezag bij vergunning te stellen kwalificaties. 

7.4.6 Voorwaarden omgevingsvergunning en omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en 
werkzaamheden 

Een in lid 7.3 bedoelde omgevingsvergunning of een in lid 7.4 bedoelde omgevingsvergunning voor het 
uitvoeren van werken en werkzaamheden wordt niet eerder verleend dan nadat de aanvrager een rapport 
heeft overlegd, waarin de archeologische waarde van het terrein, waar de aangevraagde bouw- of 
gebruiksactiviteiten, respectievelijk werken ofwerkzaamheden zullen plaatsvinden, naar het oordeel van 
het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld. 

7.5 Wijzigingsbevoegdheid 

7.5.1 Wijzigingsrege/s 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan met toepassing van artikel 3.9a Wet ruimtelijke 
ordening te wijzigen, door op de verbeelding: 

a. de bestemming Waarde - Archeologie' geheel of gedeeltelijk te verwijderen, indien op basis van 
archeologisch onderzoek is aangetoond dat in de betreffende gronden geen archeologische waarden 
aanwezig of meer aanwezig zijn; 

b. de bestemming Waarde - Archeologie' alsnog toe te kennen aan gronden, indien uit aarcheologisch 
onderzoek blijkt dat de begrenzing van de gronden met deze dubbelbestemming, gelet op ter 
plaatse aanwezig archeologische waarden, aanpassing behoeft. 

62 bestemmingsplan "Pauwmolen" (ontwerp) 



bestemmingsplan Pauwmolen 

Artikel8 Waterstaat - Waterkering 

8.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemmingen, mede bestemd voor. 

a. waterkering; 
b. beschermingszone waterkering ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waterstaat -

beschermingszone'; 
c. bijbehorende voorzieningen. 

8.2 Bouwregels 

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende bepalingen: 

a. bouwwerken ten behoeve van secundaire bestemmingen dienen te voldoen aan de bouwregels, 
zoals opgenomen in de regels behorend bij de secundaire bestemming en zijn slechts toelaatbaar, 
indien daaNoor omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk is verleend; 

b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waterstaat - beschermingszone' dienen 
bouwwerken ten behoeve van secundaire bestemmingen te voldoen aan de bouwregels, zoals 
opgenomen in de regels bij de bijbehorende secundaire bestemming. 

8.3 Afwijken van de bouwregels 

8.3.1 Voorwaarden omgevingsvergunning 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 8.2, sub a, indien 
het belang van de waterkering niet onevenredig wordt geschaad. 

8.3.2 Advies 

Voorafgaand aan de beslissing omtrent het verlenen van omgevingsvergunning ten behoeve van de 
secundaire bestemmingen, wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in bij de beheerder van de 
waterkering omtrent de vraag of door de voorgenomen bouwactiviteiten het belang van de waterkering 
niet onevenredig wordt geschaad. 
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Hoo·fdstuk 3 Aigemene regels 

Artikel9 Antidubbeltelregel 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering. is 
gegevenof alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 
beschouwing. 
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Artikel10 Aigemene bouwregels 

V~~r het bouwen gelden de aanduidingen op de verbeelding en het bepaalde in hoofdstuk 2, 3 en 4 van 
deze regels met inachtneming van de volgende bepalingen: 

a. hoofdgebouwen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak'; 
b. de maximaal toelaatbare bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag - tenzij ter 

plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)', in hoofdstuk 2 of in de overige regels anders 
is bepaald - maximaal bedragen: 

Bouwhoogte 

Van voorzieningen voor de betreding van een dakterras 1,5 m 

Van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 3m 
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Artikel11 Aigemene gebruiksregels 

11.1 Gebruiksverbod 

Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan onbebouwde gronden te gebruiken of te laten 
gebruiken als: 

a. opslagplaats voor bagger en grondspecie; 
b. opslagplaats voor vaten, kisten, al dan niet voor gebruik geschikte werktuigen en machines of 

onderdelen daarvan, oude en nieuwe (bouw)materialen, afval, puin, grind of brandstoffen, met 
uitzondering van het bepaalde in lid 11.2, sub a; 

c . uitstallings-, opslag-, stand- of ligplaats voor kampeer- en verblijfsmiddelen. 

11.2 Uitzonderingen gebruiksverbod 

Onder strijdig gebruik wordt niet verstaan: 

a. vormen van gebruik als bedoeld in lid 11.1, die verenigbaar zijn met het doel waarvoor de grond 
ingevolge de bestemming, de doeleindenomschrijving en/of de overige regels mag worden gebruikt; 

b. het opslaan van bouwmaterialen, puin en specie in verband met norrnaal onderhoud, dan wei ter 
verwezenlijking van de bestemming; 

c . het uitoefenen van ondergeschikte detailhandel en horeca, waaronder wordt verstaan dat het bvo 
gebruikt ten behoeve van die functie nooit meer mag bedragen dan 15% van het totale bvo van de 
hoofdbestemming met een maximum bvo van 250 m2

. 
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Artikel12 Algemene afwijkingsregels 

12.1 Omgevingsvergunning 

Het bevoegd gezag kan - tenzij op grond van hoofdstuk Bestemmingsregels terzake reeds een 
omgevingsvergunning kan worden verleend - bij een omgevingsvergunning afwijken van de regels van de 
bepalingen van het plan voor. 

a. afwijkingen van maten (waaronder percentages) met ten hoogste 10% waarbij geldt dat de 
hoogtematen met maximaal 1 m mogen worden verhoogd; 

b. afwijking van de maximale hellingshoek van daken van 55° tot maximaal 70°; 
c. overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is 

voor een technisch betere realisering van bouwwerken dan wei voor zover zulks noodzakelijk is in 
verband met de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen mogen echter niet meer dan 
3 m bedragen en het bouwvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot; 

d. overschrijding van de bestemmingsgrenzen en/of bouwgrenzen, indien een meetverschil daartoe 
aanleiding geeft; de overschrijdingen mogen niet meer dan 3 m bedragen en het bestemmingsvlak 
en/of bouwvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot; 

e. aanpassing in geringe mate van het be loop of het protiel van wegen of de aansluiting van wegen 
onderling, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geven; 

f. overschrijding van aangegeven grenzen van bestemmingen en/of bouwvlakken, door luifels, erkers, 
balkons, bordessen, pergola's en andere ondergeschikte bouwdelen, mits de overschrijding niet 
meer bedraagt dan 2 m; 

g. het bouwen en gebruiken van niet voor bewoning bestemde bouwwerken van openbaar nut, mits de 
inhoud niet meer bedraagt dan 60 m3; 

h. het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, zoals reclame-uitingen, gedenktekens, 
beeldhouwwerken en andere kunstuitingen, waarbij geldt dat de hoogtematen van de bouwwerken, 
geen gebouw zijnde, maximaal 6 m mag bedragen; 

i. overschrijding van de toegestane bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve 
van sirenemasten, mits de hoogte niet meer bedraagt dan 40 m, 

12.2 Voorwaarden omgevingsvergunning 

De in lid 12.1 genoemde omgevingsvergunningen kunnen slechts worden verleend, indien geen 
onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

a. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken; 
b. de stedenbouwkundige kwaliteit; 
c. en de verkeersafwikkeling ter plaatse. 
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Artikel13 Aigemene wijzigingsregels 

13.1 Aigemene wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van overschrijding 
bestemmingsgrenzen 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het plan opgenomen bestemmingen te wijzigen ten 
behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een technisch 
betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wei voor zover zulks noodzakelijk is in verband 
met de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen mogen echter niet meer dan 3 m 
bedragen en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot. 

13.2 Bevoegdheid vaststelling exploitatieplan 

De gemeenteraad is bevoegd om bij het wijzigen van een bestemming, zoals bedoeld in lid 13.1, een 
exploitatieplan vast te stellen, danwel te besluiten om in afwijking hiervan bij een besluit tot vaststelling 
van een wijziging geen exploitatieplan vast te stellen. 
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Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 

Artikel14 Overgangsrecht 

14.1 Overgangsrechtbouwwerken 

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 
uitvoering is, dan wei gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen van 
een bouwwerk, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt 
vergroot, 

a. gedeeltelijk worden vemieuwd of veranderd; 
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vemieuwd of veranderd, mits de 

aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk wordt gedaan binnen 
twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

14.2 Omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning 
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 
10%. 

14.3 Uitzondering op het overgangsrechtbouwwerken 

Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

14.4 Overgangsrechtgebruik 

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 

14.5 Strijdig gebruik 

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. 

14.6 Verboden gebruik 

Indien het gebruik, bedoeld in eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een 
periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daama te hervatten of te 
laten hervatten. 

14.7 Uitzondering op het overgangsrechtgebruik 

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. 
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Artikel15 Siotregel 

Deze regels worden aangehaald als: 

Regels van het bestemmingsplan Pauwmolen 
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Bijlagen 
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Bijlage 1 Lijst van bedrijfstypen 
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BijJage V 
Lijst van Bedrijfstypen 
SBI VO OMSCHRIJVING GEUR STOF GELUID C Z GEVAAR VERKEER VISUEEL AFSTAND CAT B D L 
01 LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 
0111,0113 Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen) 10 30 30 C 10 30 2 B L 
0112 0 Tuinbouw: 
0112 1 - bedrijfsgebouwen 10 30 30 C 10 30 2 B L 
0112 2 - kassen zonder verwarming 10 10 30 C 10 30 2 B L 
0112 3 - kassen met gasverwarming 10 10 30 C 10 30 2 B L 
0112 4 - champignonkwekerijen (algemeen) 30 10 30 C 30 30 [:JB 
0112 5 - champignonkwekerijen met mestfermentatie 100 10 30 C 30 100 3.2 B 
0112 6 - bloembollendroog- en prepareerbedrijven 30 30 30 C 10 30 2 B 
0121 Fokken en houden van rundvee 100 30 30 C 0 100 3.2 
0122 0 Fokken en houden van overige graasdieren: 
0122 1 - paardenfokkerijen 50 30 30 C 0 1 50 3.1 
0122 2 - overige graasdieren 50 30 30 C 0 1 50 3.1 
0123 Fokken en houden van varkens 300 30 50 C 0 300 4 D 
0124 0 Fokken en houden van pluimvee: 
0124 -Iegkippen 300 30 50 C 0 1 1 300 4 D 
0124 2 - opfokkippen en mestkuikens 300 30 50 C 0 1 1 300 4 
0124 3 - eenden en ganzen 300 50 50 C 0 1 300 4 
0124 4 - overig p/uimvee 100 30 50 C 0 100 3.2 D 
0125 0 Fokken en houden van overige dieren: 
0125 - nertsen en vossen 200 30 30 C 0 200 4 
0125 2 - konijnen 100 30 30 C 0 1 100 3.2 
0125 3 - huisdieren 30 0 50 C 10 1 50 3.1 
0125 4 - maden, wormen e.d. 100 0 30 C 10 100 3.2 
0125 5 - bijen 10 0 30 C 10 30 2 
0125 6 - overige dieren 30 10 30 C 0 30 2 D 
014 Dienstverlening t.b.v. de landbouw 30 10 50 10 2 50 3.1 D 
0141.1 hoveniersbedrijven 10 10 10 10 1 10 1 
0142 KI-stations 50 10 50 C 0 2 50 3.1 
02 BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.BV BOSBOUW 
020 Bosbouwbedrijven 10 10 50 0 1 1 50 3.1 
05 VISSERIJ- EN VlSTEEL TBEDRIJVEN 
0501.1 Zeevisserijbedrijven 100 0 100 C 50 2 2 100 3.2 
0501.2 Binnenvisserijbedrijven 50 0 50 C 30 1 1 50 [!J 
0502 0 Vis- en schaaldierkwekerijen 



SBI VO OMSCHRIJVING GEUR STOF GELUID C Z GEVAAR VERKEER VISUEEL AFSTAND CAT B D L 
0502 1 - oester-, mossel- en schelpenteeltbedrijven 100 30 50 C 0 1 1 100 3.2 
0502 2 - visteeltbedrijven 50 0 50 C 0 1 1 50 3.1 
10 TURFWINNING 
103 Turfwinningbedrijven 50 50 100 C 10 2 2 100 3.2 
11 AARDOLlE- EN AARDGASWINNING 
111 0 Aardolie- en aardgaswinning: 
111 - aardoliewinputten 100 0 200 C 200 1 2 200 4 B L 
111 2 - aardgaswinning incl. gasbeh.inst.: < 100.000 N m3/d 30 0 500 C 200 1 1 500 5 B 
111 3 - aardgaswinning incl. gasbeh.inst.: >= 100.000 N m3/d 50 0 700 CZ 200 1 700 5 B 
14 WINNING VAN ZAND, GRIND, KLEI , ZOUT, E.D. 
1421 0 Steen-, grit- en krijtmalerijen (open lucht): 
1421 1 - algemeen 10 100 200 10 2 200 4 D 
1421 2 - steenbrekerijen 10 200 700 Z 10 2 2 700 5 
144 Zoutwinningbedrijven 50 10 100 C 30 1 1 100 3.2 B 
145 Mergel- en overige delfstoffenwinningbedrijven 10 200 500 C 50 3 3 500 5 
15 VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 
151 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 
151 1 - slachterijen en pluimveeslachterijen 100 0 100 C 30 2 100 3.2 D 
151 2 - vetsmelterijen 700 0 100 C 30 2 2 700 5 
151 3 - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval 300 0 100 C 30 2 2 300 4 
151 4 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken 100 0 100 C 50 2 2 100 3.2 
151 5 - loonslachterijen 50 0 50 10 50 3.1 
152 0 Visverwerkingsbedrijven: 
152 1 - drogen 700 100 200 C 30 2 2 700 5 
152 2 - conserveren 200 0 100 C 30 2 2 200 4 
152 3 - roken 300 0 50 C 0 1 2 300 4 
152 4 - verwerken anderszins 300 10 50 C 30 2 2 300 4 D 
1531 Aardappelprodukten fabrieken 300 30 200 C 50 2 2 300 4 
1532, 1533 0 Groente- en fruitconservenfabrieken: 
1532, 1533 1 -jam 50 10 100 C 10 1 1 100 3.2 
1532, 1533 2 - groente algemeen 100 10 100 C 10 2 2 100 3.2 
1532, 1533 3 - met koolsoorten 200 10 100 C 10 2 2 200 4 
1532, 1533 4 - met drogerijen 300 10 200 C 30 2 2 300 4 
1532, 1533 5 - met uienconservering (zoutinleggerij) 300 10 100 C 10 2 2 300 4 
1541 0 Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke olien en vetten: 
1541 1 - p.c. < 250.000 t/j 200 30 100 C 30 3 2 200 4 B 
1541 2 - p.c. >= 250.000 t/j 300 50 300 CZ 50 3 3 300 4 B 



SBI VO OMSCHRIJVING GEUR STOF GELUID C Z GEVAAR VERKEER VISUEEL AFSTAND CAT B D L 
1542 0 Raffinage van plantaardige en dierlijke olien en vetten: 
1542 1 - p.c. < 250.000 tlj 200 10 100 C 100 3 2 200 4 B 
1542 2 - p.c. >= 250.000 tlj 300 10 300 CZ 200 3 3 300 4 B 
1543 0 Margarinefabrieken: 
1543 1 - p.c. < 250.000 tlj 100 10 200 C 30 3 2 200 4 
1543 2 - p.c. >= 250.000 tlj 300 10 300 CZ 50 3 3 300 4 B 
1551 0 Zuivelprodukten fabrieken: 
1551 1 - gedroogde produkten, p.c. >= 1,5 tlu 200 100 500 CZ 50 3 2 500 5 
1551 2 - geconcentreerde produkten, verdamp. cap. >= 200 30 500 CZ 50 3 2 500 5 
1551 3 - melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 tIj 50 0 100 C 30 2 100 3.2 
1551 4 - melkprodukten fabrieken v.c. >= 55.000 tlj 100 0 300 CZ 50 3 2 300 4 
1551 5 - overige zuivelprodukten fabrieken 50 50 300 C 50 3 2 300 4 
1552 Consumptie-ijsfabrieken 50 0 100 C 50 2 2 100 3.2 
1561 Grutterswarenfabrieken 50 100 200 C 50 2 2 200 4 D 
1561 0 Meelfabrieken: 
1561 1 - p.c. < 500 tlu 100 50 200 C 50 2 2 200 4 
1561 2 - p.c. >= 500 tlu 200 100 300 CZ 100 2 2 300 4 
1562 0 Zetmeelfabrieken: 
1562 - p.c. < 10 tlu 200 50 200 C 30 2 200 4 
1562 2 - p.c. >= 10 tlu 300 100 300 CZ 50 2 3 300 4 
1571 0 Veevoerfabrieken: 
1571 1 - destructiebedrijven 700 30 200 C 50 3 3 700 5 D 
1571 2 - beender-, veren-, vis-, en vleesmeelfabriek 700 100 100 C 30 3 3 700 5 D 
1571 3 - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoed 300 100 200 C 30 2 2 300 4 
1571 4 - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoed 700 200 300 CZ 50 3 3 700 5 
1571 5 - mengvoeder, p.c. < 100 tlu 200 50 200 C 30 3 3 200 4 
1571 6 - mengvoeder, p.c. >= 100 tlu 300 100 300 CZ 50 3 3 300 4 
1572 Vervaardiging van voer voor huisdieren 200 100 200 C 30 2 2 200 4 
1581 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: 
1581 1 - v.c. < 2500 kg meellweek 30 10 30 C 10 30 2 
1581 2 - Brood- en beschuitfabrieken 100 30 100 C 30 2 2 100 3.2 
1582 Banket, biscuit- en koekfabrieken 100 10 100 C 30 2 2 100 3.2 
1583 0 Suikerfabrieken: 
1583 1 - v.c. < 2.500 tlj 500 100 300 C 100 2 2 500 5 B 
1583 2 - v.c. >= 2.500 tlj 1000 200 700 CZ 200 3 3 1000 5 B 
1584 0 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk: 
1584 - Cacao- en chocoladefabrieken 500 50 100 50 2 3 500 5 



SBI VO OMSCHRIJVING GEUR STOF GELUID C Z GEVAAR VERKEER VISUEEL AFSTAND CAT B D L 
1584 2 - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden 100 3D 50 3D 2 2 100 3.2 
1584 3 - Suikerwerkfabrieken met suiker branden 300 3D 50 3D 2 2 300 4 
1585 Deegwarenfabrieken 50 3D 10 10 2 2 50 3.1 
1586 0 Koffiebranderijen en theepakkerijen: 
1586 - koffiebranderijen 500 3D 200 C 10 2 500 5 D 
1586 2 - theepakkerijen 100 10 30 10 2 100 3.2 
1587 Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden 200 3D 50 10 2 1 200 4 
1589 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen 200 3D 50 3D 2 2 200 4 D 
1589.1 Bakkerijgrondstoffenfabrieken 200 50 50 50 2 2 200 4 
1589.2 Bakmeel- en puddingpoederfabrieken 200 50 50 3D 2 2 200 4 
1589.2 0 Soep- en soeparomafabrieken: 
1589.2 1 - zonder poederdrogen 100 10 50 10 2 2 100 3.2 
1589.2 2 - met poederdrogen 300 50 50 50 2 2 300 4 
1591 Destilleerderijen en likeurstokerijen 300 3D 200 C 3D 2 2 300 4 
1592 0 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting: 
1592 1 - p.c. < 5.000 tlj 200 3D 200 C 3D 2 200 4 
1592 2 - p.c. >= 5.000 tlj 300 50 300 C 50 2 3 300 4 B 
1593 tim 1595 Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 3D C 0 1 1 3D 2 
1596 Bierbrouwerijen 300 3D 100 C 50 2 2 300 4 
1597 Mouterijen 300 50 100 C 3D 2 2 300 4 
1598 Mineraalwater- en frisdrankfabrieken 10 0 100 10 3 2 100 3.2 
16 VERWERKING VAN TABAK 
160 Tabakverwerkende industrie 200 3D 50 C 3D 2 200 4 
17 VERVAARDIGING VAN TEXTIEL 
171 Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100 3D 2 100 3.2 
172 0 Weven van textiel: 
172 1 - aantal weefgetouwen < 50 10 10 100 0 2 100 3.2 
172 2 - aantal weefgetouwen >= 50 10 3D 300 Z 50 3 2 300 4 
173 Textielveredelingsbedrijven 50 0 50 10 2 2 50 3.2 B 
174, 175 Vervaardiging van textielwaren 10 0 50 10 1 1 50 3.1 
1751 Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken 100 3D 200 10 2 2 200 4 B L 

176, 177 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen 0 10 50 10 1 2 50 3.1 
18 VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT 
181 Vervaardiging kleding van leer 3D 0 50 0 1 50 3.1 
182 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (exel. van leer) 10 10 30 3D 2 2 3D ID 
183 Bereiden en verven van b~nt; vervaardiging van artikelen van bont 50 10 10 10 1 50 3.2 B L 

19 VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING) 



SBI VO OMSCHRIJVING GEUR STOF GELUID C Z GEVAAR VERKEER VISUEEL AFSTAND CAT B D L 
191 Lederfabrieken 300 30 100 10 2 2 300 4 B L 
192 Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) 50 10 30 10 2 2 50 3.1 D 
193 Schoenenfabrieken 50 10 50 10 2 50 3.1 
20 HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D. 
2010.1 Houtzagerijen 0 50 100 10 2 2 100 3.2 
2010.2 0 Houtconserveringsbedrijven: 
2010.2 1 - met creosootolie 200 30 50 10 2 2 200 4 B L 
2010.2 2 - met zoutoplossingen 10 30 50 10 2 50 3.2 B 
202 Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 100 30 100 10 3 2 100 3.2 B 
203,204 Timmerwerkfabrieken 0 30 100 0 2 2 100 3.2 
205 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 30 30 0 1 30 2 
21 VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN 
2111 Vervaardiging van pulp 200 100 200 C 50 3 2 200 4 
2112 0 Papier- en kartonfabrieken: 
2112 1 - p.c. < 3 tlu 50 50 50 C 30 1 2 50 I!!J 
2112 2 -p.c.3-15t1u 100 50 200 CZ 50 2 2 200 4 
2112 3 - p.c. >= 15 tlu 200 100 300 CZ 100 3 2 300 4 
212 Papier- en kartonwarenfabrieken 30 30 100 C 30 2 2 100 3.2 
2121.2 0 Golfkartonfabrieken: 
2121.2 1 - p.c. < 3 tlu 30 30 100 C 30 2 2 100 3.2 
2121.2 2 - p.c. >= 3 tlu 50 30 200 CZ 30 2 2 200 4 
22 UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA 
221 Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10 0 10 
2221 Drukkerijen van dagbladen 30 0 100 C 10 3 2 100 3.2 B L 
2222 Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) 30 0 100 10 3 2 100 3.2 B 
2222.6 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30 0 1 30 2 B 
2223 A Grafische afwerking 10 0 10 0 1 10 
2223 B Binderijen 30 0 30 0 2 30 2 
2224 Grafische reproduktie en zetten 30 0 10 10 2 30 2 B 
2225 Overige grafische aktiviteiten 30 0 30 10 2 30 2 BD 
223 Reproduktiebedrijven opgenomen media 10 0 10 0 1 10 1 
23 - AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK.IND.; BEWERKING SPLlJT-/KWEEKSTOFFEN 
231 Cokesfabrieken 1000 700 1000 CZ 100 2 3 1000 5 B L 
2320.1 Aardolieraffinaderijen 1500 100 1500 CZ 1500 3 3 1500 6 B L 
2320.2 A Smeerolien- en vettenfabrieken 50 0 100 30 2 2 100 3.2 B L 
2320.2 B Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie 300 0 100 50 2 2 300 4 B L 
2320.2 C Aardolieproduktenfabrieken n.e.g. 300 0 200 50 2 2 300 4 BDL 



SBI VO OMSCHRIJVING GEUR STOF GELUID C Z GEVAAR VERKEER VISUEEL AFSTAND CAT B D L 
233 Splijt- en kweekstoffenbewerkingsbedrijven 10 10 100 1500 1 2 1500 6 BD 
24 VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN 
2411 0 Vervaardiging van industriele gassen: 
2411 1 -Iuchtscheidingsinstallatie v.c. >= 10 tid lucht 10 0 700 CZ 50 3 3 700 5 
2411 2 - overige gassenfabrieken, niet explosief 100 0 500 C 50 3 3 500 5 L 
2411 3 - overige gassenfabrieken, explosief 100 0 500 C 300 3 3 500 5 L 
2412 Kleur- en verfstoffenfabrieken 200 0 200 C 200 3 3 200 4 BDL 
2413 0 Anorg. chemische grondstoffenfabrieken: 
2413 - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 100 30 300 C 300 2 3 300 4 B D L 
2413 2 - vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 300 50 500 C 700 3 3 700 5 BDL 
2414.1 AO Organ. chemische grondstoffenfabrieken: 
2414.1 A 1 - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 300 10 200 C 300 2 3 300 4 BDL 
2414.1 A2 - vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 1000 30 500 C 700 2 2 1000 5 BDL 
2414.1 80 Methanolfabrieken: 
2414.1 B1 - p.c. < 100.000 tlj 100 0 200 C 100 2 2 200 4 8 
2414.1 B2 - p.c. >= 100.000 tlj 200 0 300 CZ 200 3 3 300 4 B 
2414.2 0 Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synth.): 
2414.2 - p.c. < 50.000 tlj 300 0 200 C 100 2 2 300 4 8 L 
2414.2 2 - p.c. >= 50.000 tlj 500 0 300 CZ 200 3 3 500 5 B L 
2415 Kunstmeststoffenfabrieken 500 300 500 C 500 3 3 500 5 B L 
2416 Kunstharsenfabrieken e.d. 700 30 300 C 500 3 3 700 5 8 L 
242 0 Landbouwchemicalienfabrieken: 
242 1 - fabricage 300 50 100 C 1000 3 3 1000 5 8 L 
242 2 - formulering en afvullen 100 10 30 C 500 2 2 500 5 BD 
243 Verf, lak en vernisfabrieken 300 30 200 C 300 3 2 300 4 BDL 
2441 0 F armaceutische grondstoffenfabrieken: 
2441 1 - p.c. < 1.000 tlj 200 10 200 C 300 1 2 300 4 8 L 
2441 2 - p.c. >= 1.000 tlj 300 10 300 C 500 2 2 500 5 B L 
2442 0 Farmaceutische produktenfabrieken: 
2442 1 - formulering en afvullen geneesmiddelen 50 10 50 50 2 50 3.2 8 L 
2442 2 - verbandmiddelenfabrieken 10 10 30 10 2 1 30 2 
2451 Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken 300 100 200 C 100 3 2 300 4 8 
2452 Parfumerie- en cosmeticafabrieken 300 30 50 C 50 2 2 300 4 
2461 Kruit-, vuurwerk-, en springstoffenfabrieken 30 10 50 500 1 2 500 5 B 
2462 0 Lijm- en plakmiddelenfabrieken: 
2462 1 - zonder dierlijke grondstoffen 100 10 100 50 3 2 100 3.2 8 L 
2462 2 - met dierlijke grondstoffen 500 30 100 50 3 2 500 5 8 



SBI VO OMSCHRIJVING GEUR STOF GELUID C Z GEVAAR VERKEER VISUEEL AFSTAND CAT B D L 
2464 Fotochemische produktenfabrieken 50 10 100 50 3 2 100 3.2 B L 
2466 A Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken 50 10 50 50 3 2 50 3.2 B 
2466 B Overige chemische produktenfabrieken n.e.g. 200 30 100 C 200 2 2 200 4 BDL 
247 Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken 300 30 300 C 200 3 3 300 4 B L 
25 VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF 
2511 Rubberbandenfabrieken 300 50 300 C 100 2 2 300 4 B 
2512 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven: 
2512 - vloeropp. < 100 m2 50 10 30 30 50 I!I] 
2512 2 - vloeropp. >= 100 m2 200 50 100 50 2 2 200 4 B 
2513 Rubber-artikelenfabrieken 100 10 50 50 1 2 100 3.2 D 
252 0 Kunststofverwerkende bedrijven: 
252 1 - zonder fenolharsen 200 50 100 100 2 2 200 4 
252 2 - met fenolharsen 300 50 100 200 2 2 300 4 B L 
26 VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN 
261 0 Glasfabrieken: 
261 - glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 tIj 30 30 100 30 100 3.2 L 
261 2 - glas en glasprodukten, p.c. >= 5.000 tIj 30 100 300 CZ 50 2 2 300 4 L 
261 3 - glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 t/j 300 100 100 30 1 1 300 4 L 
261 4 - glaswol en glasvezels, p.c. >= 5.000 tIj 500 200 300 CZ 50 2 2 500 5 L 
2615 Glasbewerkingsbedrijven 10 50 50 30 1 50 I!I] 
262, 263 0 Aardewerkfabrieken: 
262,263 1 - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 10 50 30 10 1 50 3.2 L 
262,263 2 - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW 30 100 100 30 2 2 100 3.2 L 
264 A Baksteen en baksteenelementenfabrieken 30 200 200 30 2 2 200 4 L 
264 B Dakpannenfabrieken 50 200 200 30 2 2 200 4 
2651 0 Cementfabrieken: 
2651 - p.c. < 100.000 tIj 10 300 500 C 30 2 2 500 5 
2651 2 - p.c. >= 100.000 Uj 30 500 1000 CZ 30 3 3 1000 5 B 
2652 0 Kalkfabrieken: 
2652 - p.c. < 100.000 tIj 30 200 200 30 2 2 200 4 
2652 2 - p.c. >= 100.000 tIj 50 500 300 Z 30 3 3 500 5 
2653 0 Gipsfabrieken: 
2653 1 - p.c. < 100.000 t/j 30 200 200 30 2 2 200 4 
2653 2 - p.c. >= 100.000 Uj 50 500 300 Z 30 3 3 500 5 B 
2661.1 0 Betonwarenfabrieken: 
2661.1 1 - zonder persen, triltafels en bekistingtrille 10 100 200 30 2 2 200 4 B 
2661.1 2 - met persen, triltafels of bekistingtriliers, 10 100 300 30 2 2 300 4 B 



SBI VO OMSCHRIJVING GEUR STOF GELUID C Z GEVAAR VERKEER VISUEEL AFSTAND CAT B D L 
2661 .1 3 - met persen, triltafels of bekistingtrillers, 30 200 700 Z 30 3 3 700 5 B 
2661.2 0 Kalkzandsteenfabrieken: 
2661.2 - p.c. < 100.000 tlj 10 100 100 30 2 2 100 3.2 
2661.2 2 - p.c. >= 100.000 tlj 30 300 300 Z 30 3 3 300 4 
2662 Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken 50 100 100 30 2 2 100 3.2 
2663,2664 0 Betonmortelcentrales: 
2663,2664 - p.c. < 100 tlu 10 100 100 10 3 2 100 3.2 
2663,2664 2 - p.c. >= 100 tlu 30 200 300 Z 10 3 3 300 4 
2665,2666 0 Vervaardiging van produkten van beton, (vezel)cement en gips: 
2665,2666 - p.c. < 100 tid 10 100 100 100 2 2 100 3.2 
2665, 2666 2 - p.c. >= 100 tid 30 200 300 Z 200 3 2 300 4 B 
267 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven: 
267 1 - zonder breken, zeven en drogen 0 30 100 0 2 100 3.2 D 
267 2 - met breken, zeven of drogen, v.c. < 100.000 tlj 10 100 300 10 2 300 4 
267 3 - met breken, zeven of drogen, v.c. >= 100.000 tlj 30 200 700 Z 10 2 3 700 5 
2681 Slijp- en polijstmiddelen fabrieken 10 50 50 10 2 50 3.1 D 
2682 AO Bitumineuze materialenfabrieken: 
2682 A1 - p.c. < 100 tlu 300 100 100 30 3 2 300 4 B L 
2682 A2 - p.c. >= 100 tlu 500 200 200 Z 50 3 3 500 5 B L 
2682 BO Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol): 
2682 B1 - steenwol, p.c. >= 5.000 tlj 100 200 300 CZ 30 2 2 300 4 
2682 B2 - overige isolatiematerialen 200 100 100 C 50 2 2 200 4 
2682 C Minerale produktenfabrieken n.e.g. 50 100 100 50 2 2 100 3.2 0 
2682 o Asfaltcentrales 100 50 200 30 3 2 200 4 B L 
27 VERVAARDIGING VAN METALEN 
271 0 Ruwijzer- en staalfabrieken: 
271 1 - p.c. < 1.000 tlj 700 500 700 200 2 2 700 5 B 
271 2 - p.c. >= 1.000 tIj 1500 1000 1500 CZ 300 3 3 1500 6 B L 
272 0 IJzeren- en stalenbuizenfabrieken: 
272 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 500 30 2 2 500 5 B 
272 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 100 1000 Z 50 3 2 1000 5 B 
273 0 Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen: 
273 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 300 30 2 2 300 4 
273 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 50 700 Z 50 3 3 700 5 B 
274 AO Non-ferro-metaalfabrieken: 
274 A1 - p.c. < 1.000 tlj 100 100 300 30 2 300 4 B 
274 A2 - p.c. >= 1.000 tlj 200 300 700 Z 50 2 3 700 5 B 
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274 BO Non-ferro-metaalwalserijen, -trekkerijen e.d. : 
274 B1 - p.o. < 2.000 m2 50 50 500 50 2 2 500 5 B 
274 B2 - p.o. >= 2.000 m2 200 100 1000 Z 100 3 3 1000 5 B 
2751,2752 0 IJzer- en staalgieterijenl -smelterijen: 
2751,2752 - p.c. < 4.000 t/j 100 50 300 C 30 1 2 300 4 B 
2751,2752 2 - p.c. >= 4.000 tIj 200 100 500 CZ 50 2 3 500 5 B L 
2753,2754 0 Non-ferro-metaalgieterijen/-smelterijen: 
2753,2754 1 - p.c. < 4.000 tIj 100 50 300 C 30 2 300 4 B 
2753,2754 2 - p.c. >= 4.000 tIj 200 100 500 CZ 50 2 3 500 5 B L 
28 VERVAARD. VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. MACH.ITRANSPORTMIDD.) 
281 0 Constructiewerkplaatsen: 
281 1 - gesloten gebouw 30 30 100 30 2 2 100 3.2 B 
281 2 - in open lucht, p.o. < 2.000 m2 30 50 200 30 2 2 200 4 B 
281 3 - in open lucht, p.o. >= 2.000 m2 50 200 300 Z 30 3 3 300 4 B 
2821 0 Tank- en reservoirbouwbedrijven: 
2821 - p.o. < 2.000 m2 30 50 300 30 2 2 300 4 B 
2821 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 100 500 Z 30 3 3 500 5 B 
2822,2830 Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels 30 30 200 30 2 2 200 4 B 
284 A Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven 10 30 200 30 2 200 4 B 
284 B Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. 50 30 100 30 2 2 100 3.2 BD 
2851 0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven: 
2851 - algemeen 50 50 100 50 2 2 100 3.2 B L 
2851 2 - scoperen (opspuiten van zink) 50 50 100 30 2 2 100 3.2 BDL 
2851 3 - thermisch verzinken 100 50 100 50 2 2 100 3.2 B L 
2851 4 - thermisch vertinnen 100 50 100 50 2 2 100 3.2 B L 
2851 5 - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten) 30 50 100 30 2 2 100 3.2 B 
2851 6 - anodiseren, eloxeren 50 10 100 30 2 2 100 3.2 B 
2851 7 - chemische oppervlaktebehandeling 50 10 100 30 2 2 100 3.2 B 
2851 8 - emailleren 100 50 100 50 1 1 100 3.2 B L 
2851 9 - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed) 30 30 100 50 2 2 100 3.2 B 
2851 10 - stralen 30 200 200 30 2 2 200 4 BDL 
2851 11 - metaalharden 30 50 100 50 1 2 100 3.2 BD 
2851 12 - lakspuiten en moffelen 100 30 100 50 2 2 100 3.2 BDL 
2852 Overige metaalbewerkende industrie 10 30 100 30 1 2 100 3.2 BD 
287 AO Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken: 
287 A1 - p.o. < 2.000 m2 30 50 200 30 2 2 200 4 B 
287 A2 - p.o. >= 2.000 m2 50 100 500 Z 30 3 3 500 5 B 
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287 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. 30 30 100 30 2 2 100 3.2 B 
29 VERVAAROIGING VAN MACHINES EN APPARATEN 
29 0 Machine- en apparatenfabrieken: 
29 - p.o. < 2.000 m2 30 30 100 30 2 1 100 3.2 BO 
29 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 30 200 30 3 2 200 4 BO 
29 3 - met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW 50 30 300 Z 30 3 2 300 4 BO 
30 VERVAAROIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS 
30 A Kantoormachines- en computerfabrieken 30 10 50 30 1 50 [!] 
31 VERVAAROIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENOOIGOH. 
311 Elektromotoren- en generatorenfabrieken 200 30 30 50 2 200 4 B L 
312 Schakel- en instaliatiemateriaalfabrieken 200 10 30 50 2 200 4 B L 
313 Elektrische draad- en kabelfabrieken 100 10 200 50 2 2 200 4 OL 
314 Accumulatoren- en batterijenfabrieken 100 30 100 50 2 2 100 3.2 B L 
315 Lampenfabrieken 200 30 30 300 2 2 300 4 B L 
316 Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 50 30 1 50 [!] 
3162 Koolelektrodenfabrieken 1500 300 1000 CZ 200 2 3 1500 6 B L 
32 VERVAAROIGING VAN AUOIO-, VIOEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENOOIGOH. 
321 Um 323 Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. 30 0 50 30 2 1 50 3.2 BO 
3210 Fabrieken voor gedrukte bedrading 50 10 50 30 1 2 50 3.2 B 
33 VERVAAROIGING 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 
34 VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS 
341 0 Autofabrieken en assemblagebedrijven 
341 - p.o. < 10.000 m2 100 10 200 C 30 3 2 200 4 BO 
341 2 - p.o. >= 10.000 m2 200 30 300 Z 50 3 2 300 4 B L 
3420.1 Carrosseriefabrieken 100 10 200 30 2 2 200 4 B 
3420.2 Aanhangwagen- en opleggerfabrieken 30 10 200 30 2 2 200 4 B 
343 Auto-onderdelenfabrieken 30 10 100 30 2 2 100 3.2 
35 VERVAAROIGING VAN TRANSPORTMIOOELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS) 
351 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven: 
351 1 - houten schepen 30 50 50 10 50 3.2 B 
351 2 - kunststof schepen 100 50 100 50 1 100 3.2 B 
351 3 - metalen schepen < 25 m 50 100 200 30 2 200 4 B 
351 4 - metalen schepen >= 25m en/of proefdraaien motoren >= 1 MW 100 100 500 CZ 50 1 3 500 5 B 
3511 Scheepssloperijen 100 200 700 100 1 3 700 5 B 
352 0 Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen: 
352 - algemeen 50 30 100 30 2 2 100 3.2 B 
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352 2 - met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW 50 30 300 Z 30 2 2 300 4 B 
353 0 Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven: 
353 1 - zonder proefdraaien motoren 50 30 200 30 2 2 200 4 B 
353 2 - met proefdraaien motoren 100 30 1000 Z 100 2 2 1000 5 B 
354 Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 30 10 100 30 2 2 100 3.2 B 
355 Transportmiddelenindustrie n.e.g. 30 30 100 30 2 2 100 3.2 BD 
36 VERVMRDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G. 
361 Meubelfabrieken 50 50 100 30 2 2 100 3.2 BD 
362 Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10 10 1 1 30 2 B 
363 Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30 10 2 2 30 2 
364 Sportartikelenfabrieken 30 10 50 30 2 2 50 

IE 365 Speelgoedartikelenfabrieken 30 10 50 30 2 2 50 3.1 
366 Vervaardiging van overige goederen n.e.g. 30 10 50 30 2 2 50 3.1 D 
37 VOORBEREIDING TOT RECYCLING 
371 Metaal- en autoschredders 30 100 500 Z 30 2 3 500 5 B 
372 AO Puinbrekerijen en -malerijen: 
372 A1 -v.c. < 100.000tlj 30 100 300 10 2 2 300 4 
372 A2 - v.c. >= 100.000 tlj 30 200 700 10 3 3 700 5 
372 B Rubberregeneratiebedrijven 300 50 100 50 2 2 300 4 
372 C Afvalscheidingsinstallaties 200 200 300 C 50 3 2 300 4 B 
40 PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, MRDGAS, STOOM EN WARM WATER 
40 AO Elektriciteitsproduktiebedrijven (vermogen >= 50 MW) 
40 A 1 - kolengestookt 100 700 700 CZ 200 2 3 700 5 B L 
40 A2 - oliegestookt 100 100 500 CZ 100 2 3 500 5 B L 
40 A3 - gasgestookt 30 30 500 CZ 100 1 3 500 5 
40 A4 - kerncentrales met koeltorens 10 10 500 C 1500 3 1500 6 D 
40 A5 - warmte-kracht-installaties (gas) 30 30 500 CZ 100 2 500 5 
40 BO Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen: 
40 B1 - < 10 MVA 0 0 30 C 10 30 2 B 
40 B2 - 10 - 100 MVA 0 0 50 C 30 50 3.2 B 
40 B3 -100 - 200 MVA 0 0 100 C 50 2 100 3.2 B 
40 B4 - 200 - 1000 MVA 0 0 300 CZ 50 2 300 4 B 
40 B5 - >= 1000 MVA 0 0 500 CZ 50 2 500 5 B 
40 CO Gasdistributiebedrijven: 
40 C1 - gascompressorstations vermogen < 100 MW 0 0 300 C 100 300 4 
40 C2 - gascompressorstations vermogen >= 100 MW 0 0 500 C 200 2 500 5 
40 C3 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C 0 0 30 C 10 1 30 2 
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40 C4 - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D 0 0 100 C 50 1 1 100 3.2 
40 DO Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt: 
40 D1 - stadsverwarming 30 10 100 C 50 2 100 3.2 
40 D2 - blokverwarming 10 0 30 C 30 30 ID 
41 WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER 
41 AO Waterwinning-/ bereiding- bedrijven: 
41 A 1 - met chloorgas 50 0 50 C 1000 2 1000 5 DL 
41 A2 - bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of s 10 0 50 C 50 2 50 3.2 
41 BO Waterdistributiebedrijven met pompvermogen: 
41 B1 - < 1 MW 0 0 30 C 10 30 2 
41 B2 -1 -15 MW 0 0 100 C 10 1 1 100 3.2 
41 B3 - >= 15 MW 0 0 300 C 10 1 2 300 4 
45 BOUWNIJVERHEID 
45 A Bouwbedrijven en aannemersbedrijven met werkplaats 10 30 50 10 50 3.2 BD 
50 HANDEUREPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS 
501,502,504 Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven 10 0 30 10 2 1 30 2 B 
5020.4 A Autoplaatwerkerijen 10 30 100 10 1 100 3.2 
5020.4 B Autobeklederijen 10 10 10 10 1 10 1 
5020.4 C Autospuitinrichtingen 50 30 30 30 1 50 3.2 B L 
5020.5 Autowasserijen 10 0 30 0 2 1 30 2 
503,504 Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 0 0 30 10 1 30 2 
505 0 Benzineservisestations: 
505 - met LPG 30 0 30 100 3 100 3.2 B 
505 2 - zonder LPG 30 0 30 30 3 30 2 B 
51 GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING 
511 Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 10 0 10 1 
5121 Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders 30 30 30 30 2 2 30 ID 
5122 Grth in bloemen en planten 10 10 30 0 2 30 2 
5123 Grth in levende dieren 50 10 100 C 0 2 1 100 3.2 
5124 Grth in huiden, vellen en leder 50 0 30 0 2 1 50 3.1 
5125, 5131 Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen 30 30 30 30 2 1 30 IB 5132,5133 Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsolien 10 0 30 30 2 30 
5134 Grth in dranken 0 0 30 0 2 30 2 
5135 Grth in tabaksprodukten 10 0 30 0 2 30 2 
5136 Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30 0 2 30 2 
5137 Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10 30 0 2 30 2 
5138,5139 Grth in overige voedings- en genotmiddelen 10 10 30 30 2 30 ID 
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514 Grth in overige consumentenartikelen 10 10 30 10 2 1 30 2 
5151.1 0 Grth in vaste brandstoffen: 
5151.1 1 - klein, lokaal verzorgingsgebied 10 100 50 30 2 2 100 3.2 
5151.1 2 - kolenterminal, opslag opp. >= 2.000 m2 50 500 500 Z 100 3 3 500 5 B 
5151.2 0 Grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen: 
5151.2 1 - vloeistoffen, o.c. < 100.000 m3 50 0 50 200 2 2 200 4 BOL 
5151.2 2 - vloeistoffen, O.C. >= 100.000 m3 100 0 50 500 2 2 500 5 BOL 
5151.2 3 - tot vloeistof verdichte gassen 50 0 50 300 2 2 300 4 0 
5151.3 Grth minerale olieprodukten (excl. brandstoffen) 100 0 30 50 2 2 100 3.2 B 
5152.1 0 Grth in metaalertsen: 
5152.1 1 - opslag opp. < 2.000 m2 30 300 300 10 3 3 300 4 B 
5152.1 2 - opslag opp. >= 2.000 m2 50 500 700 Z 10 3 3 700 5 B 
5152.2/.3 Grth in metalen en -halffabrikaten 0 10 100 10 2 2 100 3.2 
5153 Grth in hout en bouwmaterialen 0 10 50 10 2 2 50 3.1 
5154 Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur 0 0 50 10 2 2 50 3.1 
5155.1 Grth in chemische produkten 50 10 30 100 2 2 100 3.2 BO 
5156 Grth in overige intermediaire goederen 10 10 30 10 2 2 30 2 
5157 Autosloperijen 10 30 100 30 2 2 100 3.2 B 
5157.2/.3 Overige groothandel in afval en schroot 10 30 100 10 2 2 100 3.2 BO 
5162 Grth in machines en apparaten 0 0 30 0 2 2 30 2 0 
517 Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. 0 0 30 0 2 2 30 2 
52 DETAILHANOEL EN REPARATIE T.BV PARTICULIEREN 
52 A Detailhandel voor zover n.e.g. 0 0 10 0 1 10 
5211/2,5246/9 Supermarkten, warenhuizen, hypermarkten, bouwmarkten, tuincentra 0 0 10 30 3 1 30 2 
5222,5223 Oetailhandel vlees, wild, gevogelte, met roken, koken, bakken 30 0 10 10 1 30 2 
5224 Oetailhandel brood en banket met bakken voor eigen winkel 30 10 10 C 10 30 2 
5231,5232 Apotheken en drogisterijen 0 0 0 10 10 
5249 Oetailhandel in vuurwerk 0 0 10 10 10 
527 Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) 10 0 10 10 10 
55 LOGIES-, MAAL TIJOEN- EN ORANKENVERSTREKKING 
5511,5512 Hotels en pensions met keuken 30 0 10 10 2 1 30 2 
552 Kampeerterreinen, vakantiecentra, e.d. (met keuken) 30 0 50 C 10 2 1 50 3.1 
553 Restaurants, cafetaria's, snackbars, viskramen e.d. 30 0 10 C 10 2 30 2 
554 Cafe's, bars, discotheken 0 0 50 C 10 2 1 50 3.1 0 
5551 Kantines 10 0 30 C 10 1 1 30 2 0 
5552 Cateringbedrijven 30 0 10 C 10 30 2 
60 VERVOER OVER LAND 
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601 0 Spoorwegen: 
601 - stations 0 0 100 C 50 3 2 100 3.2 D 
601 2 - rangeerterreinen, overslagstations (zonder rangeerheuvel) 30 30 300 C 300 3 2 300 4 D 
6021.1 Bus-, tram- en metrostations en -remises 0 10 100 C 0 2 2 100 3.2 D 
6022 Taxibedrijven, taxistandplaatsen 0 0 30 C 0 2 1 30 2 
6023 Touringcarbedrijven 10 0 100 C 0 2 100 3.2 
6024 Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) 0 0 100 C 30 3 100 3.2 
603 Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 0 0 50 C 10 1 50 3.2 BD 
61,62 VERVOER OVER WATER I DOOR DE LUCHT 
61,62 A Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) 0 0 10 0 2 10 
63 DIENSTVERLENING T.BV HET VERVOER 
6311.1 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. zeeschepen: 
6311.1 - containers 0 10 500 C 100 3 3 500 5 
6311.1 2 - stukgoederen 0 30 300 C 100 3 3 300 4 BD 
6311.1 3 - ertsen, mineralen e.d., opslagopp. >= 2.000 m2 50 700 1000 CZ 50 3 3 1000 5 B 
6311.1 4 - granen of meelsoorten, v.c. >= 500 t/u 100 500 500 CZ 100 3 3 500 5 
6311 .1 5 - steenkool, opslagopp. >= 2.000 m2 50 700 700 CZ 100 3 3 700 5 B 
6311 .1 6 - olie, LPG, e.d. 300 0 100 C 1000 2 3 1000 5 B L 
6311.1 7 - tankercieaning 300 10 100 C 200 1 2 300 4 B 
6311 .2 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart: 
6311.2 - containers 0 10 300 50 2 2 300 4 
6311 .2 2 - stukgoederen 0 10 100 50 2 2 100 3.2 BD 
6311.2 3 - ertsen, mineralen, e.d., opslagopp. < 2.000 30 200 300 30 2 2 300 4 B 
6311.2 4 - ersten, mineralen, e.d., opslagopp. >= 2.000 50 500 700 Z 50 3 3 700 5 B 
6311.2 5 - granen of meelsoorten , v.c. < 500 t/u 50 300 200 50 2 2 300 4 
6311.2 6 - granen of meelsoorten, v.c. >= 500 t/u 100 500 300 Z 100 3 3 500 5 
6311.2 7 - steenkool, opslagopp. < 2.000 m2 50 300 300 50 2 2 300 4 B 
6311 .2 8 - steenkool , opslagopp. >= 2.000 m2 50 500 500 Z 100 3 3 500 5 B 
6311.2 9 - olie, LPG, e.d. 100 0 50 700 2 3 700 5 B L 
6311 .2 10 - tankercieaning 300 10 100 200 1 2 300 4 B 

6312 Veem- en pakhuisbedrijven, koelhuizen 30 10 50 C 30 2 2 50 [IJ D 

6321 Autoparkeerterreinen, parkeergarages 10 0 30 C 0 3 30 2 L 
6322,6323 Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) 0 0 10 0 2 10 
6323 Luchthavens 200 50 1500 C 500 3 3 1500 6 BDL 
633 Reisorganisaties 0 0 10 0 1 1 10 1 
634 Expediteurs, cargadoors (kantoren) 0 0 10 0 10 D 
64 POST EN TELECOMMUNICATIE 
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641 Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C 0 2 1 30 2 
642 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C 0 10 1 
642 B TV- en radiozendstations (zie ook tabel 2: zendinstallaties) 0 0 0 C 30 3 30 [:] D 
65,66,67 FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN 
65,66,67 A Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen 0 0 30 C 0 30 2 
70 VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED 
70 A Verhuur van en handel in onroerend goed 0 0 10 0 1 10 
71 VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN 
711 Personenautoverhuurbedrijven 10 0 30 10 2 30 2 
712 Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's) 10 0 50 10 2 50 3.1 D 
713 Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 10 0 50 10 2 50 3.2 BD 
714 Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 10 10 30 10 2 2 30 2 D 
72 COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE 
72 A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 0 0 10 0 10 
73 SPEUR- EN ONTWIKKELlNGSWERK 
731 Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 30 10 30 30 30 [:] 
732 Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 0 0 10 0 10 1 
74 OVERIGE ZAKELlJKE DIENSTVERLENING 
74 A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren 0 0 10 0 10 D 
747 Reinigingsbedrijven voor gebouwen 50 10 30 50 50 3.2 BD 
7481.3 Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 C 10 2 30 2 B 
7484.3 Veilingen voor landbouw- en visserijprodukten 50 30 200 C 10 3 2 200 4 
7484.4 Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 0 0 10 0 2 1 10 1 
75 OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE VERZEKERINGEN 
75 A Openbaar bestuur (kantoren e.d.) 0 0 30 0 2 30 2 
7522 Defensie-inrichtingen 30 30 200 C 100 3 200 4 BD 
7525 Brandweerkazernes 0 0 50 C 0 50 3.1 
80 ONDERWIJS 
801,802 Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs 0 0 30 0 30 2 
803, 804 Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs 10 0 30 10 30 2 D 
85 GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG 
8511 Ziekenhuizen 10 0 30 C 10 3 2 30 2 
8512,8513 Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven 10 0 10 0 2 1 10 1 
8514,8515 Consultatiebureaus 0 0 10 0 0 
853 Verpleeghuizen 10 0 30 C 0 30 2 
90 MILIEUDIENSTVERLENING 
9000.1 0 RWZI's en gierverwerkingsinricht., met afdekking voorbezinktanks: 
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9000.1 1 - < 100.000 i.e. 200 10 100 C 10 2 200 4 
9000.1 2 - 100.000 - 300.000 i.e. 300 10 200 CZ 10 2 300 4 
9000.1 3 - >= 300.000 i.e. 500 10 300 CZ 10 3 2 500 5 
9000.2 A Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d. 50 30 50 10 2 50 3.1 
9000.2 B Gemeentewerven (afval-inzameldepots) 30 50 50 10 2 50 3.2 B 
9000.3 AO Afvalverwerkingsbedrijven: 
9000.3 Ai - mestverwerking/korrelfabrieken 500 10 100 C 10 3 3 500 5 
9000.3 A2 - kabelbranderijen 100 50 30 10 1 100 3.2 B L 
9000.3 A3 - verwerking radio-actief afval 0 10 200 C 1500 1 1500 6 
9000.3 A4 - pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) 50 10 30 10 2 50 3.2 L 
9000.3 A5 - oplosmiddelterugwinning 100 0 10 30 1 2 100 3.2 BDL 
9000.3 A6 - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW 300 200 300 CZ 50 3 3 300 4 B D L 
9000.3 A7 - verwerking fotochemisch en galvano-afval 10 10 30 10 1 1 30 2 B L 
9000.3 B Vuilstortplaatsen 300 300 300 10 3 3 300 4 B 
9000.3 C Vuiloverslagstations 200 300 300 30 3 3 300 4 B 
9000.3 DO Composteerbedrijven: 
9000.3 D1 - open 700 300 200 50 3 2 700 5 B 
9000.3 D2 - gesloten 100 50 100 50 3 1 100 3.2 B 
91 DIVERSE ORGANISATIES 
9111 Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren) 0 0 30 0 1 1 30 2 
9131 Kerkgebouwen e.d. 0 0 30 0 2 1 30 2 
9133.1 A Buurt- en clubhuizen 0 0 50 C 0 2 50 3.1 D 
9133.1 B Hondendressuurterreinen 0 0 50 0 50 3.1 
92 CULTUUR, SPORT EN RECREATIE 
921,922 Studio's (film, TV, radio, geluid) 0 0 30 C 30 2 30 [:] 
9213 Bioscopen 0 0 30 C 0 3 30 2 
9232 Theaters, schouwburgen, concertgebouwen, evenementenhallen 0 0 3 C 0 3 1 30 2 
9233 Recreatiecentra, vaste kermis e.d. 30 10 300 10 3 3 300 4 D 
9234 Muziek- en balletscholen 0 0 30 0 2 30 2 
9234.1 Dansscholen 0 0 30 C 0 2 30 2 
9251,9252 Bibliotheken, musea, ateliers, e.d. 0 0 10 0 2 10 1 

9253.1 Dierentuinen 100 10 50 C 0 3 100 3.2 
9261 .1 0 Zwembaden: 
9261 .1 1 - overdekt 10 0 50 C 10 3 50 3.1 
9261 .1 2 - niet overdekt 30 0 200 10 3 200 4 
9261.2 A Sporthallen 0 0 50 C 0 2 1 50 3.1 
9261.2 B Bowlingcentra 0 0 30 C 0 2 1 30 2 



SBI VO OMSCHRIJVING GEUR STOF GELUID C Z GEVAAR VERKEER VISUEEL AFSTAND CAT B D L 
9261.2 C Overdekte kunstijsbanen 0 0 100 C 100 2 1 100 3.2 
9261.2 D Stadions en open-Iucht-ijsbanen 0 a 300 C 0 3 2 300 4 
9261.2 E Maneges 50 30 30 0 2 1 50 3.1 
9261.2 F Tennisbanen (met verlichting) a a 50 C 0 2 2 50 3.1 
9261 .2 G Veldsportcomplex (met verlichting) 0 a 50 C 0 2 2 50 3.1 
9261.2 H Golfbanen 0 a 10 a 2 1 10 
9261.2 I Kunstskibanen a a 30 C a 2 2 30 2 
9262 0 Schietinrichtingen: 
9262 1 - binnenbanen: geweer- en pistoolbanen a a 200 C 10 2 200 4 
9262 2 - binnenbanen: boogbanen 0 a 10 C 10 1 10 1 
9262 3 - vrije buitenbanen: kleiduiven 0 0 200 300 2 300 4 L 
9262 4 - vrije buitenbanen: schietbomen 0 a 500 1500 1 1500 6 
9262 5 - vrije buitenbanen: geweerbanen 10 a 1500 1500 2 1500 6 
9262 6 - vrije buitenbanen: pistoolbanen 10 a 1500 1500 2 1500 6 
9262 7 - vrije buitenbanen: boogbanen 0 0 10 200 1 200 4 
9262 8 - buitenbanen met voorzieningen: schietbomen 10 a 300 500 2 500 5 
9262 9 - buitenbanen met voorzieningen: geweerbanen 10 a 1000 1500 2 1500 6 
9262 10 - buitenbanen met voorzieningen: pistoolbanen 10 o 1000 200 1 1000 5 
9262 11 - buitenbanen met voorzieningen: boogbanen 0 0 30 30 30 ID 
9262 B Skelterbanen, < 8 uur/week in gebruik 50 30 500 C 30 2 500 5 B 
9262 C Skelterbanen, >=8 uur/week in gebruik 50 50 1000 CZ 30 2 1000 5 B 
9262 D Autocircuits, motorcrossterreinen e.d., < 8 uur/week in gebruik 100 50 700 50 3 700 5 B 
9262 E Autocircuits, motorcrossterreinen e.d., >=8 uur/week in gebruik 100 100 1500 Z 50 3 1500 6 B 
9262 F Sportscholen, gymnastiekzalen a a 30 C a 2 30 2 
9262 G Jachthavens met diverse voorzieningen 10 10 50 C 30 3 50 3.2 B 
9271 Casino's 30 a 10 C 0 3 30 2 
9272.1 Amusementshallen a a 30 C a 2 30 2 
9272.2 Modelvliegtuig-velden 10 a 300 100 1 300 4 
9301.1 A Wasserijen en strijkinrichtingen 30 a 50 C 30 2 50 ITIJ 
9301 .1 B Tapijtreinigingsbedrijven 30 0 50 30 2 50 3.2 L 
9301.2 Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30 30 2 30 IDB L 
9301.3 A Wasverzendinrichtingen a a 30 0 30 2 
9301 .3 B Wasserettes, wassalons 10 a 10 0 10 1 
9302 Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten a a 10 a 1 10 1 
9303 a Begrafenisondernemingen: 
9303 1 - uitvaartcentra a a 10 a 2 10 
9303 2 - begraafplaatsen 0 a 10 0 2 10 



S81 VO OMSCHR1JV1NG GEUR STOF GELUID C Z GEVMR VERKEER VISUEEL AFSTAND CAT 8 D L 
9303 3 - crematoria 100 10 30 10 2 2 100 3.2 L 
9304 8adhuizen en sauna-baden 10 0 30 C 0 1 30 2 
9305 A Dierenasiels en -pensions 30 0 100 C 0 1 100 3.2 
9305 8 Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 0 0 10 C 0 1 10 1 D 



Enkel bestemmingen 
_ Groen 

~ Verkeer 

~ Wonen 

Dubbelbestemmingen 
EJ Leiding - Water 

jHi4f::1 Waarde - Archeologie 

~ Waterstaat - Waterkering 

Bouwvlakken 
c:=J Bouwvlak 

Functieaanduidingen 
EEC3 Ecologische verbindingszone 

E.E:J Geluidscherm 

EE::J Parkeergarage 

~ Parkeerterrein 

f :(s+.+~ Specifieke vorm van waterstaat - beschermingszone 

~ :(sw;~3 Specifieke vorm van wonen - sociale woningbouw 

~ Studentenhuisvesting 

EE::J Verkeer 

Bouwaanduidingen 
~ Specifieke bouwaanduiding - dove gevel 

Maatvoeringen 

8 Maximale bouwhoogte (m) 

B Maximum aantal wooneenheden 

e Minimale-maximale bouwhoogte (m) 

Figuren 
-Nr-------W- Hartlijn leiding - water 

status 

Ter inzage XXX 

Ontwerp XXX 

Vastgesteld XXX 

Onherroepelijk XXX 

Bestemmingsplan Pauwmolen 

- antwerp -

datum: 02 -02 - 2011 school : 1: 1 000 Gemeente Delft 
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