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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan

het bestemmingsplan Spoorzone Noord van de gemeente Etten-Leur;

1.2  bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0777.0040SPOORZONENOORD-3001 met de bijbehorende regels;

1.3  aan- of uitbouw

een uit de gevel springend bijgebouw dat in architectonisch opzicht een ondergeschikt 
deel van een hoofdgebouw is die door haar indeling en inrichting is bestemd 
hoofdzakelijk te worden gebruikt overeenkomstig de functie van het hoofdgebouw, 
zoals serres, bijkeukens, erkers; 

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  aaneengebouwde woning

een woning die deel uitmaakt van een bouwmassa bestaande uit drie of meer 
hoofdgebouwen;

1.7  aan-huis-gebonden-beroep

het uitoefenen van een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten, op 
administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerp-technisch 
gebied of hiermee gelijk te stellen dienstverlenende beroepen en ambachtelijke en 
verzorgende bedrijven, zoals bijvoorbeeld een architect, tandarts, kunstenaar, 
edelsmid, adviseur en dergelijke;

1.8  achtergevel

het meest achterwaarts gelegen deel van het hoofdgebouw;

1.9  achtergevellijn

een denkbeeldige lijn aan het meest achterwaarts gelegen deel van een hoofdgebouw, 
die behoudens toegelaten afwijkingen, bij het bouwen niet mag worden overschreden;

1.10  afhankelijke woonruimte

een vrijstaand bijgebouw dat qua ligging hoort tot het perceel van de woning en waarin 
een uit een oogpunt van mantelzorg een gedeelte van de huishouding gehuisvest is;
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1.11  ambachtelijk bedrijf

het bedrijfsmatig, geheel of overwegend door middel van handwerk vervaardigen, 
bewerken, herstellen of het installeren van goederen die verband houden met het 
ambacht; 

1.12  antenne installatie

installatie bestaande uit een antenne, een antennedrager zoals bijvoorbeeld een 
telecommunicatiemast, de bedrading en de al dan niet in een techniekkast opgenomen 
apparatuur, met de daarbij behorende bevestigingsconstructie;

1.13  archeologisch deskundige

de regionale (beleids)archeoloog of een andere door het bevoegd gezag aan te wijzen 
deskundige op het gebied van de archeologie;

1.14  archeologische waarde

de waarde die van belang is voor de archeologie en voor de kennis van de 
beschavingsgeschiedenis;

1.15  archeologisch waardevol gebied

een gebied met een daaraan toegekende archeologische waarde in verband met de 
kennis en wetenschap van de in dat gebied voorkomende overblijfselen van menselijke 
aanwezigheid of activiteiten uit het verleden;

1.16  archeologisch onderzoek

bureauonderzoek en/of boren en/of graven en/of begeleiden verricht door een dienst, 
bedrijf of instelling, beschikkend over een opgravingsvergunning ex artikel 39 van de 
Monumentenwet en werkend volgens de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse 
Archeologie;

1.17  bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

1.18  bebouwingspercentage

een op de verbeelding of in de regels aangegeven percentage, dat de grootte van het 
deel van een terrein aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd;

1.19  bedrijfswoning/dienstwoning

een woning op de bij het bedrijf horende grond, en uitsluitend dienend voor de 
huisvesting van een huishouden waarvan de huisvesting ter plaatse gelet op de 
bedrijfsvoering noodzakelijk is;

1.20  belwinkel

een gebouw of een gedeelte daarvan dat bestemd is voor het bedrijfsmatig 
beschikbaar stellen van telefoons aan derden om ter plaatse te gebruiken;

1.21  bestaand

bebouwing en/of gebruik bestaande ten tijde van de inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan;
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1.22  bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;

1.23  bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.24  bijgebouw

een met het hoofdgebouw verbonden of daarvan vrijstaand gebouw dat ten dienste 
staat van het hoofdgebouw en door zijn ligging, constructie of afmetingen en 
functioneel ondergeschikt is aan het hoofdgebouw, zoals garages, bergingen, 
schuurtjes, hobbykassen, tuinhuisjes, dierenverblijven en dergelijke; 

1.25  bijzondere woonruimte

woonruimte waarin, al dan niet zelfstandige, woningen zijn opgenomen met 
gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een bejaardenhuis, woonzorgcomplex of 
daarmee gelijk te stellen voorziening;

1.26  bouwen

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

1.27  bouwgrens

de grens van een bouwvlak;

1.28  bouwlaag

een gedeelte van een gebouw, dat door op gelijke of nagenoeg gelijke hoogte liggende 
vloeren of balklagen is begrensd, zulks met uitsluiting van zolder en onderbouw;

1.29  bouwperceel

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

1.30  bouwperceelgrens

een grens van een bouwperceel;

1.31  bouwvlak

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

1.32  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;

1.33  dak

iedere bovenbeëindiging van een gebouw;
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1.34  detailhandel

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

1.35  erf

een al dan niet omheind stuk grond dat in ruimtelijk opzicht direct behoort bij en/of in 
functioneel opzicht ten dienste staat van en in feitelijk opzicht direct aansluit aan een 
gebouw en dat behoort tot het bouwperceel waarop dat gebouw is geplaatst;

1.36  erfafscheiding

bouwwerk geen gebouw zijnde dat dient als afscheiding van een erf of terrein en is 
geplaatst in of rondom een erf of terrein;

1.37  erotisch getinte vermaaksfunctie

een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaatsvinden van voorstellingen 
en/of vertoningen van porno-erotische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, 
een seksclub en een seksautomatenhal;

1.38  evenement

elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak (in het openbaar gebied) en 
die periodiek of incidenteel plaatsvindt, zoals bijvoorbeeld jaarmarkten, 
(muziek)festivals, braderieën, sportactiviteiten, zoals zeskampen, circussen, 
buurtbarbeques en dergelijke;

1.39  garage(box)

huishoudelijke stallingsruimte voor motorvoertuigen, caravans en dergelijke of een 
huishoudelijke berging al dan niet deel uitmakend van een complex van dergelijke 
stallingen; 

1.40  gebouw

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

1.41  geschakelde woning

een woning waarvan het hoofdgebouw door middel van een bijgebouw verbonden is 
aan een ander hoofdgebouw en waarbij één zijgevel van het hoofdgebouw in de 
zijdelingse perceelgrens wordt gebouwd; 

1.42  gestapelde woning

een al dan niet uit meerdere bouwlagen bestaande woning, deel uitmakend van een 
gebouw waarin meerdere woningen zijn ondergebracht, zodanig dat deze boven dan 
wel beneden elkaar zijn gesitueerd, waarbij per woning een zelfstandige 
toegankelijkheid, al dan niet direct vanaf het afgewerkte maaiveld, gewaarborgd is; 
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1.43  gevellijn

de op de verbeelding als zodanig aangegeven lijn, waar de voorgevel van een 
hoofdgebouw op moet zijn georiënteerd, die niet door gebouwen mag worden 
overschreden, behoudens krachtens deze regels toegelaten afwijkingen;                       
                       

1.44  groothandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder de uitstalling ten verkoop, het 
verkopen en/of leveren van goederen aan wederverkopers, dan wel aan instellingen of 
personen tot aanwending in een andere bedrijfsactiviteit;  

1.45  hoofdgebouw

een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie, afmetingen of functie als 
belangrijkste bouwwerk valt aan te merken en waarin de hoofdfunctie ingevolge de 
bestemming is of wordt ondergebracht;   

1.46  horeca

bedrijfsmatige activiteit gericht op het verstrekken van al dan niet ter plaatse bereide en 
ter plaatse te nuttigen dranken en/of etenswaren en/of het verstrekken van logies en/of 
het exploiteren van zaalaccommodaties, met uitzondering van discotheken of 
soortgelijke voorzieningen;  

1.47  huishouden

de samenlevingsvorm van één gezin, waaronder mede wordt begrepen:

a. de inwoning, al dan niet bij wijze van mantelzorg, met eigen voorzieningen     
   van verwanten of andere personen;

b. een met een gezin gelijk te stellen samenlevingsverband. 

1.48  internetcafe

een ruimte ten dienste van het, op het perceel toegestane gebruik. Dit voor het nuttigen 
van eenvoudige consumpties;  

1.49  kantoor

het bedrijfsmatig verlenen van diensten waarbij het publiek niet of slechts in 
ondergeschikte mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen;  

1.50  maaiveld

het oppervlak (of de hoogte daarvan) van het land of de bovenkant van het terrein dat 
een bouwwerk omgeeft;  

1.51  maatschappelijke voorzieningen/dienstverlening

educatieve, (para)medische, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke, religieuze, 
onderwijsvoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van openbaar bestuur en 
openbare dienstverlening; 

1.52  mantelzorg

zorg, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een 
hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de 
zorgverlening voortvloeit uit de sociale relatie. Het gaat om zorg die meer is dan in een 
persoonlijke relatie gebruikelijk is; 
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1.53  nadere eis

een nadere eis als bedoeld in artikel 3.6 lid 1 onder d van de Wet ruimtelijke ordening;

1.54  nutsvoorziening

voorziening ten behoeve van het openbaar nut, zoals onder andere 
transformatorhuisjes, schakelgebouwen, gebouwen ten behoeve van de 
watervoorziening, duikers, gemaalgebouwen en telefooncellen;

1.55  omgevingsvergunning

vergunning voor activiteiten als genoemd in artikel 2.1 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht;

1.56  ondergeschikte functie

functie waarvoor maximaal 30% van de vloeroppervlakte als zodanig mag worden 
gebruikt; 

1.57  overkapping

een bouwwerk met een open constructie zonder eigen wanden;

1.58  patiowoning

een woning met een geheel of gedeeltelijk omsloten binnenplaats of binnentuin, 
gevormd door de gevels van belendende, dan wel op het eigen bouwperceel 
aanwezige bebouwing;

1.59  peil

het aansluitend terrein;

1.60  persoonlijke dienstverlening

een met een winkel vergelijkbaar bedrijf dat is gericht op het verlenen van diensten aan 
of ten gerieve van het publiek, zoals reisbureaus, postkantoren, banken met een 
publiekgerichte functie, kapsalons, schoonheidssalons, wasserettes en dergelijke;

1.61  prostitutie

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander 
persoon tegen vergoeding;

1.62  reclamemast

drager voor het maken van reclame voornamelijk gericht op gebruikers van de 
openbare ruimte (het publiek);

1.63  seksinrichting

de voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang 
alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van 
erotisch/pornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in ieder geval 
verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede een erotische massagesalon, een 
seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, al dan niet in 
combinatie met elkaar;
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1.64  staat van Bedrijfsactiviteiten

de lijst van handels- en bedrijfsactiviteiten die onderdeel uitmaakt van de planregels, 
waarin deze activiteiten naar milieucategorie zijn onderscheiden

1.65  staat van horeca-activiteiten

de staat van horeca-bedrijven die onderdeel uitmaakt van de planregels, waarin deze 
activiteit naar mate van verstoring voor de leefomgeving zijn onderscheiden

1.66  twee aaneengebouwde woningen

blokken van maximaal twee aaneengebouwde woningen, die door middel van één 
gemeenschappelijke wand met elkaar zijn verbonden;

1.67  verbeelding

de digitale verbeelding van het bestemmingsplan Spoorzone Noord; 

1.68  verminderd of niet-zelfredzame personen

personen die niet of verminderd in staat zijn om een ruimte of gebouw zelfstandig te 
verlaten;                                                             

1.69  verdieping

een bouwlaag boven de bouwlaag op de begane grond;

1.70  voorgevel

het meest naar de wegzijde gekeerde deel van een hoofdgebouw;

1.71  voorgevellijn

een denkbeeldige lijn die behoudens toegelaten afwijkingen, bij het bouwen aan de 
wegzijde niet mag worden overschreden;

1.72  vrijstaande woning

een woning zonder gemeenschappelijke wand met een andere woning;

1.73  watergang

een werk, al dan niet overdekt, dienend om in het openbaar belang water te ontvangen, 
te bergen, af te voeren en toe te voeren, de boven water gelegen taluds, bermen en 
onderhoudspaden daaronder mede verstaan;

1.74  weg

weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1894,  
zoals die luidde op het tijdstip van de tervisielegging van het ontwerp-bestemmingsplan;

1.75  wet/wettelijke regelingen

indien en voor zover in deze planregels wordt verwezen naar wettelijke regelingen c.q. 
verordeningen e.d. dienen deze regelingen te worden gelezen zoals deze luiden op het 
tijdstip van de tervisielegging van het ontwerp bestemmingsplan, tenzij anders bepaald;

1.76  wijziging

een wijziging als bedoeld in artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening;
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1.77  wonen met intensieve zorg

een huishouden, waarbij de bewoners permanente begeleiding en zorg van derden 
nodig hebben;

1.78  woning

een gebouw, dat dient voor de huisvesting van één huishouden;

1.79  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;

1.80  woonhuis

een gebouw, hetzij vrijstaand, hetzij aaneengebouwd, dat slechts één woning omvat;

1.81  zakelijke dienstverlening

het bedrijfsmatig verlenen van administratieve diensten aan of ten behoeve van 
bedrijven en/of personen, zoals administratie-, advertentie-, advocaten-, makelaars-, 
werkbemiddelings-, advies- en ingenieursbureaus met een beperkte publieksgerichte 
functie en instellingen voor educatieve training (kortlopende trainingen/seminars, niet 
zijnde volwaardig onderwijs).
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  Gebouwen en bouwwerken

2.1.1  de afstand van bouwwerken

afstanden van bouwwerken onderling alsmede afstanden van bouwwerken tot de 
bouwperceelsgrens alsmede afstanden van bouwwerken tot de openbare weg worden 
daar gemeten, waar deze afstanden het kleinst zijn;

2.1.2  bebouwde oppervlak van een bouwperceel (of een ander terrein)

de oppervlakten van alle op een bouwperceel/terrein gelegen gebouwen en 
overkappingen bij elkaar opgeteld, tenzij in de planregels anders is bepaald;

2.1.3  de bebouwingspercentage

deel van het bouwvlak uitgedrukt in procenten dat bebouwd mag worden;

2.1.4  de breedte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse zijgevelvlakken en/of tot het hart van de scheidingsmuren, met 
dien verstande, dat wanneer de betreffende zijgevelvlakken niet evenwijdig lopen of 
verspringen, het gemiddelde wordt genomen van de kleinste en de grootste maat;

2.1.5  de dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.1.6  de (horizontale) diepte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken van de voor- en achtergevel en/of tot het hart van 
de scheidingsmuren; 

2.1.7  het peil

a. voor een bouwwerk waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst, de hoogte 
van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

b. voor een bouwwerk waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst, de 
hoogte van het terrein ter plaatse van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw. 

2.1.8  de goothoogte van een bouwwerk

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

2.1.9  de bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van het gebouw of een bouwwerk, geen gebouw 
zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen zoals antennes, 
schoorstenen, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwdelen;

2.1.10  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;
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2.1.11  de oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of tot het hart van de scheidingsmuren, 
neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter 
plaatse van het bouwwerk;     

2.1.12  de bovenkant spoorstaaf

de hoogte vanaf de bovenkant van de laagste spoorstaaf;

2.2  Ondergeschikte bouwdelen

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden 
ondergeschikte bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, 
ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, portalen, balkons 
en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouw-, 
c.q. bestemmingsgrenzen niet meer dan 1,00 meter bedraagt.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Gemengd

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. ambachtelijke bedrijven behorende tot categorie 1 of 2 van de bij de planregels 
behorende staat van bedrijfsactiviteiten;

b. groothandel behorende tot categorie 1 of 2 van de bij deze planregels behorende 
staat van bedrijfsactiviteiten;

c. onder a. en b. genoemde bedrijven voor zover deze een activiteit uitoefenen die 
naar haar aard en invloed op de omgeving kan worden gelijk gesteld met 
bedrijfsactiviteiten in de categorie 1 en 2;

d. bedrijfswoningen;

e. zakelijke dienstverlening;

f. persoonlijke dienstverlening;

g. maatschappelijke dienstverlening;

alsmede voor (bijbehorende):

h. parkeervoorzieningen en overige verhardingen;

i. tuinen en groenvoorzieningen;

j. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

3.2  Bouwregels

Op deze gronden mogen uitsluitend ten dienste van de in artikel 3.1 bedoelde 
bestemmingsomschrijving de volgende bouwwerken worden gebouwd:

3.2.1  Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het aangegeven bouwvlak worden gebouwd;

b. het bebouwingspercentage zoals aangegeven op de verbeelding dient in acht 
genomen te worden;

c. ten aanzien van de maximale bouwhoogte geldt de aanduiding;

d. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt minimaal 3,00 m.

3.2.2  Bedrijfswoningen met aan- en uitbouwen en bijgebouwen

Voor het bouwen van bedrijfswoningen met aan- en uitbouwen en bijgebouwen gelden 
de volgende regels:

a. per bouwperceel mag maximaal één bedrijfswoning worden gebouwd;

b. het bouwpercentage genoemd in artikel 3.2.1 lid b. dient in acht genomen te 
worden;

c. de inhoud van een bedrijfswoning bedraagt maximaal 750 m³; 

d. ten aanzien van de maximale bouwhoogte geldt de aanduiding;

e. inpandige bedrijfswoningen zijn toegestaan en daarvoor gelden de bouwregels, 
zoals genoemd in artikel 3.2.1, mits de inhoud van de bedrijfswoning maximaal 750 
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m³ bedraagt;

f. bij elke bedrijfswoning mogen binnen het bouwvlak aangebouwde en vrijstaande 
bijgebouwen ten behoeve van de woning worden gebouwd;

g. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen bedraagt maximaal 50 m²;

h. de goothoogte en bouwhoogte van aangebouwde en vrijstaande bijgebouwen 
bedraagt maximaal 3,25 m, respectievelijk 5,50 m;

i. aangebouwde en vrijstaande bijgebouwen mogen tot op de zijdelingse       
perceelsgrens worden gebouwd mits gesitueerd achter de bedrijfswoning.

3.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

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

a. bouwwerken geen gebouwen zijnde mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak  
worden opgericht;

b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen binnen het bouwvlak bedraagt 
maximaal 2,00 m; 

c. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen buiten het bouwvlak bedraagt 
maximaal 1,00 m;

d. de bouwhoogte van vlaggenmasten en reclamemasten bedraagt maximaal 8,00 m;

e. de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde bedraagt 
maximaal  2,00 m.

3.3  Afwijken van de bouwregels

3.3.1  Afwijken

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het 
bepaalde onder:

a. 3.2.1 sub d voor zover het bouwperceel zijdelings grenst aan de bestemming 
'Groen';

b. 3.2.3 sub e tot een bouwhoogte van maximaal 4,00 m.

3.4  Specifieke gebruiksregels

3.4.1  Gebruiksverbod

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming zoals bedoeld in artikel 3.1, wordt in 
ieder geval gerekend:

a. internetcafés;

b. belwinkels;

c. horeca;

d. detailhandel.  

3.5  Afwijken van de gebruiksregels

3.5.1  Afwijken

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het 
bepaalde in 3.4.1 sub d. voor het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve 
van ondergeschikte detailhandel, met dien verstande dat:

1. er is sprake van detailhandel gerelateerd aan de bestemming in de vorm van           
  productiegebonden detailhandel of als nevenactiviteit bij een groothandel;
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2. de detailhandel ondergeschikt is aan de bedrijfsactiviteit;

3. burgemeester en wethouders kunnen aan de omgevingsvergunning voorwaarden     
verbinden ten aanzien van de omvang van het verkoopvloeroppervlak;

4. ten behoeve van detailhandel dient te zijn of te worden voorzien in voldoende           
parkeerplaatsen op eigen terrein.
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Artikel 4  Groen

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. plantsoen, bermen en overige groenvoorzieningen;

b. bermsloten, waterpartijen en overige waterhuishoudkundige voorzieningen;

c. fiets- en voetpaden;

d. nutsvoorzieningen;

e. speelvoorzieningen;

f. straatmeubilair.

4.2  Bouwregels

Op deze gronden mogen uitsluitend ten dienste van de in 4.1 bedoelde 
bestemmingsomschrijving de volgende bouwwerken worden gebouwd:

4.2.1  Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen gelden de 
volgende regels:

a. de oppervlakte van gebouwen bedraagt maximaal 15,00 m²;

b. de bouwhoogte bedraagt maximaal 3,00 m.

4.2.2  Bouwwerken geen gebouwen zijnde

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

a. de totale bouwhoogte bedraagt maximaal:

1. antennes: 5,00 m;

2. speeltoestellen: 3,00 m;

3. openbare nuts- en/of geluidwerende voorzieningen: 3,00 m;

4. (licht)masten: 8,00 m;

5. kunstobjecten: 14,00 m.

b. de totale bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde bedraagt 
maximaal 4,00 m. 

4.3  Nadere eisen

a. Het bevoegd gezag is bevoegd, met inachtneming van de voorgaande regels bij het 
verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen nadere eisen te stellen 
ten aanzien van de plaatsing en vormgeving van de bouwwerken.

b. De regel in sub a mag slechts worden gesteld met het doel te voorkomen dat de 
belangen van derden onevenredig worden geschaad of afbreuk wordt gedaan aan 
de doeleinden van het plan of met het oog op de bereikbaarheid van bouwwerken 
in verband met calamiteiten.
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Artikel 5  Maatschappelijk

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. educatieve voorzieningen en onderwijsvoorzieningen;

b. peuterspeelzalen, kinder- en naschoolse opvang;

c. sociaal-medische en (para)medische voorzieningen;

d. sociaal-culturele voorzieningen en voorzieningen ten behoeve van openbaar 
bestuur en openbare dienstverlening;

e. religieuze en levensbeschouwelijke voorzieningen;

f. zakelijke dienstverlening;

g. ter plaatse van de aanduiding 'wonen' tevens voor woningen; 

h. nutsvoorzieningen;

met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 
maatschappelijk uitgesloten - verminderd zelfredzame personen' geen functies zijn 
toegestaan die in hoofdzaak gericht zijn op het langdurig verblijf van verminderd of 
niet-zelfredzame personenen;

alsmede voor (bijbehorende):

i. parkeervoorzieningen waarbij de volgende minimale parkeernorm van toepassing 
is:

1. parkeerplaats per lokaal voor educatieve voorzieningen vermeerderd met de 
uitkomst van de navolgende berekening:  aantal parkeerplaatsen = aantal 
leerlingen x % halen/brengen x 0,5 x 0,75 voor de groepen 1 t/m 3 en aantal 
parkeerplaatsen = aantal leerlingen x % halen/brengen x 0,25 x 0,85 voor de 
groepen 4 t/m 8;

2. 0,7 parkeerplaats per arbeidsplaats voor peuterspeelzaal, kinder- en na 
schoolse opvang vermeerderd met de uitkomst van de navolgende berekening 
aantal parkeerplaatsen = aantal leerlingen x % halen/brengen x 0,25  x 0,75;

3. 2 parkeerplaatsen per behandelkamer voor sociaal-medische en 
paramedische voorzieningen;

4. 4 parkeerplaatsen per 100 m² sociaal culturele voorziening (wijkgebouw);

5. 3 parkeerplaatsen per 100 m² kantoor;

6. 0,2 parkeerplaats per zitplaats voor religieuze en levensbeschouwelijke 
voorzieningen;

7. 2 parkeerplaatsen per woning; 
met dien verstande dat bij gemengd gebruik van gebouwen rekening mag 
worden gehouden met het verschil in aantal gebruikers/bezoekers gedurende 
de dag;

j. openbare speelterreinen en overige verhardingen;

k. tuinen en andere groenvoorzieningen;

l. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

5.2  Bouwregels

Op deze gronden mogen uitsluitend ten dienste van de in artikel 5.1 bedoelde 
bestemmingsomschrijving de volgende bouwwerken worden gebouwd:
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5.2.1  Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het aangegeven bouwvlak worden gebouwd;

b. het bebouwingspercentage zoals aangegeven op de verbeelding dient in acht 
genomen te worden;

c. ten aanzien van de maximale bouwhoogte gelden de aanduidingen;

d. in afwijking van het bepaalde onder a mogen nutsgebouwen zowel binnen als 
buiten het bouwvlak worden gebouwd. De bebouwing voor nutsvoorzieningen mag 
ten hoogste 30 m² bedragen en de bouwhoogte mag ten hoogste 5,00 m 
bedragen; 

e. in afwijking van het bepaalde onder a. mag een fietsenstalling zowel binnen als 
buiten het bouwvlak worden gebouwd. De bebouwing voor een fietsenstalling mag 
ten hoogste 100 m² en ten hoogste 3,25 m bedragen;

f. de bouw van hoofdgebouwen is alleen toegestaan indien de geluidbelaste gevel(s) 
van de hoofdgebouwen wordt uitgevoerd in een constructie zonder te openen 
delen, waarbij geldt dat in een dergelijke situatie een in NEN 5077 bedoelde 
karakteristieke geluidwering die tenminste gelijk is aan het verschil tussen de 
geluidbelasting van de toegepaste constructie en 28 dB, dient te worden 
gegarandeerd;

g. in afwijking van het bepaald onder a. is de bouw van hoofdgebouwen toegestaan 
indien voor wat betreft het verkeerslawaai de door burgemeester en wethouders bij 
besluit van 7 augustus 2012 vastgestelde hogere waarde niet wordt overschreden 
en aan de in dit besluit gestelde voorwaarden wordt voldaan.

5.2.2  Woning

Ter plaatse van de aanduiding 'wonen' is een woning toegestaan en gelden aanvullend 
de volgende regels:

a. per bouwperceel is slechts één woning toegestaan;

b. binnen het bouwvlak aangebouwde en vrijstaande bijgebouwen mogen worden 
gebouwd rekening houdend met bepaalde onder 5.2.1 onder b;

c. buiten het bouwvlak mogen per bouwperceel bijgebouwen worden gebouwd met 
een gezamenlijke oppervlakte van:

1. maximaal 150 m² op bouwpercelen kleiner of gelijk aan 3.000 m²;

2. maximaal 300 m² op bouwpercelen groter dan 3.000 m²;

d. de goothoogte en bouwhoogte van aangebouwde en vrijstaande bijgebouwen 
bedraagt maximaal 3,25 m respectievelijk 5,50 m;

e. bijgebouwen mogen tot op de zijdelingse perceelsgrens worden gebouwd.

5.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

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

a. bouwwerken geen gebouwen zijnde mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak 
worden opgericht;

b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt maximaal 2,00 m;

c. in afwijking van het bepaalde onder b. bedraagt de bouwhoogte van erf- en 
terreinafscheidingen voor de voorgevelrooilijn van het bouwvlak met de aanduiding 
'wonen' maximaal 1,00 m;

d. de bouwhoogte van reclamezuilen bedraagt maximaal 3,00 m;

e. de bouwhoogte van lichtmasten en vlaggenmasten bedraagt maximaal 6,00 m;
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f. de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde bedraagt 
maximaal 2,00 m.

5.3  Afwijken van de bouwregels

5.3.1  Afwijken

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder:

a. 5.2.3 onder d tot een bouwhoogte van maximaal 4,00 m.

5.4  Specifieke gebruiksregels

5.4.1  Gebruiksverbod

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming zoals bedoeld in artikel 5.1 wordt in ieder 
geval gerekend:

a. detailhandel;

b. horeca;

c. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen buiten het bouwvlak als zelfstandige 
woning;

d. binnen de aanduiding ‘specifieke vorm van maatschappelijk uitgesloten – 
verminderd zelfredzame personen’ is gebruik door verminderd of niet-zelfredzame 
personen niet toegelaten.

5.5  Afwijken van de gebruiksregels

5.5.1  Afwijken

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

a. artikel 5.4.1 onder b. voor aan de bestemming ondergeschikte horeca, mits:

1. er sprake is van horeca gerelateerd aan een sociaal-culturele voorziening in 
de categorieën 1 of 2 van de staat van horeca-activiteiten;

2. het bevoegd gezag kan aan de omgevingsvergunning voorwaarden verbinden 
ten aanzien van de omvang van het gebruiksvloeroppervlak.

b. artikel 5.4.1 onder d. voor het toelaten van het gebruik door verminderd of 
niet-zelfredzame personen indien kan worden voldaan aan de normen van extern 
veiligheid.
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Artikel 6  Verkeer

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wegen, straten en paden die gericht zijn op de afwikkeling van het doorgaande 
verkeer;

b. parkeervoorzieningen;

c. geluidwerende voorzieningen;

Alsmede voor:

d. groenvoorzieningen;

e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

f. nutsvoorzieningen;

g. straatmeubilair;

h. kunstobjecten.

6.2  Bouwregels

Op deze gronden mogen uitsluitend ten dienste van de in artikel 6.1 bedoelde 
bestemmingsomschrijving de volgende bouwwerken worden gebouwd: 

6.2.1  Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen gelden de 
volgende regels:

a. de oppervlakte per gebouw bedraagt maximaal 15,00 m²;

b. de goothoogte is gelijk aan de totale bouwhoogte en bedraagt maximaal 3,00 m.

6.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

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

a. De bouwhoogte van specifieke bouwwerken geen gebouwen zijnde bedraagt 
maximaal:

1. antennes: 5,00 m;

2. openbare nuts- en/of geluidwerende voorzieningen: 3,00 m;

3. (licht)masten: 8,00 m;

4. kunstobjecten: 14,00 m.

b. de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde bedraagt 
maximaal 2,00 m.

6.3  Nadere eisen

a. Het bevoegd gezag is bevoegd, met inachtneming van de voorgaande regels bij het 
verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen nadere eisen te stellen 
ten aanzien van de plaatsing en vormgeving van de bouwwerken;

b. De regel in sub a mag slechts worden gesteld met het doel te voorkomen dat de 
belangen van derden onevenredig worden geschaad of afbreuk wordt gedaan aan 
de doeleinden van het plan of met het oog op de bereikbaarheid van bouwwerken 
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in verband met calamiteiten.

6.4  Afwijking van de bouwregels

6.4.1  Afwijken

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder:

a. 6.2.2 onder b tot een bouwhoogte van maximaal 4,00 m.

  ARCADIS 22 



   bestemmingsplan Spoorzone Noord   

Artikel 7  Verkeer - Spoorverkeer

7.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Spoorverkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. vervoer per spoor;

b. spoorwegvoorzieningen;

c. paden, wegen en straten;

d. een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers, ter plaatse van de aanduiding 
'onderdoorgang';

Alsmede voor (bijbehorende):

e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

f. nutsvoorzieningen;

g. groenvoorzieningen.

7.2  Bouwregels

Op deze gronden mogen uitsluitend ten dienste van de in artikel 7.1 bedoelde 
bestemmingsomschrijving de volgende bouwwerken worden gebouwd:

7.2.1  Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

a. de oppervlakte van een tot de spoorwerken behorend gebouw bedraagt maximaal 
30,00 m²;

b. de goothoogte van een tot de spoorwerken behorend gebouw bedraagt maximaal 
3,25 m ten opzichte van de bovenkant spoorstaaf;

c. de bouwhoogte van een tot de spoorwerken behorend gebouw bedraagt maximaal 
5 m ten opzichte van de bovenkant spoorstaaf.

7.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

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

a. de bouwhoogte bedraagt maximaal 10,00 m.

7.3  Nadere eisen

a. Het bevoegd gezag is bevoegd, met inachtneming van de voorgaande regels bij het 
verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen nadere eisen te stellen 
ten aanzien van de plaatsing en vormgeving van gebouwen en andere 
bouwwerken.

b. De in lid a. bedoelde nadere eisen mogen slechts wroden gesteld met het doel te 
voorkomen dat de belangen van derden onevenredig worden geschaad of afbreuk 
wordt gedaan aan de doeleinden van het plan of met het oog op de bereikbaarheid 
van gebouwen, andere bouwwerken en gronden in verband met calamiteiten.
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Artikel 8  Verkeer - Verblijf

8.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wegen, woonstraten en erven;

b. fiets- en voetpaden;

c. parkeervoorzieningen;

Alsmede voor (bijbehorende):

d. groenvoorzieningen;

e. ter plaatse van de aanduiding 'waterberging' tevens voor een retentievoorziening 
van minimaal 750 m²;

f. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

g. taluds en oevers;

h. hellingbanen;

i. afvalvoorzieningen;

j. straatmeubilair;

k. speelvoorzieningen;

l. kunstobjecten.

8.2  Bouwregels

Op deze gronden mogen uitsluitend ten dienste van de in artikel 8.1 bedoelde 
bestemmingsomschrijving de volgende bouwwerken worden gebouwd:

8.2.1  Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen gelden de 
volgende regels:

a. de oppervlakte van gebouwen bedraagt maximaal 15,00 m²;

b. de goothoogte is gelijk aan de totale bouwhoogte en bedraagt maximaal 3,00 m.

8.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

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

a. de bouwhoogte van specifieke bouwwerken geen gebouwen zijnde bedraagt 
maximaal:

1. antennes: 5,00 m;

2. openbare nuts- en/of geluidwerende voorzieningen: 3,00 m;

3. (licht)masten: 8,00 m;

4. kunstobjecten: 14,00 m.

b. de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde bedraagt 
maximaal 2,00 m.

8.3  Nadere eisen

a. Het bevoegd gezag is bevoegd, met inachtneming van de voorgaande regels bij het 
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verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen nadere eisen te stellen 
ten aanzien van de plaatsing en vormgeving van gebouwen en andere 
bouwwerken. 

b. De in lid a. bedoelde nadere eisen mogen slechts worden gesteld met het doel te 
voorkomen dat de belangen van derden onevenredig worden geschaad of afbreuk 
wordt gedaan aan de doeleinden van het plan of met het oog op de bereikbaarheid 
van gebouwen, andere bouwwerken en gronden in verband met calamiteiten.

8.4  Afwijken van de bouwregels

8.4.1  Afwijken

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder:

a. 8.2.2 onder b tot een bouwhoogte van maximaal 4,00 m;
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Artikel 9  Wonen - Aaneengesloten

9.1  Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen - Aaneengesloten aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. minimaal drie aaneengesloten woningen;

b. tuinen, erven en bijbehorende verhardingen;

Alsmede voor (bijbehorende):

c. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

9.2  Bouwregels

Op deze gronden mogen uitsluitend ten dienste van de in artikel 9.1 bedoelde 
bestemmingsomschrijving de volgende bouwwerken worden gebouwd:

9.2.1  Aaneengebouwde woningen

Voor het bouwen van aaneengebouwde woningen gelden de volgende regels:

a. woningen mogen uitsluitend binnen het aangegeven bouwvlak worden gebouwd;

b. ten aanzien van de maximale bouwhoogte gelden de aanduidingen;

c. de breedte van een woning (een aan- of uitbouw en/of aangebouwd bijgebouw niet 
meegerekend) bedraagt minimaal 5,40 m;

d. de bouw van woningen is alleen toegestaan indien de geluidbelaste gevel(s) van de 
woning wordt uitgevoerd in een constructie zonder te openen delen, waarbij geldt 
dat in een dergelijke situatie een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke 
geluidwering die tenminste gelijk is aan het verschil tussen de geluidbelasting van 
de toegepaste constructie en 33 dB, dient te worden gegarandeerd;

e. in afwijking van het bepaald onder a is de bouw van woningen toegestaan indien 
voor wat betreft het verkeerslawaai de door burgemeester en wethouders bij besluit 
van 7 augustus 2012 vastgestelde hogere waarde niet wordt overschreden en aan 
de in dit besluit gestelde voorwaarden wordt voldaan.

9.2.2  Aan- en uitbouwen en bijgebouwen

Bij iedere woning mogen aan- en uitbouwen en bijgebouwen worden gebouwd, waarbij 
de volgende regels gelden:

a. aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak 
worden gebouwd;

b. bijgebouwen dienen achter (het verlengde van) de achtergevel van het 
hoofdgebouw te worden gebouwd;

c. op de gronden buiten het bouwvlak mogen per bouwperceel aan- en uitbouwen en 
bijgebouwen worden gebouwd met een maximale oppervlakte van 36 m², met dien 
verstande dat per bouwperceel niet meer dan 50% van de oppervlakte van de 
gronden buiten het bouwvlak bebouwd mag worden;

d. de goothoogte van aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen binnen het 
bouwvlak is maximaal gelijk aan de hoogte van de eerste bouwlaag van het 
hoofdgebouw vermeerderd met 0,30 m. De bouwhoogte van aan- en uitbouwen en 
aangebouwde bijgebouwen is maximaal gelijk aan de hoogte van de tweede 
bouwlaag van het hoofdgebouw vermeerderd met 0,30 m.

e. de goothoogte en bouwhoogte van aan- en uitbouwen en aangebouwde 
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bijgebouwen buiten het bouwvlak is maximaal 0,30 m boven de hoogte van de 
eerste bouwlaag van het hoofdgebouw;

f. de goothoogte en bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen bedragen maximaal 
3,25 m respectievelijk 5,50 m;

g. aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen tot op de zijdelingse bouwperceelsgrens 
worden gebouwd;

h. vrijstaande bijgebouwen mogen alleen ge- of verbouwd worden als afhankelijke 
woonruimte, nadat een een omgevingsvergunning is verleend op basis van 9.3.1.

9.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde, gelde de volgende regels:

a. bouwwerken geen gebouwen zijnde mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak 
worden opgericht;

b. de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal 2,00 
m.

9.3  Afwijking van de bouwregels

9.3.1  Afwijken

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

a. 9.2 voor de bouw van een praktijkruimte voor een aan-huis-gebonden-beroep in 
een aan-, uitbouw of bijgebouw waarbij de volgende regels gelden:

1. de totale oppervlakte van de praktijkruimte bedraagt maximaal 50 m²;

2. het bebouwingspercentage per bouwperceel van de gronden buiten het 
bouwvlak maximaal 50% bedraagt;

3. de overige bouwregels voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen in artikel 9.2.2 
van toepassing zijn.

b. 9.2.2 onder d. tot een gezamenlijke oppervlakte van 50 m² met dien verstande dat 
per bouwperceel niet meer dan 50% van het bouwperceel bebouwd mag worden;

c. 9.2 voor de plaatsing van een tijdelijke woonunit, waarbij de volgende regels 
gelden:

1. de woonunit is noodzakelijk ten behoeve van huisvesting in het kader van 
mantelzorg;

2. er is sprake van een zorgbehoefte welke tijdelijk van aard is;

3. de zorgbehoefte is aangetoond door een deskundige adviesinstantie;

4. de oppervlakte van de woonunit bedraagt maximaal 80 m²;

5. de bouwhoogte van de woonunit bedraagt maximaal 3,25 m;

6. de woonunit dient minimaal 3,00 m achter (het verlengde van) de voorgevel 
van het hoofdgebouw te worden geplaatst;

7. per bouwperceel niet meer dan 50% van de oppervlakte van de gronden 
buiten het bouwvlak bebouwd mag worden;

8. de woonunit mag ook vrij van het hoofdgebouw geplaatst worden;

9. voor zover er een parkeerplaats op eigen terrein aanwezig is, moet deze 
worden gehandhaafd, tenzij er op het perceel geen andere mogelijkheden zijn 
om de woonunit te plaatsen;

10. zodra de zorgbehoefte niet meer aanwezig is dient de woonunit te worden 
verwijderd. 
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9.4  Specifieke gebruiksregels

9.4.1  Specifieke gebruiksregel

Het gebruik van een praktijkruimte ten behoeve van een aan-huis-gebonden-beroep is 
niet strijdig met artikel 9.1 mits:

a. het gebruik een kleinschalig karakter heeft en zal behouden en naar aard met het 
woonkarakter van de omgeving in overeenstemming is;

b. de daarvoor te benutten ruimte in het hoofdgebouw maximaal 1/3 van het 
gebruiksoppervlak van het hoofdgebouw;

c. het gebruik de woonfunctie ondersteunt, dat wil zeggen dat diegene die de 
activiteit in de woning of in een bijgebouw uitvoert tevens hoofdbewoner van de 
woning is;

d. het niet betreft zodanige verkeersaantrekkende actviteiten die kunnen leiden tot 
een nadelige beinvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer, dan wel tot 
een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimte;

e. er geen uitoefening van detailhandel plaatsvindt, met uitzondering van ter plaatse 
vervaardigde producten.

9.4.2  Specifiek gebruiksverbod

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming zoals bedoeld in artikel 10.1, wordt in 
ieder geval gerekend:

a. het gebruik van aan- en uitbouwen en bijgebouwen als zelfstandige woning;

b. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen als afhankelijke woonruimte.

9.5  Afwijken van de specifieke gebruiksregels

9.5.1  Afwijken

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 
9.4.2 sub b. en toestaan dat een vrijstaand bijgebouw gebruikt wordt als afhankelijke 
woonruimte, met dien verstande dat:

1. een dergelijke bewoning noodzakelijk is in het kader van       
mantelzorg;

2. er sprake is van een zorgbehoefte welke tijdelijk van aard is;

3. de zorgbehoefte is aangetoond door een deskundige adviesinstantie;

4. de bouwregels onder artikel 9.2.2 overeenkomstig van toepassing zijn;

5. voor zover er een parkeerplaats op eigen terrein aanwezig is, moet deze worden 
gehandhaafd, tenzij er op het perceel geen andere mogelijkheden zijn om 
huisvesting voor mantelzorg mogelijk te maken;

6. zodra de zorgbehoefte niet meer aanwezig is, dient het vrijstaande bijgebouw weer 
in gebruik genomen te worden conform het bestemmingsplan.
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Artikel 10  Wonen - Gestapeld

10.1  Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen - Gestapeld aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. gestapelde woningen;

Alsmede voor (bijbehorende):

b. tuinen, erven en bijbehorende verhardingen;

c. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

d. parkeervoorzieningen;

e. andere voorzieningen ten dienste van de bestemming.

10.2  Bouwregels

Op deze gronden mogen uitsluitend ten dienste van de in artikel 10.1 bedoelde 
bestemmingsomschrijving de volgende bouwwerken worden gebouwd:

10.2.1  Gestapelde woningen

Voor het bouwen van gestapelde woningen gelden de volgende regels:

a. de gestapelde woningen mogen uitsluitend binnen het aangegeven bouwvlak 
worden gebouwd;

b. ten aanzien van de maximale bouwhoogte geldt de aanduiding;

c. de breedte van een woning bedraagt minimaal 5,00 m;

d. bijgebouwen zoals fietsenstallingen en bergingen dienen inpandig te worden 
gerealiseerd;

e. de bouw van woningen is alleen toegestaan indien de geluidbelaste gevel(s) van de 
woning wordt uitgevoerd in een constructie zonder te openen delen, waarbij geldt 
dat in een dergelijke situatie een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke 
geluidwering die tenminste gelijk is aan het verschil tussen de geluidbelasting van 
de toegepaste constructie en 33 dB, dient te worden gegarandeerd;

f. in afwijking van het bepaald onder a is de bouw van woningen toegestaan indien 
voor wat betreft het verkeerslawaai de door burgemeester en wethouders bij besluit 
van 7 augustus 2012 vastgestelde hogere waarde niet wordt overschreden en aan 
de in dit besluit gestelde voorwaarden wordt voldaan.

10.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

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

a. bouwwerken geen gebouwen zijnde mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak 
worden opgericht;

b. ten aanzien van de bouwhoogte van (vlucht)trappen gelden de aanduidingen voor 
de bouwhoogte van gestapelde woningen.
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10.3  Specifieke gebruiksregels

10.3.1  Specifieke gebruiksregel

Het gebruik van een praktijkruimte ten behoeve van een aan-huis-gebonden-beroep is 
niet strijdig met artikel 10.1 mits:

a. het gebruik een kleinschalig karakter heeft en zal behouden en naar aard met het 
woonkarakter van de omgeving in overeenstemming is;

b. de daarvoor te benutten ruimte per woning maximaal 1/3 van het gebruiksoppervlak 
van de woning;

c. het gebruik de woonfunctie ondersteunt, dat wil zeggen dat diegene die de 
activiteit in de woning uitvoert tevens hoofdbewoner van de woning is;

d. het niet betreft zodanige verkeersaantrekkende actviteiten die kunnen leiden tot 
een nadelige beinvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer, dan wel tot 
een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimte;

e. er geen uitoefening van detailhandel plaatsvindt, met uitzondering van ter plaatse 
vervaardigde producten.
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Artikel 11  Wonen - Patio

11.1  Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen - Patio aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. patiowoningen;

alsmede voor (bijbehorende):

b. patio's, erven en bijbehorende verhardingen;

c. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

d. andere voorzieningen ten behoeve van de bestemming.

11.2  Bouwregels

Op deze gronden mogen uitsluitend ten dienste van de in artikel 11.1 bedoelde 
bestemmingsomschrijving de volgende bouwwerken worden gebouwd:

11.2.1  Patiowoningen

Voor het bouwen van patiowoningen gelden de volgende regels:

a. patiowoningen mogen uitsluitend binnen het aangegeven bouwvlak worden 
gebouwd;

b. elk bouwperceel mag voor maximaal 80% worden bebouwd;

c. de goothoogte en bouwhoogte van de patiowoning bedraagt maximaal 3,25 m;

d. in afwijking van het bepaalde onder c. mag de genoemde goothoogte en 
bouwhoogte worden verhoogd tot ten hoogste 6,50 m ten behoeve van een tweede 
bouwlaag, mits de tweede bouwlaag beperkt blijft tot ten hoogste 50% van de 
bebouwde oppervlakte van de eerste bouwlaag van de patiowoning;

e. de bouw van woningen is alleen toegestaan indien de geluidbelaste gevel(s) van de 
woning wordt uitgevoerd in een constructie zonder te openen delen, waarbij geldt 
dat in een dergelijke situatie een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke 
geluidwering die tenminste gelijk is aan het verschil tussen de geluidbelasting van 
de toegepaste constructie en 33 dB, dient te worden gegarandeerd;

f. in afwijking van het bepaald onder a is de bouw van woningen toegestaan indien 
voor wat betreft het verkeerslawaai de door burgemeester en wethouders bij besluit 
van 7 augustus 2012 vastgestelde hogere waarde niet wordt overschreden en aan 
de in dit besluit gestelde voorwaarden wordt voldaan.

11.2.2  Vrijstaande bijgebouwen

Bij iedere patiowoning mogen vrijstaande bijgebouwen worden gebouwd, waarbij de 
volgende regels gelden:

a. vrijstaande bijgebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;

b. elk bouwperceel mag voor maximaal 80% worden bebouwd;

c. de goothoogte en bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen bedragen maximaal 
2,50 m respectievelijk 4,00 m;

d. vrijstaande bijgebouwen mogen tot op de zijdelingse bouwperceelsgrenzen worden 
gebouwd.
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11.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

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

a. bouwwerken geen gebouwen zijnde mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak 
worden opgericht;

b. de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal 2,00 
m.

11.3  Specifieke gebruiksregels

11.3.1  Specifieke gebruiksregels

Het gebruik van een praktijkruimte ten behoeve van een aan-huis-gebonden-beroep is 
niet strijdig met artikel 11.1 mits:

a. het gebruik een kleinschalig karakter heeft en zal behouden en naar aard met het 
woonkarakter van de omgeving in overeenstemming is;

b. de daarvoor te benutten ruimte per woning maximaal 1/3 van het gebruiksoppervlak 
van de woning;

c. het gebruik de woonfunctie ondersteunt, dat wil zeggen dat diegene die de 
activiteit in de woning uitvoert tevens hoofdbewoner van de woning is;

d. het niet betreft zodanige verkeersaantrekkende activiteiten die kunnen leiden tot 
een nadelige beinvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer, danwel tot 
een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimte;

e. er geen uitoefening van detailhandel plaatsvindt, met uitzondering van ter plaatse 
vervaardigde producten.

11.3.2  Specifiek gebruiksverbod

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming zoals bedoeld in artikel 11.1, wordt in 
ieder geval gerekend:

a. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen als afhankelijke woonruimte.
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Artikel 12  Wonen - Zorgwoning

12.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Zorgwoning' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. bijzondere woonruimte;

b. aan sub a ondergeschikte persoonlijke dienstverlening;

c. peuterspeelzalen, kinder- en naschoolse opvang;

d. sociaal-medische en (para)medische voorzieningen;

e. ten behoeve van een aan sub a gerelateerd kantoor;

f. ter plaatse van de aanduiding 'waterberging' tevens voor een retentievoorziening 
van minimaal 3.600 m²;

met de daarbij behorende:

g. tuinen en groenvoorzieningen;

h. parkeervoorzieningen, waarbij de volgende minimale parkeernorm van toepassing 
is (inclusief een bezoekersdeel van 0,3 parkeerplaats per woning):

1. 0,6 parkeerplaats per woning/appartement;

2. 0,7 parkeerplaats per woonunit met intensieve zorg

3. 0,7 parkeerplaats per arbeidsplaats voor peuterspeelzaal, kinder- en 
naschoolse opvang vermeerderd met de uitkomst van de navolgende 
berekening aantal parkeerplaatsen  = aantal leerlingen x % halen/brengen x 
0,25 x 0,75;

4. 2 parkeerplaatsen per behandelkamer voor sociaal-medische en 
paramedische voorzieningen;

5. 4 parkeerplaatsen per 100 m² apotheek;

6. 3 parkeerplaatsen per 100 m² kantoor; 

i. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

j. nutsvoorzieningen.

12.2  Bouwregels

Op de voor 'Wonen - Zorgwoning' aangewezen gronden mogen uitsluitend 
bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd.

12.2.1  Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het aangegeven bouwvlak worden gebouwd;

b. het bebouwingspercentage zoals aangegeven op de verbeelding dient in acht 
genomen te worden;

c. ten aanzien van de maximale bouwhoogte gelden de aanduidingen;

d. in afwijking van het bepaalde onder a mogen nutsgebouwen zowel binnen als 
buiten het bouwvlak worden gebouwd. De bebouwing voor nutsvoorzieningen mag 
ten hoogste 30 m² bedragen en de bouwhoogte mag ten hoogste 5,00 m 
bedragen;

e. in afwijking van het bepaalde onder a mag een fietsenstalling zowel binnen als 
buiten het bouwvlak worden gebouwd. De bebouwing voor een fietsenstallen mag 
ten hoogste 100 m² bedragen en ten hoogste 3,00 m bedragen;
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f. de bouw van hoofdgebouwen is alleen toegestaan indien de geluidbelaste gevel(s) 
van de hoofdgebouwen wordt uitgevoerd in een constructie zonder te openen 
delen, waarbij geldt dat in een dergelijke situatie een in NEN 5077 bedoelde 
karakteristieke geluidwering die tenminste gelijk is aan het verschil tussen de 
geluidbelasting van de toegepaste constructie en 28 dB, dient te worden 
gegarandeerd;

g. in afwijking van het bepaald onder a is de bouw van hoofdgebouwen toegestaan 
indien voor wat betreft het verkeerslawaai de door burgemeester en wethouders bij 
besluit van 7 augustus 2012 vastgestelde hogere waarde niet wordt overschreden 
en aan de in dit besluit gestelde voorwaarden wordt voldaan.

12.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerkeen geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. bouwwerken geen gebouwen zijnde mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak 
worden opgericht;

b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen buiten het bouwvlak bedraagt 
maximaal 1,00 m;

c. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen binnen het bouwvlak bedraagt 
maximaal 2,00 m;

d. de bouwhoogte van lichtmasten, vlaggenmasten en reclamemasten bedraagt 
maximaal 8,00 m;

e. de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde bedraagt 
maximaal 2,00 m.

12.3  Afwijken van de bouwregels

12.3.1  Afwijken

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder:

a. 12.2.2 onder d tot een bouwhoogte van maximaal 4,00 m.

12.4  Specifieke gebruiksregels

12.4.1  Specifieke gebruiksregel

De maximale oppervlakte aan verharding als bedoeld in 12.1, mag niet meer dan 4.000 
m² bedragen.

12.4.2  Gebruiksverbod

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming zoals bedoeld in artikel 12.1 wordt in 
ieder geval gerekend:

a. detailhandel;

b. horeca.

12.5  Afwijken van de gebruiksregels

12.5.1  Afwijken

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

a. artikel 12.4.2 onder a voor aan de bestemming ondergeschikte detailhandel, met 
dien verstande dat:
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1. er sprake is van detailhandel gerelateerd aan de bestemming;

2. het bevoegd gezag kan aan de omgevingsvergunning voorwaarden verbinden 
ten aanzien van de omvang van het verkoopvloeroppervlak.

b. artikel 12.4.2 b voor aan de bestemming ondergeschikte horeca, mits:

1. er sprake is van horeca gerelateerd aan de bestemming in de categorieën 1 
of 2 van de staat van horeca-activiteiten;

2. het bevoegd gezag kan aan de omgevingsvergunning voorwaarden verbinden 
ten aanzien van de omvang van het gebruiksvloeroppervlak.
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Artikel 13  Wonen - Uit te werken

13.1  Bestemmingsomschrijving

De op de verbeelding voor “Wonen - Uit te werken” aangewezen gronden zijn bestemd 
voor:

a. woningen, wonen met intensieve zorg met aan- en uitbouwen en bijgebouwen;

b. tuinen en erven;

c. wegen, straten, voet- en rijwielpaden;

d. parkeervoorzieningen;

e. groenvoorzieningen, waaronder bermen en beplanting;

f. speelvoorzieningen;

g. voorzieningen van algemeen nut;

h. overige voorzieningen.

13.2  Bouwregels

a. Op de gronden mag uitsluitend worden gebouwd in overeenstemming met een 
door burgemeester en wethouders uitgewerkt plan dat van kracht is geworden.

b. Zolang een uitwerkingsplan nog niet van kracht is, kan slechts worden gebouwd in 
overeenstemming met een concept of ontwerp uitwerkingsplan dat ter visie heeft 
gelegen.

13.3  Uitwerkingsregels

Burgemeester en wethouders werken de bestemming uit overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening en met inachtneming van de volgende 
bepalingen:

a. op of in deze gronden mag, met inachtneming van de op verbeelding aangegeven 
nadere aanduidingen, uitsluitend ten dienste van de in 13.1 bedoelde doeleinden 
worden gebouwd;

b. de bouw van de woningen is alleen toegestaan met inachtneming van de op de 
verbeelding aangegeven aanduiding “gevellijn”;

c. wonen met intensieve zorg is alleen toegestaan indien wordt voldaan aan de 
normen van externe veiligheid;

d. de bouw van woningen is alleen toegestaan indien de geluidbelaste gevel(s) van de 
woning wordt uitgevoerd in een constructie zonder te openen delen, waarbij geldt 
dat in een dergelijke situatie een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke 
geluidwering die tenminste gelijk is aan het verschil tussen de geluidbelasting van 
de toegepaste constructie en 33 dB, dient te worden gegarandeerd;

e. in afwijking van het bepaalde onder a is de bouw van woningen toegestaan indien 
voor wat betreft het verkeerslawaai de door burgemeester en wethouders bij besluit 
van 7 augustus 2012 vastgestelde hogere waarde niet wordt overschreden en aan 
de in dit besluit gestelde voorwaarden wordt voldaan;

f. het woongebied wordt ontsloten vanuit de bestemming “Verkeer - Verblijf”;

g. op de gronden worden maximaal 50 woningen toegestaan;

h. op de gronden zijn vrijstaande woningen, halfvrijstaande dan wel geschakelde 
woningen (maximaal twee aaneen), aaneengesloten woningen, gestapelde 
woningen, woningen met intensieve zorg toegestaan;
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i. er dient te worden voorzien in voldoende ruimte voor parkeren, waarbij een 
parkeernorm wordt gehanteerd per woning van: 

1. minimaal 2,0 parkeerplaatsen bij vrijstaande woningen en bij halfvrij-                 
 staande dan wel geschakelde woningen (maximum twee aaneen) waarvan 
één op eigen terrein;

2. minimaal 1,6 parkeerplaatsen bij aaneengesloten woningen, bij gestapelde 
woningen;

j. de maximale bouwhoogte van grondgebonden woningen (hoofdgebouwen) 
bedraagt 10,00 m; 

k. de maximale bouwhoogte van gestapelde woningen (hoofdgebouwen) bedraagt 
16,00 m;

l. de minimale afstand tussen de woning en de zijdelingse perceelsgrens – een aan- 
of uitbouw dan wel een aangebouwd bijgebouw niet meegerekend - bedraagt 
minimaal 3,00 m voor vrijstaande woningen aan beide zijden en voor de categorie 
maximaal twee aaneen 3,00 m aan één zijde;

m. de minimale afstand van de voorgevelbouwgrens tot aan wegen bedraagt 3,00 m;

n. de maximale diepte van grondgebonden woningen (hoofdgebouwen) bedraagt 
15,00 m;

o. bij iedere woning mogen aan- en uitbouwen en bijgebouwen worden gebouwd met 
een gezamenlijke oppervlakte van maximaal 50 m² per bouwperceel, mits de 
bebouwde oppervlakte van de gronden achter de achtergevelbouwgrens niet meer 
dan 50 % per bouwperceel bedraagt;

p. bij de uitwerking kan een afwijkingsregeling voor burgemeester en wethouders 
worden opgenomen ten behoeve van de bouw van een praktijkruimte, waarbij de 
totale oppervlakte van de praktijkruimte maximaal 50 m² mag bedragen, de 
achtertuin niet meer dan 50 % bebouwd mag worden en de praktijkruimte in de 
grondgebonden woning maximaal eenderde deel van het gebruiksoppervlak van de 
woning mag beslaan;

q. bij de uitwerking kan een afwijkingsregeling voor burgemeester en wethouders 
worden opgenomen ten behoeve van het plaatsen van een woonunit in het kader 
van de mantelzorg en er sprake is van een zorgbehoefte van tijdelijke aard, waarbij 
de totale oppervlakte van de woonunit  maximaal 80 m² mag bedragen en de 
bouwhoogte 3,00 m mits het bouwperceel buiten het bouwvlak niet meer dan 50 % 
wordt bebouwd en voor zover aanwezig een parkeerplaats op eigen terrein wordt 
gehandhaafd.

 

13.4  Specifieke gebruiksregels

13.4.1  Specifieke gebruiksregels

Het gebruik van een praktijkruimte ten behoeve van een aan-huis-gebonden-beroep is 
niet strijdig met artikel 13.1 mits:

a. het gebruik een kleinschalig karakter heeft en zal behouden en naar aard met het 
woonkarakter van de omgeving in overeenstemming is;

b. de daarvoor te benutten ruimte in het hoofdgebouw maximaal 1/3 van het 
gebruiksoppervlak van het hoofdgebouw, of maximaal 50 m² van de aan-en/of 
bijgebouwen beslaat;

c. het gebruik de woonfunctie ondersteunt, dat wil zeggen dat diegene die de 
activiteit in de woning of in een bijgebouw uitvoert tevens hoofdbewoner van de 
woning is;

d. het niet betreft zodanige verkeersaantrekkende activiteiten die kunnen leiden tot 
een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer, dan wel tot 
een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimte;
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e. er geen uitoefening van detailhandel plaatsvindt, met uitzondering van ter plaatse 
vervaardigde producten.

13.4.2  Specifiek gebruiksverbod

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming zoals bedoeld in artikel 13.1 wordt in 
ieder geval gerekend:

a. het gebruik van aan- en uitbouwen en bijgebouwen als zelfstandige woning;

b. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen als afhankelijke woonruimte.

13.5  Afwijken van de specifieke gebruiksregels

13.5.1  Afwijken

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 
13.4.2 sub b. en toestaan dat een vrijstaand bijgebouw gebruikt wordt als afhankelijke 
woonruimte, met dien verstande dat:

1. Een dergelijke bewoning noodzakelijk is in het kader van mantelzorg;

2. Er sprake is van een zorgbehoefte welke tijdelijk van aard is;

3. De zorgbehoefte is aangetoond door een deskundige adviesinstantie;

4. De bouwregels onder artikel 13.3 overeenkomstig van toepassing zijn;

5. Voor zover er een parkeerplaats op eigen terrein aanwezig is, moet deze worden 
gehandhaafd, tenzij er op het perceel geen andere mogelijkheden zijn om 
huisvesting voor mantelzorg mogelijk te maken;

6. Zodra de zorgbehoefte niet meer aanwezig is, dient het vrijstaande bijgebouw weer 
in gebruik genomen te worden conform het bestemmingsplan.
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Artikel 14  Leiding - Gas

14.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende 
bestemming(en), tevens bestemd voor de instandhouding en bescherming van de 
ondergrondse gastransportleiding inclusief de beschermingszone.

14.2  Bouwregels

14.2.1  Bouwverbod

a. Op de onder artikel 14.1 bedoelde gronden is het niet toegestaan om bouwwerken 
te bouwen ten behoeve van de andere voor deze gronden geldende 
bestemmingen.

b. Op de onder artikel 14.1 bedoelde gronden is het niet toegestaan om gebouwen te 
bouwen. 

14.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden

14.3.1  Verbod

Het is verboden op of in de gronden als bedoeld in artikel 14.1 zonder of in afwijking 
van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken en/of 
werkzaamheden uit te voeren of uit te laten voeren:

a. het aanbrengen van hoogopgaande en/of diepwortelende beplanting, waaronder 
bijvoorbeeld rietbeplanting;

b. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding of ophoging;

c. het verrichten van grondroeractiviteiten (bv. het aanbrengen van rioleringen, 
kabels, leidingen en drainage) anders dan normaal spit- en ploegwerk;

d. diepploegen;

e. het indrijven van voorwerpen in de bodem;

f. het aanbrengen van gesloten verhardingen;

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

h. het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen van 
bestaande waterlopen.

14.3.2  Uitzonderingen

Het in 14.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden 
welke:

a. het normale onderhoud betreffen;

b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

14.3.3  Toelaatbaarheid

De in artikel 14.3.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend 
indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het belang van de leiding in de 
zin van behoud en het herstel van de leidingen, en vooraf schriftelijk advies wordt 
ingewonnen bij de betreffende leidingbeheerder.
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14.4  Wijzigingsbevoegdheid

14.4.1  Wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening te wijzigen in die zin dat de verbeelding wordt 
gewijzigd door een of meerdere bestemmingsvlakken met de dubbelbestemming 
'Leiding - Gas' van de verbeelding te verwijderen, indien:

a. de betreffende gasleiding niet meer aanwezig is of buiten gebruik is gesteld;

b. het niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het bestemmingsplan voorziet in     
bescherming van deze leiding.
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Artikel 15  Waarde - Archeologie 2

15.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 2 aangewezen gronden zijn, naast de daarvoor 
aangewezen andere bestemming(en) tevens medebestemd voor doeleinden ter 
bescherming en veiligstelling van de archeologische waarden.

Indien strijd ontstaat tussen het belang van de bescherming van de archeologische 
waarden als benoemd in dit artikel en het bepaalde in de overige artikelen, prevaleert 
de bestemming 'Waarde - Archeologie 2'. 

15.2  Bouwregels

a. voor het bouwen overeenkomstig de regels voor de andere op deze gronden 
voorkomende bestemmingen dient de aanvrager van een omgevingsvergunning 
voor het bouwen van bouwwerken met een oppervlakte groter dan 1.000 m² en 
dieper dan 0,40 m, een rapport te overleggen waarin de archeologische waarden 
van de gronden die blijkens de aanvraag zullen worden verstoord, naar oordeel 
van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld;

b. indien uit het onder a. genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van 
de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen of kunnen 
worden verstoord, kan het bevoegd gezag één of meerdere van de volgende 
voorwaarden 
verbinden aan de omgevingsvergunning:

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor 
archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;

2. de verplichting tot het doen van opgravingen;

3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de 
bodemverstoring, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van 
archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij 
de omgevingsvergunning te stellen kwalificaties;

c. het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van 
het bepaalde onder a. indien de archeologische waarde van het terrein in andere 
beschikbare informatie afdoende is vastgesteld.

 

15.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden

15.3.1  Verbod

Het is verboden op of in de gronden als bedoeld in artikel 15.1, ter plaatse van de 
zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de 
volgende werken en/of werkzaamheden uit te voeren of uit te laten voeren:

a. het verlagen, afgraven, ophogen of egaliseren van de bodem;

b. het graven, verbreden, verdiepen en dempen van sloten, vijvers en andere 
wateren;

c. het aanbrengen van diepgewortelde beplanting en bomen;

d. het rooien van diepgewortelde beplantingen en bomen, waarbij de stobben worden 
verwijderd;

e. het uitvoeren van grondwerkzaamheden dieper dan 0,40 meter ten opzichte van 
het maaiveld, waartoe ook gerekend wordt woelen, mengen, diepploegen, 
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aanleggen van drainage en ontginnen;

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

g. het aanbrengen van ondergrondse leidingen en daarmee verband houdende 
constructies;

h. het aanleggen, verbreden en (half)verharden van wegen en paden en andere 
oppervlakteverhardingen dieper dan 0,30 m en de oppervlakte meer dan 2.500 m² 
bedraagt;

i. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en/of het indrijven van scherpe voorwerpen 
in de bodem dieper dan 0,40 m.

15.3.2  Uitzonderingen

Het in 15.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden 
welke:

a. het normale onderhoud en beheer betreffen;

b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;

c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.

15.3.3  Toelaatbaarheid

a. De in 15.3.1 genoemde werken zijn slechts toelaatbaar indien en voor zover met 
een archeologisch onderzoek is vastgesteld dat door die werken of 
werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te 
verwachten gevolgen geen onevenredige aantasting van de aanwezige 
archeologische waarden ontstaan of kan ontstaan;

b. indien het niet mogelijk is de middels archeologisch onderzoek vastgestelde 
aanwezige archeologische waarden geheel of gedeeltelijk te behouden, wordt aan 
de omgevingsvergunning als bedoeld in de planregel verbonden dat voorafgaand 
van de werken en/of werkzaamheden een archeologische opgraving zal 
plaatsvinden of dat archeologische begeleiding zal plaatsvinden. 

15.4  Wijzigingsbevoegdheid

15.4.1  Wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 3.6. Wet ruimtelijke ordening te wijzigen in die zin dat de verbeelding wordt 
gewijzigd door een of meerdere bestemmingsvlakken met de dubbelbestemming 
'Waarde - Archeologie 2' van de verbeelding te verwijderen, indien:

1. uit nader onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische  
waarden aanwezig zijn;

2. het niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het bestemmingsplan                  
voorziet in bescherming van deze waarden.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 16  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan 
waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling 
van latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 17  Algemene bouwregels

17.1  Ondergronds bouwen

a. Ondergrondse werken

Voor het uitvoeren van ondergrondse werken, geen bouwwerken zijnde en 
werkzaamheden gelden, behoudens in deze planregels opgenomen afwijkingen, geen 
beperkingen.

b. Ondergronds bouwen

Voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken gelden de volgende regels:

1. Ondergrondse bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan binnen een bouwvlak, 
met inachtneming van het bepaalde ten aanzien van afstanden tot 
perceelsgrenzen;

2. Het oppervlak aan ondergrondse bouwwerken mag niet meer bedragen dan 
het toegestane oppervlak aan bouwwerken boven peil;

3. De ondergrondse bouwdiepte van ondergrondse bouwwwerken bedraagt 
maximaal 4,00 meter onder peil.

17.2  Bestaande afstanden en maten

a. maximaal toelaatbaar

indien afstanden tot, hoogten, inhoud, aantallen en/of oppervlakten van bestaande 
bouwwerken die gebouwd zijn krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen 
met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Woningwet op het tijdstip van 
inwerkingtreding van dit plan meer bedragen dan in deze planregels is 
voorgeschreven, mogen deze maten en hoeveelheden als maximaal toelaatbaar 
worden aangehouden.

b. minimaal toelaatbaar

indien afstanden tot, hoogten, inhoud, aantallen en/of oppervlakten van bestaande 
bouwwerken die gebouwd zijn krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen 
met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Woningwet op het tijdstip van 
inwerkingtreding van dit plan minder bedragen dan in deze planregels is 
voorgeschreven, mogen deze maten en hoeveelheden als minimaal toelaatbaar worden 
gehouden.

c. heroprichting

in het geval van heroprichting van gebouwen is het bepaalde in lid a. en lid b. 
uitsluitend van toepassing indien de heroprichting geschiedt op dezelfde plaats. 
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Artikel 18  Algemene gebruiksregels

Het is verboden de in dit bestemmingsplan begrepen gronden, alsmede gebouwen en 
bouwwerken geen gebouwen zijnde te gebruiken, te doen of te laten gebruiken op een 
wijze of tot een doel strijdig met de in dit plan aan de grond gegeven bestemming.
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Artikel 19  Algemene aanduidingsregels

19.1  vrijwaringszone - spoor

19.1.1  Verbod

Op de gronden ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - spoor' mogen 
ongeacht het bepaalde in de afzonderlijke bestemmingen, geen gebouwen en 
bouwwerken, geen gebouw zijnde worden opgericht. 

19.1.2  Afwijken

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 19.1.1 
teneinde de afstand van bebouwing tot het spoor te verkleinen, mits de belangen vanuit 
railverkeer niet in het gedrang komen. Hiertoe dient de beheerder van de spoorweg te 
worden gehoord.
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Artikel 20  Algemene afwijkingsregels

a. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de regels in dit 
plan voor: 

1. het in geringe mate aanpassen van het plan, zoals een bouwgrens of 
bouwvlak, indien bij definitieve uitmeting of verkaveling blijkt, dat deze 
aanpassing in het belang van een juiste verwerkelijking van het plan redelijk 
gewenst of noodzakelijk is, met dien verstande dat de grenzen met niet meer 
dan 2,00 m mogen worden verschoven;

2. de bestemmingsregels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken geen 
gebouw zijnde, voor het oprichten van antenne installaties tot een bouwhoogte 
van maximaal 40,00 m op voorwaarde dat geen onevenredige afbreuk wordt 
gedaan aan de stedenbouwkundige hoofdopzet ter plaatse. Bij het verlenen 
van een omgevingsvergunning kunnen door het bevoegd gezag voorwaarden 
en/of (nadere) eisen worden gesteld aan:

de stedenbouwkundige inpassing;

de cominatie van aanbieders van telecomdiensten in masten.

3. het wijzigen van de voorgeschreven maatvoeringen met maximaal 10%.
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Artikel 21  Algemene wijzigingsregels

21.1  Algemene wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van overschrijding 
bestemmingsgrenzen

Het bevoegd gezag is bevoegd de in het bestemmingsplan opgenomen bestemmingen 
te wijzigen ten behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover dit van 
belang is voor een betere realisering van aangrenzende bestemming of voor een 
ruimtelijk of technisch betere plaatsing van bouwwerken dan wel voor zover dit 
noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein. Hierbij zijn 
verschuivingen van maximaal 5,00 m ten opzichte van de bestemmingsgrens 
toelaatbaar. 

21.2  Algemene wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van een andere 
situering/begrenzing

Een enigszins andere situering en/of begrenzing van de bestemmingsgrenzen, 
bestemmingsvlakken, bouwpercelen, dan wel bouwvlakken, indien bij de uitvoering van 
het plan mocht blijken, dat verschuivingen in verband met ingekomen bouwaanvragen 
nodig zijn ter uitvoering van een bouwplan, mits de oppervlakte van het betreffende 
bouwperceel, dan wel bouwvlak niet meer dan 10% zal worden gewijzigd.

21.3  Algemene wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van wettelijke regels

a. Het bevoegd gezag is bevoegd om de in de planregels opgenomen artikelen, 
waarbij verwezen wordt naar regels in wettelijke regelingen, indien deze wettelijke 
regelingen na de inwerkingtreding van dit bestemmingsplan worden gewijzigd.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 22  Overgangsrecht bouwwerken

22.1  Bouwwerken

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

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 
veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen 
wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk teniet is 
gegaan.

b. Het bevoegd kan 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%.

c. Het gestelde onder a 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. 

22.2  Overgangsrecht gebruik

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

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld onder a, 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.

c. Indien het gebruik, bedoeld onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het 
plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit 
gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

d. Het genoemde onder a 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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Artikel 23  Slotregel

Deze planregels worden aangehaald als:

Planregels van het bestemmingsplan Spoorzone Noord.
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Bijlagen bij de regels
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Bijlage 1  Staat van bedrijfsactiviteiten en horeca-activiteiten
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BIJLAGE 1 STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN   
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      LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW       

      Dienstverlening t.b.v. de landbouw:       
014 016 1 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m² 50 D 3.1 
014 016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m²  30   2 
014 016 3 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² 50   3.1 
014 016 4 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² 30   2 
0142 0162   KI-stations 30   2 
              
      VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN       
      Slachterijen en overige vleesverwerking:       
151 101 5 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m² 50   3.1 
151 101 6 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m² 50   3.1 
151 101, 102 7 - loonslachterijen 50   3.1 

151 108 8 
- vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-
maaltijden met p.o. < 2.000 m²  50   

3.1 

      Visverwerkingsbedrijven:       
152 102 6 - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² 50   3.1 
      Aardappelprodukten fabrieken:       
1531 1031 2 - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m² 50   3.1 
1552 1052 2 consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² 30   2 
      Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:       
1581 1071 1 - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens 30   2 
      Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:       

1584 10821 3 
- cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken 
met p.o. <= 200 m² 30   

2 

1584 10821 6 - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² 30   2 
1585 1073   Deegwarenfabrieken 50   3.1 

1593 t/m 1595 
1102 t/m 
1104   Vervaardiging van wijn, cider e.d. 30   

2 

              
      VERVAARDIGING VAN TEXTIEL       
173 133   Textielveredelingsbedrijven 50   3.1 
174, 175 139   Vervaardiging van textielwaren 50   3.1 
176, 177 139, 143   Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen 50   3.1 
              

      
VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN 
BONT     

  

181 141   Vervaardiging kleding van leer 50   3.1 
182 141   Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 30   2 
183 142, 151   Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont 50   3.1 
       

      
VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. 
KLEDING)     

  

192 151   Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) 50 D 3.1 
193 152   Schoenenfabrieken 50   3.1 
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HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, 
RIET, KURK E.D.     

  

      Houtconserveringsbedrijven:       
2010.2 16102 2 - met zoutoplossingen 50   3.1 

203, 204, 205 162 1 
Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. 
< 200 m² 50   

3.1 

205 162902   Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 30   2 
              

      
VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN 
KARTONWAREN     

  

      Papier- en kartonfabrieken:       
2112 1712 1 - p.c. < 3 t/u 50   3.1 
              

      
UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN 
OPGENOMEN MEDIA     

  

221 581   Uitgeverijen (kantoren) 10   1 
2222.6 18129   Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 30   2 
2223 1814 A Grafische afwerking 10   1 
2223 1814 B Binderijen 30   2 
2224 1813   Grafische reproduktie en zetten 30   2 
2225 1814   Overige grafische aktiviteiten 30 D 2 
223 182   Reproduktiebedrijven opgenomen media 10   1 
       
      VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN       
      Farmaceutische produktenfabrieken:       
2442 2120 1 - formulering en afvullen geneesmiddelen 50   3.1 
2442 2120 2 - verbandmiddelenfabrieken 30   2 
2466 205903 A Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken 50   3.1 
              

      
VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN 
KUNSTSTOF     

  

      Loopvlakvernieuwingsbedrijven:       
2512 221102 1 - vloeropp. < 100 m2 50   3.1 
      Kunststofverwerkende bedrijven:       

252 222 3 
- productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van 
kunststofbouwmaterialen 50   

3.1 

              

      
VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- 
EN GIPSPRODUKTEN     

  

      Aardewerkfabrieken:       
262, 263 232, 234 1 - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 30   2 
   Natuursteenverwerkingsbedrijven:     
267 237 2 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m² 50   3.1 
2681 2391   Slijp- en polijstmiddelen fabrieken 50 D 3.1 
              

      
VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUKTEN VAN METAAL 
(EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.)     

  

      Constructiewerkplaatsen       
281 251, 331 1a - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2 50   3.1 
284 255, 331 B1 Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2 50 D 3.1 
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2852 2562, 3311 2 Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m2 50 D 3.1 
287 259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m2  50   3.1 
              
      VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS       
30 26, 28, 33 A Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie 30   2 
              

      
VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, 
APPARATEN EN BENODIGDH.     

  

316 293   Elektrotechnische industrie n.e.g. 30   2 
              

      
VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN  
EN -BENODIGDH.     

  

321 t/m 323 
261, 263, 
264, 331   

Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. incl. 
reparatie 50 D 

3.1 

3210 2612   Fabrieken voor gedrukte bedrading 50   3.1 
              

      
VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN 
EN INSTRUMENTEN     

  

33 26, 32, 33 A 
Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten 
e.d. incl. reparatie 30   

2 

       

      
VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN 
N.E.G.     

  

361 9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 30   1 
362 321   Fabricage van munten, sieraden e.d. 30   2 
363 322   Muziekinstrumentenfabrieken 30   2 
364 323   Sportartikelenfabrieken 50   3.1 
365 324   Speelgoedartikelenfabrieken 50   3.1 
3663.1 32991   Sociale werkvoorziening 30   2 
3663.2 32999   Vervaardiging van overige goederen n.e.g. 50 D 3.1 
              

      
PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN  
WARM WATER     

  

      Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:       
40 35 C1 - < 10 MVA 30   2 
40 35 C2 - 10 - 100 MVA 50   3.1 
      Gasdistributiebedrijven:       
40 35 D3 - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A 10   1 
40 35 D4 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C 30   2 
40 35 D5 - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D 50   3.1 
      Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:       
40 35 E2 - blokverwarming 30   2 
              
      BOUWNIJVERHEID       
45 41, 42, 43 1 - bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m² 50   3.1 
45 41, 42, 43 2 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m² 50   3.1 
45 41, 42, 43 3 - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m² 30   2 
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HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; 
BENZINESERVICESTATIONS     

  

501, 502, 504 
451, 452, 
454   Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven 30   

2 

5020.4 45204 B Autobeklederijen 10   1 
5020.4 45204 C Autospuitinrichtingen 50   3.1 
5020.5 45205   Autowasserijen 30   2 
503, 504 453   Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 30   2 
       
      GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING       
511 461   Handelsbemiddeling (kantoren) 10   1 
5121 4621   Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders 50   3.1 
5122 4622   Grth in bloemen en planten 30   2 
5124 4624   Grth in huiden, vellen en leder 50   3.1 

5125, 5131 
46217, 
4631   Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen 50   

3.1 

5132, 5133 4632, 4633   Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën 50   3.1 
5134 4634   Grth in dranken 30   2 
5135 4635   Grth in tabaksprodukten     2 
5136 4636   Grth in suiker, chocolade en suikerwerk     2 
5137 4637   Grth in koffie, thee, cacao en specerijen     2 
5138, 5139 4638, 4639   Grth in overige voedings- en genotmiddelen     2 
514 464, 46733   Grth in overige consumentenartikelen     2 
      Grth in vaste brandstoffen:       
5151.1 46711 1 - klein, lokaal verzorgingsgebied 50   3.1 
      Grth in hout en bouwmaterialen:       
5153 4673 1 - algemeen: b.o. > 2000 m² 50   3.1 
5153 4673 2 - algemeen: b.o. <= 2000 m² 30   2 
    4 zand en grind:       
5153.4 46735 6 - algemeen: b.o. <= 200 m²  30   2 
    0 Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:       
5154 4674 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m² 50   3.1 
5154 4674 2 - algemeen: b.o. < = 2.000 m² 30   2 
5155.2 46752   Grth in kunstmeststoffen 30   2 
5156 4676   Grth in overige intermediaire goederen 30   2 
5157 4677 1 autosloperijen: b.o. <= 1000 m² 50   3.1 
5157.2/3 4677 1 Overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 1000 m² 50   3.1 
      Grth in machines en apparaten:       
518 466 2 - overige, dan machines voor de bouwnijverheid 50   3.1 
519 466, 469   Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. 30   2 
              
      DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN       
52 47 A Detailhandel voor zover n.e.g. 10   1 
5211/2,5246/9 471   Supermarkten, warenhuizen 10   1 
5222, 5223 4722, 4723   Detailhandel vlees, wild, gevogelte, met roken, koken, bakken 10   1 
5224 4724   Detailhandel brood en banket met bakken voor eigen winkel 10   1 
5231, 5232 4773, 4774   Apotheken en drogisterijen 10   1 
5246/9 4752   Bouwmarkten, tuincentra, hypermarkten 30   2 
5249 4778   Detailhandel in vuurwerk tot 10 ton verpakt 10   1 
5261 4791   Postorderbedrijven 50   3.1 
527 952   Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) 10   1 
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LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING     

  

5511, 5512 5510   
Hotels en pensions met keuken, conferentie-oorden en 
congrescentra 10   

1 

552 553, 552   Kampeerterreinen, vakantiecentra, e.d. (met keuken) 50   3.1 

553 561   
Restaurants, cafetaria's, snackbars, ijssalons met eigen ijsbereiding, 
viskramen e.d. 10   

1 

554 563 1 Café's, bars 10   1 
554 563 2 Discotheken, muziekcafé's 30 D 2 
5551 5629   Kantines 10 D 1 
5552 562   Cateringbedrijven 30   2 
              
      VERVOER OVER LAND       
6022 493   Taxibedrijven 30   2 

6024 494 1 
- Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. 
<= 1000 m² 50   

3.1 

603 495   Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 30 D 2 
              
      DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER       
6321 5221 1 Autoparkeerterreinen, parkeergarages 30   2 
6322, 6323 5222   Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) 10   1 
633 791   Reisorganisaties 10   1 
634 5229   Expediteurs, cargadoors (kantoren) 10 D 1 
              
      POST EN TELECOMMUNICATIE       
641 531, 532   Post- en koeriersdiensten 30   2 
642 61 A Telecommunicatiebedrijven 10   1 
642 61   zendinstallaties:       
642 61 B2 - FM en TV 10   1 
642 61 B3 - GSM en UMTS-steunzenders (indien bouwvergunningplichtig) 10   1 
              
      FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN       
65, 66, 67 64, 65, 66 A Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen 10   1 
              
      VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED       
70 41, 68 A Verhuur van en handel in onroerend goed 10   1 
    -         

      
VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE 
ROERENDE GOEDEREN     

  

711 7711   Personenautoverhuurbedrijven 30   2 
712 7712, 7739   Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's) 50 D 3.1 
713 773   Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 50 D 3.1 
714 772   Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 30 D 2 
       
      COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE       
72 62 A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 10   1 
72 58, 63 B Datacentra 30   2 
              
      SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK       
731 721   Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 30   2 
732 722   Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 10   1 
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      OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING       

74 

63, 
69tm71, 
73, 74, 77, 
78, 80tm82 A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren 10 D 

1 

747 812   Reinigingsbedrijven voor gebouwen 50 D 3.1 
7481.3 74203   Foto- en filmontwikkelcentrales 30   2 
7484.4 82992   Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 10   1 
              
      MILIEUDIENSTVERLENING       
9001 3700 B rioolgemalen 30   2 
9002.1 381 A Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d. 50   3.1 
9002.1 381 B Gemeentewerven (afval-inzameldepots) 50   3.1 
    A0 Afvalverwerkingsbedrijven:       
9002.2 382 A4 - pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) 50   3.1 
9002.2 382 A7 - verwerking fotochemisch en galvano-afval 30   2 
              
      DIVERSE ORGANISATIES       
9111 941, 942   Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren) 10   1 
              
      OVERIGE DIENSTVERLENING       
9301.1 96011 A Wasserijen en strijkinrichtingen 50   3.1 
9301.1 96011 B Tapijtreinigingsbedrijven 50   3.1 
9301.2 96012   Chemische wasserijen en ververijen 30   2 
9301.3 96013 A Wasverzendinrichtingen 30   2 
9301.3 96013 B Wasserettes, wassalons 10   1 
9302 9602   Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten 10   1 
9303 9603   Begrafenisondernemingen:       
9303 9603 1 - uitvaartcentra 10   1 
9303 96031 2 - begraafplaatsen 10   1 
9304 9313, 9604   Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden 30   2 
9305 9609 B Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 10 D 1 
       
       

       

       
       
       
       
              
       
       
       
       
       
       
       



BIJLAGE 2 STAAT VAN HORECA-ACTIVITEITEN 
 
Categorie 1 'lichte horeca': 
Bedrijven die in beginsel alleen overdag en 's avonds behoeven te zijn geopend (vooral 
verstrekking van etenswaren en maaltijden) en daardoor slechts beperkte hinder voor 
omwonenden veroorzaken. Binnen deze categorie worden de volgende subcategorieën 
onderscheiden: 
 
1a. Aan de detailhandelsfunctie verwante horeca 
 - automatiek; 
 - broodjeszaak; 
 - koffiebar; 
 - ijssalon; 
 - snackbar; 
 - afhaalrestaurant; 
 - tearoom; 
 - traiteur. 
1b. Overige lichte horeca 
 - bistro; 
 - restaurant (zonder bezorg- en/of afhaalservice); 
 - hotel (inclusief appartementen). 
1c. Bedrijven genoemd onder 1a. en 1b. met een bedrijfsvloeroppervlak van meer  
 dan 250 m²;  
1d. - bedrijven met een relatief grote verkeersaantrekkende werking; 
 - restaurant met bezorg- en/of afhaalservice (pizzeria's, chinees, McDrives) 
 
Categorie 2 'middelzware horeca': 
Bedrijven die normaal gesproken ook delen van de nacht geopend zijn en die daardoor 
aanzienlijke hinder voor omwonenden kunnen veroorzaken: 
 
2.  middelzware horeca 
 - bar; 
 - bierhuis; 
 - biljartcentrum; 
 - café; 
 - proeflokaal; 
 - shoarma/grillroom; 
 - zalenverhuur (zonder regulier gebruik ten behoeve van feesten en   
   dansevenementen). 
 
Categorie 3 'zware horeca': 
Bedrijven die voor een goed functioneren ook 's nachts geopend zijn en die tevens een groot 
aantal bezoekers aantrekken en daardoor grote hinder voor de omgeving met zich mee 
kunnen brengen: 
 
3. zware horeca 
 - dancing; 
 - discotheek; 
 - nachtclub; 
 - partycentrum (regulier gebruik ten behoeve van feesten en dansevenementen)  
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