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Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. de overwegingen en motiveringen overeenkomstig dit voorstel over te nemen en het bestemmingsplan 

Bedrijfsperceel Wolddijk, digitaal vervat in het gml-bestand NL.IMRO.0014.BP544BedrWolddijk-vg01.gml en 
gebruikmakend van een ondergrond ontleend aan het Grootschalig Basis Bestand Groningen van december 
2014, ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp zoals dat ter inzage heeft gelegen, overeenkomstig dit 
voorstel vast te stellen; 

II. geen exploitatieplan vast te stellen. 

Samenvatting 

Dit bestemmingsplan is een planologische correctie van een bedrijfsperceel met woning aan de Wolddijk. 
Het perceel ligt in het gebied waarvoor uw raad op 26 juni 2013 het bestemmingsplan Lintdorpen en 
Ruischerbrug heeft vastgesteld. In dit plan was de reeds aanwezige, legale woonfunctie achter in het 
bedrijfsgebouw op het perceel niet geregeld. 
Dit bestemmingsplan regelt alsnog de woonfunctie. Dit biedt zowel de bewoner, de eigenaar als de 
omwonenden optimale rechtszekerheid. 

B&W-besluit d.d.: 3 februari 2015 



Aanleiding en doel 

Dit bestemmingsplan is een planologische correctie van een bedrijfsperceel met woning aan de Wolddijk. 
Het perceel ligt in het gebied waarvoor de raad op 26 juni 2013 het bestemmingsplan Lintdorpen en 
Ruischerbrug heeft vastgesteld. In dit plan is de aanwezige, legale woonfunctie achter in het 
bedrijfsgebouw op het perceel niet geregeld. De woonfunctie is over het hoofd gezien omdat een in 1991 
hiertoe verleende bouwvergunning aan het adres van het naastgelegen pand is gekoppeld. Het 
bedrijfsgebouw had toen nog geen zelfstandig adres. Inmiddels is aan het bedrijfspand een huisnummer 
gekoppeld. Doordat de woonfunctie bovendien in het achterste gedeelte van het gebouw aanwezig is, en dit 
vanaf de openbare weg niet is te zien, is het ook bij de inventarisatie in het veld niet opgemerkt. Zowel in 
het oude bestemmingsplan Buitengebied (1998) als in het recente plan Lintdorpen en Ruischerbrug is deze 
onherroepelijke bouwvergunning niet verwerkt. 
Dit bestemmingsplan regelt alsnog de woonfunctie. Dit biedt zowel de bewoner, de eigenaar als de 
omwonenden optimale rechtszekerheid. 
Het bestemmingsplan is nu zover dat het door uw raad kan worden vastgesteld. Ter voorberelding op de 
vaststelling hebben we het plan zes weken ter inzage gelegd, van 10 oktober tot en met 20 november 2014. 
U bent hiervan per brief d.d. 17 September 2014, nr. 4597271 op de hoogte gesteld. 

Kader 

De terinzagelegging van het bestemmingsplan is gebeurd volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro) en afdeiing 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 
Van de terinzagelegging is op de wettelijk voorgeschreven wijze kennis gegeven in de Groninger 
Gezinsbode en de Staatscourant van 9 oktober 2014. In de kennisgeving Is vermeld dat gedurende de 
termijn van terinzagelegging iedereen, naar keuze schriftelijk of mondeling, zijn zienswijze over het ontwerp 
naar voren kan brengen bij uw raad. Er zijn geen zienswijzen ingekomen. 
Als uw raad met voorliggend voorstel instemt, is het plan vastgesteld en zal het nogmaals zes weken ter 
inzage worden gelegd en kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State. 

Argumenten en afwegingen 

Van de gelegenheid om zienswijzen naar voren te brengen is geen gebruik gemaakt. 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

Zie hiervoor. 

Financiele consequenties 

Voor de gemeente heeft het plan geen financiele consequenties, anders dan de plankosten. Het betreft een 
actualiseringsplan waarin geen ontwikkelingen zijn opgenomen waarvoor een exploitatieplan nodig is. 

Overige consequenties 

n.v.t. 

Vervolg 

Als uw raad het bestemmingsplan vaststelt zal het bestemmingsplan zes weken ter inzage worden gelegd 
en er kan dan beroep worden ingesteld bij de Raad van State. 

Metvriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris, 
Peter den Oudsten Peter Teesink 
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Hoofdstuk 1 Het perceel 

1.1 Aanleiding 

Dit bestemmingsplan is een planologische correctie van een bedrijfsperceel aan de Wolddijk 169. Het 
perceel ligt in het gebied waarvoor de raad op 26 juni 2013 het bestemmingsplan Lintdorpen en 
Ruischerbrug heeft vastgesteld. In dit plan is de aanwezige woonfunctie achter in het bedrijfsgebouw op 
het perceel niet geregeld. Deze functie is in 1991 mogelijk gemaakt via een bouwvergunning door 
toepassing van een artikel 19-procedure onder de oude Wet op de Ruimtelijke Ordening (vrijstelling 
van het bestemmingsplan). Zowel in het oude bestemmingsplan Buitengebied (1998) als in het recente 
plan Lintdorpen en Ruischerbrug is deze onherroepelijke bouwvergunning niet verwerkt. De 
woonfunctie is over het hoofd gezien omdat de verleende bouwvergunning aan het adres van het 
naastgelegen pand is gekoppeld. Het bedrijfsgebouw had toen nog geen zelfstandig adres. Inmiddels is 
aan het bedrijfspand een huisnummer gekoppeld. Doordat de woonfunctie bovendien in het achterste 
gedeelte van het gebouw aanwezig is, is het ook bij de inventarisatie in het veld niet opgemerkt. De 
achterzijde is vanaf de openbare weg niet te zien. 
Door een handhavingsverzoek van een omwonende is de omissie aan het licht gekomen. Omdat het 
overgangsrecht hier niet van toepassing is en een Wabo-procedure niet gevoerd kan worden omdat dit 
(in de vorm van de artikel I9-vrijstelling) al eens gedaan is en daarmee destijds een onherroepelijke 
bouwvergunning tot stand is gekomen, regelt dit bestemmingsplan alsnog de woonfunctie. Dit biedt 
zowel de bewoner, de eigenaar als de omwonenden optimale rechtszekerheid. 

Dit bestemmingsplan voor het bedrijfsperceel aan de Wolddijk vervangt na vaststelling dit deel van het 
bestemmingsplan Lintdorpen en Ruischerbrug. 

1.2 De functies 

Op onderhavig perceel, gesitueerd aan de westzijde van de Wolddijk, staat het bedrijfsgebouw van een 
voormalige zuurkoolfabriek. Inmiddels zijn er door de jaren heen verschillende bedrijven in het gebouw 
gevestigd geweest. Momenteel wordt het gebouw gebruikt als kantoor voor een dienstverlenend bedrijf 
Dit is in milieuhygienische zin een licht bedrijf dat niet botst met de woonfunctie. Dit, en ook het vorige 
bestemmingsplan, staat bedrijven in categorie 1- en 2-bedrijven toe (zie ook paragraaf 2.4). Het huidige 
bedrijf valt binnen deze milieucategorie. 

De woonfunctie bevindt zich in het meest westelijk deel van het gebouw. Het gaat om een zelfstandige 
woning die niet noodzakelijkerwijs een relatie met het bedrijf hoeft te hebben, zoals wel het geval is bij 
een bedrijfswoning. In het vrijstellingsbesluit uit 1991 is geen sprake van een functionele relatie tussen 
woning en bedrijf 

Het uitgangspunt is dat in dit bestemmingsplan het wonen conform het feitelijke gebruik een 
permanente bestemming krijgt, maar dat de ruimte in de toekomst, mocht daar behoefte aan zijn, ook 
weer bij de bedrijfsruimte getrokken kan worden. Voor de volledigheid is het hele perceel meegenomen 
in dit bestemmingsplan. De bedrijfsbestemming uit het in 2013 vastgestelde bestemmingsplan is intact 
gelaten. Hier is aan toegevoegd dat in het westelijk deel van het gebouw een woning aanwezig mag zijn. 
De woning is hiermee planologisch geregeld. 
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Omgeving plangebied 
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Hoofdstuk 2 Randvoorwaarden / omgevingsaspecten 

Dit hoofdstuk gaat in op het effect van de woonbestemming op de omgeving aan de hand van de 
omgevingsaspecten archeologie, ecologie, water en milieu. Omdat dit plan slechts de bestaande en in 
1991 vergunde situatie planologisch regelt, is een korte beschrijving per aspect voldoende. 

2.1 Arclieologie 

Archeologisch-Iandschappelijk gezien maakt Noorderhoogebrug deel uit van het wierdengebied, meer 
specifiek de Koningslaagte. Delen van dit gebied hebben een dubbelbestemming Waarde - Archeologie 
2, omdat hier archeologische waarden verwacht kunnen worden die samenhangen met het 
wierdenlandschap. Dit kunnen kleinere, overslibde wierden zijn of bewoningsplekken langs de geulen 
die zich door het gebied slingerden en het gebied afwaterden in tijden dat de zee zich terugtrok, en 
waarlangs het zeewater op gezette tijden zich in omgekeerde richting ook weer opdrong. Langs de 
Wolddijk liggen boerderijplaatsen met bijgebouwen, die op de kadastrale kaart van 1830 ingetekend 
staan. Deze zijn irmiiddels vaak niet meer in gebruik als boerenplaatsen. 
Het bedrijfsperceel aan de Wolddijk is van de dubbelbestemming Waarde - Archeologie 2 voorzien 
vanwege een hoge archeologische verwachtingswaarde. Hier kunnen zich (nog niet ontdekte) 
vindplaatsen bevinden. Bovendien grenst het bedrijfsperceel aan de dorpskern waar eveneens sprake is 
van een hoge verwachtingswaarde voor archeologische vondsten. 
Aan de dubbelbestemmingen zijn bouwregels en een omgevingsvergunningenstelsel voor het uitvoeren 
van werken of werkzaamheden gekoppeld, die de archeologische waarden beschermen. Er geldt een 
uitzondering op de vergunningplicht voor 200 vierkante meter oppervlakte en 30 cm diepte. 
Archeologische resten kunnen zich hier namelijk zeer dicht onder het maaiveld bevinden. De 200 
vierkante meter is gebaseerd op de aard van de vindplaatsen. Een ingreep in de bodem met een 
oppervlakte van meer 200 vierkante meter zou de sporen van een enkele vindplaats al compleet kunnen 
vemietigen. 

2.2 Ecologie 

Het bedrijfsperceel ligt aan de noordoostrand van de stad en vormt de directe grens met het open 
landschap en kleiweidegebied: de Koningslaagte. De Koningslaagte heeft de status van Ecologische 
Hoofdstructuur. De bebouwing van de Wolddijk heeft duidelijk een dorpskarakter. Er is weinig 
nieuwbouw en veel huizen hebben nog traditionele pannendaken. 

Ecologische waarden 
De Koningslaagte kenmerkt zich, vooral door de bewust ingezette vematting van de afgelopen jaren, als 
waardevol weidevogelgebied met in de zomer grutto's, tureluurs, graspiepers, kievieten, slobeenden, 
zomertalingen en knobbelzwanen en's winters grote aantallen goudplevieren, kemphanen, smienten en 
wintertalingen. Recent zijn ook zeldzame soorten als de waterspitsmuis en poelkikker in dit gebied 
aangetroffen die vooral in sloten met rijke oever- en watervegetaties Ieven. De graslanden geven verder 
ruimte aan graslandvlinders, hazen, marters, verschillende muizensoorten, egel en zelfs incidenteel 
reeen. 
Een groot deel van het weidegebied is in beheer bij Stichting Groninger landschap. In en rond de 
bebouwing van woonhuizen en boerderijen zijn verder soorten als huis- en boerenzwaluw, kerkuil en 
ransuil, ringmus en huismus aan te treffen. 
In houtige begroeiingen van aansluitingen van wegen en in de ecologische structuur vinden we 
algemene soorten van landschappelijke bosjes met soorten als ree, buizerd, bunzing, egel, wezel, 
steenmarter en verschillende muizensoorten. 
Verschillende vleermuissoorten als ruige dwergvleermuis en water- en meervleermuis gebruiken de 
boomstructuren en/of waterstructuren als foerageerplek en trekroute. Deze trekroutes zijn wettelijk 
beschermd. Behoud en versterking van deze zones zijn van groot belang. 
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Waterstructuur 
Langs de Wolddijk komen geen grotere waterstructuren voor. Het gaat voornamelijk om sloten. In deze 
sloten zijn beperkte voortplantingsmogelijkheden voor vissen en watervogels. Voor verschillende 
libellen en amfibieen vormt het echter een belangrijke leefplaats. In dat laatste geval kunnen we denken 
aan kleine watersalamanders, bastaardkikkers, bruine kikkers en zelfs de zeldzame poelkikker. Voor het 
weidegebied wordt gestreefd naar een hogere waterkwaliteit. Beperken en voorkomen van 
kunstmestuitgifte, versterken van doorzicht, doorstroming, ondergedoken waterplanten en het 
ontwikkelen van ecologische oevers als ook hogere waterstanden zijn daarvoor van belang. 

Overige aandachtspunten 
Het lintdorp kenmerkt zich onder andere door pannendaken en schuren. Mussen, ringmussen, 
huiszwaluwen en boerenzwaluwen kunnen hier broedkolonies vormen. Ook vleermuizen kunnen in 
spouwen en andere holle ruimten verblijfplaatsen hebben. Bij verlies van nest- en verblijfplaatsen is 
compensatie van belang. Nestplekken van de ransuil zijn eveneens beschermd. 

Wet en regelgeving 
Door middel van quickscans en zonodig nader onderzoek worden ruimtelijke ontwikkelingen getoetst 
aan de Flora- en faunawet als ook het stedelijke ecologische beleid. De afstand tot de Ecologische 
Hoofdstructuur Structuur- Koningslaagte bedraagt gemiddeld 100-300 meter. De afstand tot Natura 
2000 gebied Leekstermeer bedraagt circa 7 kilometer. Omdat dit bestemmingsplan slechts een 
bestaande functie regelt zijn er geen ecologische waarden in het geding en is nader onderzoek niet 
nodig. 

2.3 Water 

Het waterbeleid voor Groningen is vastgelegd in Waterwerk het Groninger water- en rioleringsplan 
2009-20]3. Daarnaast wordt gewerkt volgens de stedelijke wateropgave van het waterschap 
Noorderzijivest en van het waterschap Hunze en Aa's. Noorderhoogebrug ligt in het beheersgebied van 
Waterschap Noorderzijivest. 
Het oppervlaktewater in Noorderhoogebrug voert in twee richtingen af Het gebied ten oosten van de 
Wolddijk watert af in noordelijke richting. Het gebied ten westen van de Wolddijk voert af in 
zuidwestelijke richting en loost rechtstreeks op het Van Starkenborghkanaal dat onderdeel is van de 
Electraboezem. 
Omdat dit bestemmingsplan slechts de bestaande woonfunctie regelt is nader onderzoek naar het effect 
op het watersysteem niet nodig. Er vindt geen ruimtelijke ingreep plaats en de hoeveelheid 
oppervlakteverharding neemt niet toe. 

2.4 Milieu 

Over het algemeen zijn de volgende milieuaspecten relevant zijn voor conserverende 
bestemmingsplannen. Achtereenvolgens wordt ingegaan op bedrijven, geluid, luchtkwaliteit, externe 
veiligheid en bodem. 

Bedrijven 
Bedrijven kunnen hinder (geur, stof of geluid) of gevaar veroorzaken en daardoor de kwaliteh van de 
leefomgeving beinvloeden. Dit moet zoveel mogelijk worden voorkomen, vooral bij woongebieden of 
andere gevoelige bestemmingen. Anderzljds is het zaak, dat bedrijven zich kunnen ontwikkelen en 
eventueel uitbreiden. 
Langs de Wolddijk komt van oudsher bedrijvigheid naast de woonfunctie voor. Het gaat om 
kleinschalige, lichte bedrijven, die goed samengaan met de woonfunctie. Ook het dienstverlenend 
bedrijf in dit bestemmingsplannetje valt in de categorieen 1 en/of 2, conform de brochure van de VNG 
in Bedrijven en milieuzonering. Bedrijven uit een hogere categorie zijn hier niet toegestaan. Ook in de 
omgeving staan geen bedrijven die vanwege de aard van de bedrijvigheid een risicocontour hebben die 
buiten het eigen terrein is gelegen. Voor het planologisch vastleggen van de woonfunctie zijn geen 
belemmeringen aanwezig. 
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Geluid 
Geluid is een van de factoren die invloed kan hebben op de beleving van de leefomgevingskwaliteit. 
Daarom moet er bij nieuwe ruimtelijke- of verkeersontwikkelingen akoestisch onderzoek plaatsvinden 
om de geluidsituatie in beeld te brengen. 
Bij de totstandkoming van het bestemmingsplan Lintdorpen en Ruischerbrug is het volgende 
geconcludeerd over het aspect wegverkeerslawaai: 
In en langs het plangebied liggen zoneplichtigewegen zoals de Noordzeeweg, Winsumerweg, 
Rijksweg, Beneluxweg, Middelberterweg en Driebondsweg. Alle zoneplichtigewegen vallen onder de 
werkingssfeer van de Wet geluidhinder. De geluidbelasting vanwege deze wegen op nabijgelegen 
woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen kan op een aantal drukke punten hoger zijn dan de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder. Deze wet heeft echter geen gevolgen voor 
een bestaande situatie, zoals hier het geval is. Een maatregel om het wegverkeerslawaai te beperken is 
het toepassen van stil asfah. Waar nodig en (technisch) mogelijk kan een wegdek bij groot onderhoud 
worden vervangen door stil asfalt. 

Effecten van andere geluidbronnen (Industrie- en spoorweglawaai) zijn hier niet aan de orde. 

Luchtlcwaliteit 
De Wet luchtkwaliteit geeft het kwaliteitsniveau aan waaraan de buitenlucht moet voldoen om 
ongewenste effecten van luchtverontreiniging op de gezondheid van mensen te voorkomen. In deze wet 
zijn luchtkwaliteitsnormen vastgelegd voor onder meer stikstofdioxide (N02) en fijn stof (PMIO). 
De voornaamste bron van luchtverontreiniging in Groningen is het wegverkeer. De bijdrage van het 
lokale verkeer aan de luchtverontreiniging wordt berekend met behulp van een wettelijk 
voorgeschreven model. Voor het bestemmingsplan Lintdorpen en Ruischerbrug (2013) is nagegaan wat 
de concentraties zijn van de luchtverontreinigende stoffen en of er luchtkwaliteitsnormen worden 
overschreden. Hierbij is gekeken naar de jaren 2010 en 2020. 
Uit de berekeningen is gebleken dat de onderzochte situaties voldoen aan de luchtkwaliteitsnormen. Dit 
betekent dat er vanwege de luchtkwaliteit geen belemmeringen zijn voor de vaststelling van dit 
bestemmingsplan. 

Externe Veiligheid 
Externe veiligheid gaat over overlijdensrisico's die mensen lopen vanwege productie, gebruik, opsiag 
en vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, spoor, vaarwegen en door buisleidingen. Gevaarlijke 
stoffen zijn bij voorbeeld vuurwerk, Ipg, chloor, ammoniak en munitie. De term 'externe' veiligheid 
wordt gehanteerd omdat het overlijdensrisico van derden centraai staat. Het gaat om mensen die zelf 
niet deelnemen aan de activiteit die het overlijdensrisico met zich meebrengt. 

De minister van Infrastructuur en Milieu is verantwoordelijk voor de coordinatie van het externe 
veiligheidsbeleid voor gevaarlijke stoffen. Het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI, 2004) 
bevat veiligheidsnormen voor bedrijven. Het beleid voor gevaarlijk transport staat in de nota 'Vervoer 
gevaarlijke stoffen', opgesteld door het ministerie van Verkeer en Waterstaat (2005). Voor hogedruk 
aardgastransportleidingen geldt het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen (BEVB, 2011). Op dit 
moment wordt een nieuw wettelijk instrumentarium ontwikkeld voor het transport van gevaarlijke 
stoffen Besluit Transport Externe Veiligheid (BTEV) voor de Basisnetten Weg, Spoor en Water. 

De genoemde kaders verplichten gemeenten om bij het opstellen van ruimtelijke plannen 
veiligheidsafstanden toe te passen en het externe veiligheidsrisico zo laag mogelijk te houden. 
Veiligheidsrisico's worden uitgedrukt in het plaatsgebonden risico en in het groepsrisico. Het 
plaatsgebonden risico vormt het basisbeschermingsniveau voor individuele burgers, het groepsrisico is 
een maat voor de maatschappelijke ontwrichting bij een ramp. Bij negatieve veranderingen van het 
groepsrisico moet de gemeente een verantwoording van het groepsrisico afleggen. 
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Voor het bestemmingsplan Lintdorpen en Ruischerbrug is in 2012 een risico-inventarisatie uitgevoerd. 
De studie is in het losse, bij dit bestemmingsplan behorend, Bijlagenboek Omgevingsaspecten 
opgenomen. Uit de inventarisatie blijkt dat er voor het bedrijfsperceel aan de Wolddijk de volgende 
risicobronnen aanwezig zijn. 
• weg: Provinciale weg N370 (Noorderhoogebrug), 
• weg: Provinciale weg N361 (Noorderhoogebrug), 
• buisleiding: Hogedruk aardgastransportleiding N-507-31 (Noorderhoogebrug), 
• weg: Provinciale weg N46 (Noorderhoogebrug en Buitengebied), 
• water: Van Starkenborghkanaal (Noorderhoogebrug), 
• water: Eemskanaal (Lintbebouwing en Buitengebied). 

Voor deze risicobronnen wordt voldaan aan de grens- en richtwaarden van het plaatsgebonden risico. 
Daamaast kan vermeld worden dat er geen objecten voor verminderd zelfredzame personen in de 
zogenaamde 30-meterzone (het plasbrandaandachtsgebied (PAG)) zijn geprojecteerd. 

Voor het groepsrisico geldt dat deze voor de provinciale wegen N360, N36I en de N46 recentelijk zijn 
onderzocht (bestemmingsplan 'Lewenborg-Ruischerwaard' en bestemmingsplan 'De Hunze-van 
Starkenborgh'). Gebleken is dat het groepsrisico past binnen het wettelijke kader en de orientatiewaarde 
(OW) niet wordt overschreden. Voor het Van Starkenborghkanaal geldt dat uit onderzoek (2008) het 
groepsrisico in de huidige situatie laag is en onder de orientatiewaarde blijft. 

Het groepsrisico van de hogedruk aardgasleiding ligt geheel beneden de orientatiewaarde. Ook geldt dat 
er geen sprake is van een overschrijding van de orientatiewaarde en dat het groepsrisico dusdanig laag is 
dat de FN-curve niet zichtbaar is. 

De regionale brandweer heeft in dit kader uit beoordeling van de aspecten 'bestrijdbaarheid en 
zelfredzaamheid' voor het plangebied van het bestemmingsplan Lintdorpen en Ruischerbrug het 
volgende geconstateerd: Uit de beoordeling van het aspect bereikbaarheid blijkt, dat het plangebied 
over het algemeen tweezijdig bereikbaar is, maar dat door de ligging in het buitengebied over het 
algemeen een lange opkomsttijd geldt. Ten aanzien van het aspect bluswatervoorzieningen kan de 
brandweer niet optimaal beschikken over bluswater. Primaire bluswatervoorzieningen zijn niet of 
nauwelijks aanwezig. Hierdoor is voor het bestrijden van grote incidenten ondersteuning benodigd en 
daarvoor geldt een opkomsttijd van minimaal een half uur. Dit beperkt de mogelijkheden voor het snel 
en effectief bestrijden van incidenten. 
Uit beoordeling van het aspect zelfredzaamheid blijkt, dat in het plangebied geen sprake is van 
langdurig verblijf van groepen verminderd zelfredzame personen. Daarnaast biedt het plangebied 
voldoende vluchtwegen om het gebied te verlaten. Door de ligging van het plangebied in het 
buitengebied bevindt het plan zich deels niet in het sirenebereik van het bestaande Waarschuwing en 
Alarmering Systeem (WAS). 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de externe veiligheidssituatie geen belemmering vormt 
voor de vaststelling van het bestemmingsplan. 

Bodem 
In dit bestemmingsplan voor het bedrijfsperceel aan de Wolddijk wordt de bestaande situatie 
vastgelegd. Er is geen sprake van een ruimtelijke ingreep. De locatie en de omgeving zijn, volgens de 
bodemfunctiekaart, voomamelijk bestemd voor de functies: wonen met tuin, landbouw en 
oppervlaktewater. De bodemkwaliteit voldoet over het algemeen aan de normen die gekoppeld zijn aan 
het gebruik of de huidige functie. 
Bodemverontreiniging kan bestaan uit bronverontreiniging of diffuse verontreiniging. Een 
bronverontreiniging is een verontreiniging die kan worden gekoppeld aan een bron of oorzaak. Dit in 
tegenstelling tot een diffuse verontreiniging die ontstaan is door jarenlange gebruik van de bodem en 
waarbij de verontreiniging niet tot een specifieke bron is te herleiden. 
Uit de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Groningen blijkt dat in het plangebied een diffuse 
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bodemverontreiniging voorkomt ten aanzien van lood en PAK's waarbij de te verwachten gemiddelde 
bodemkwaliteit onder de zogenaamde 'Maximale Waarde Wonen' blijft. Bij het eventueel toepassen en 
hergebruik van grond dient de Nota Bodembeheer: Beleidsregels voor de toepassing van grond en 
baggerspecie op landbodem in acht genomen te worden. 
De bodemkwaliteit aan de Wolddijk voldoet aan de normen die gekoppeld zijn aan de gebruiksvormen 
bedrijvigheid en wonen. 

Kabels en leidingen 
In bestemmingsplannen worden uitsluitend kabels en leidingen (gas, water, elektra, rioolpersleidingen) 
opgenomen die ruimtelijke relevantie hebben en/of van belang zijn in het kader van beheer, externe 
veiligheid of gezondheidsrisico's. Het gaat dan altijd om de hoofdtransportstructuur. In elk 
bestemmingsplangebied bevinden zich uiteraard ook kabels en leidingen voor distributie en 
huisaansluitingen, maar die worden niet in het plan opgenomen. 
In het plangebied bevinden zich geen kabels en leidingen die als dubbelbestemming op de verbeelding 
en in de regels moeten zijn opgenomen. 
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Hoofdstuk 3 Juridische toeiichting 

3.1 Algemeen 

Het bestemmingsplan Bedrijfsperceel Wolddijk voorziet in een actueel en adequaat juridisch kader 
voor beheer en ontwikkeling van het plangebied. Het is een plan op basis van artikel 3.1 van de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro). Daarmee kunnen met direct recht omgevingsvergunningen worden 
verleend. De gekozen bestemmingen en de daarbij behorende regels geven helder aan weike functies op 
weike plaats zijn toegestaan. 

Om de nodige flexibiliteit te waarborgen zijn tevens afwijkingsbevoegdheden opgenomen. 
Dh bestemmingsplan is gemaakt conform SVBP 2012 (Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 
2012) en het standaard-bestemmingsplan van de gemeente Groningen. Daarin zijn de regels 
gestandaardiseerd. De bestemmingsregels zijn opgemaakt in een vaste indeling en bevatten in principe 
voor elke bestemming achtereenvolgens: een bestemmingsomschrijving, bouwregels, nadere eisen, 
afwijken van de bouwregels, specifieke gebruiksregels, afwijken van de gebmiksregels, en waar nodig 
een vergunningenstelsel voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden. 
Het bestemmingsplan is digitaal gemaakt. De digitale verbeelding is variabel in schaal doordat kan 
worden in- en uitgezoomd, en bezit een meetfunctie. Het digitale plan is raadpleegbaar via het intemet 
(bestemmingsplannen.groningen.nl alsook www.ruimtelijke plannen.nl). Daar zijn de digitale 
bestanden ook te downloaden. 
De papieren (analoge) verbeelding bestaat uit een kaartblad met schaal 1:500. Deze verbeelding is 
getekend conform de PRABPK 2012 (Praktijkrichtlijn Analoge Bestemmingsplankaart). De 
verbeelding geeft in samenhang met de regels de bouw- en gebruiksmogelijkheden van de gronden 
binnen het plangebied aan. 

3.2 Toeiichting op de artikelen 

3.2.1 Artikelsgewijze toeiichting 

Inleidende regels 

De artikelen 1 tot en met 3 bevatten achtereenvolgens de in het plan gebruikte begrippen en hun 
definitie, de wijze waarop moet worden gemeten en de manier van omgaan met uitmetingsverschillen. 

Bestemmingsregels 

Artikel 4 Bedrijf 
In lintbebouwing is van oudsher relatief veel bedrijvigheid aanwezig. Vaak zijn dit historisch gegroeide 
situaties waarin bedrijven en de woonfunctie naast elkaar zijn gelegen. Zo ook aan de Wolddijk. Het 
betreffend bedrijfsperceel ligt meteen achter de woonbebouwing. Daarom is, om overlast te 
voorkomen, in principe alleen bedrijvigheid tot en met categorie 2 toegestaan. Het college kan besluiten 
om hiervan af te wijken (lid 4.6) onder voorwaarde dat een bedrijf uit een hogere categorie, qua 
milieueffecten, vergelijkbaar is met een categorie 1- of 2-bedrijf 
Op het woongedeelte van het pand zijn twee aanduidingen gelegd: 'wonen' en 'bedrijfswoning'. Hiermee 
is het huidige gebruik geregeld, waarbij er geen relatie tussen de woning en het bedrijfsgedeelte bestaat. 
Maar als deze relatie in de toekomst, bijvoorbeeld door verkoop van het gehele pand, wel weer ontstaat 
is er geen bestemmingswijziging nodig. 
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Artikel 5 Waarde - Archeologie 2 
De dubbelbestemming Waarde - Archeologie 2 betreft de gebieden met een hoge archeologische 
verwachting. Hier kunnen zich (nog niet ontdekte) vindplaatsen bevinden. Het bedrijfsperceel maakt 
deel uit van het wierdengebied ten westen van Noorderhoogebrug. 
Aan de dubbelbestemming zijn bouwregels en een vergunningstelsel voor het uitvoeren van een werk, 
geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden gekoppeld, die de archeologische waarden beschermen. Het 
gebied heeft een vrijstelling van 200 m̂  oppervlfJcte en 30 cm diepte. Archeologische resten kunnen 
zich hier namelijk zeer dicht onder het maaiveld bevinden. De vrijstelling van 200 m̂  is gebaseerd op de 
aard van de vindplaatsen. Een ingreep in de bodem met een oppervlakte van meer 200 m^ zou een 
potentiele vindplaats al compleet kunnen vemietigen. 

Nadere eisen 
In veel van de bestemmingen komt een nadere-eisen-regeling voor. Daarbij kunnen burgemeester en 
wethouders nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van: 

a. de verblijfssituatie: 
Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening gehouden te 
worden met het instandhouden c.q. tot stand brengen van een redelijke lichttoetreding, alsmede de 
aanwezigheid van voldoende privacy. 

b. het straat- en bebouwingsbeeld: 
Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient te worden gestreefd naar 
het instandhouden c.q. tot stand brengen van een, in stedenbouwkundig opzicht, samenhangend straat-
en bebouwingsbeeld. In het algemeen zal bij bebouwing worden gestreefd naar: 
• een goede verhouding tussen bouwmassa en open ruimte; 
• een goede hoogte-breedteverhouding tussen de bebouwing onderling en een samenhang in 

bouwvorm/architectonisch beeld tussen bebouwing die mimtelijk op elkaar georienteerd is. 

c. de verkeersveiligheid: 
Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening te worden 
gehouden met het instandhouden c.q. tot stand brengen van een verkeersveilige situatie. 

d. de sociale veiligheid: 
Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebmiksvormen dient te worden voorkomen dat 
een mimtelijke situatie ontstaat die onoverzichtelijk, onherkenbaar en niet sociaal controleerbaar is. 

e. de milieusituatie: 
Ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening te worden 
gehouden met de milieuaspecten, zoals hinder voor omwonenden en een verkeersaantrekkende 
werking. 

f de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden: 
Ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening te worden 
gehouden met de gebmiksmogelijkheden van de eiangrenzende gronden, indien deze daardoor kunnen 
worden beinvloed. 

Algemene regels 

Artikel 6 Anti-dubbeltelregel 
Dit artikel bevat de anti-dubbehelregel. De redactie is conform artikel 3.2.4 van het Besluit ruimtelijke 
ordening. Deze bepaling is ervoor om te voorkomen dat dezelfde grond meer dan eens betrokken wordt 
bij de toets van de aanvraag om een omgevingsvergunning en daarmee meer gebouwd kan worden dan 
is toegestaan. 
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Artikel 7 Algemene gebruiksregels 
In dit artikel wordt aangegeven weike vormen van gebruik in ieder geval in strijd met dit 
bestemmingsplan zijn. 

Artikel 8 Algemene bouwregels 
Ingevolge het op 23 april 2014 door de gemeenteraad vastgestelde facet-bestemmingsplan 
Woningsplitsing bevat dit artikel een verbod om een bestaande woning te veranderen in en/of te 
vergroten tot twee of meer zelfstandige woningen. Met dit verbod wordt het realiseren van 
kamerverhuurachtige zelfstandige eenheden tegengegaan. Het verbod is bedoeld om de diversiteit aan 
woningtypen te borgen en de kleinere gezinswoningen (tot 140 m^ oppervlakte) in stand te laten. 
Het splitsingsverbod geldt voor zowel gebruik, verbouw als uitbreiding van woningen. Door middel 
van de hier opgenomen afwijkingsbevoegdheid mogen woningen met een gebruiksoppervlakte van 140 
m̂  en meer eventueel gesplitst worden, onder voorwaarde dat na splitsing appartementen ontstaan die 
niet kleiner zijn dan 50 m .̂ Dergelijke appartementen zijn niet vergelijkbaar met kamers in 
kamerverhuurpanden en vormen een ander segment op de woningmarkt. Ook voor het realiseren van 
een meergeneratiewoning (of mantelzorgwoning) is een afwijkingsmogelijkheid opgenomen. 

Artikel 9 Uitsluiting aanvullende werking boicwverordening 
In dit artikel wordt geregeld dat de aanvullende stedenbouwkundige bepalingen uit de Groninger 
Bouwverordening niet van toepassing zijn. Hetgeen het bestemmingsplan regelt gaat voor datgene wat 
op dit gebied door de Bouwverordening wordt geregeld. Daarop is echter op een tweetal punten, die in 
dit artikel zijn genoemd, een uitzondering gemaakt. In onderdeel a wordt de Nota Parkeernormen van 
de gemeente Groningen voor dit bestemmingsplan van toepassing verklaard. 

Artikel 10 Algemene afwijkingsregels 
Dit artikel bevat een afwijkingsbevoegdheid, die op alle bestemmingen in het plangebied van 
toepassing zijn. Bedoeling van de bepaling is om relatief kleine afwijkingen van het bestemmingsplan 
toe te staan, zowel qua omvang als qua functie. 

Overgangs- en slotbepalingen 

Artikel 11 Overgangsrecht 
Dit artikel regeft het overgangsrecht. De redactie is conform de artikelen 3.2.1 en 3.2.2 van het Besluit 
ruimtelijke ordening. 

Artikel 12 Slotregel 
Dit artikel bevat de zogenaamde slotregel, die bedoeld is voor een eenduidige vastlegging van de naam 
van het bestemmingsplan. 

3.2.2 Toeiichting regeling van vrije beroepsactiviteiten en bedrijfsmatige activiteiten 
in en bij woningen 
De begrippen aan huis verbonden beroep en vrij beroep worden vaak, en ook hier, synoniem gebruikt. 
Het voorliggend bestemmingsplan biedt de mogelijkheid aan huis verbonden beroepen -met behoud 
van de woonfunctie- uit te oefenen in een woning en de daarbij behorende aangebouwde bijbehorende 
bouwwerken. 
In het algemeen is het verboden om, indien aan gronden en bouwwerken een woonbestemming of 
-functie is gegeven, deze te gebruiken op een wijze of tot een doel in strijd met de woonbestemming. 
Een ander gebruik dan wonen is niet toegestaan. In de jurisprudentie is echter bepaald dat het vestigen 
van een vrij beroep niet in strijd is met de woonbestemming, tenzij het bestemmingsplan het tegendeel 
bepaalt en het beroep door de bewoner van het pand wordt uitgeoefend, waarbij het woonhuis in 
overwegende mate de woonfunctie behoudt en de uitoefening van het beroep een ruimtelijke uitwerking 
of uitstraling heeft, die met de woonfunctie in overeenstemming is. Het gaat veelal om een 
eenpersoonsberoep. 
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Op grond van de definitie van aan huis verbonden beroepen in dit bestemmingsplan zijn de betreffende 
activiteiten (onder voorwaarden, zie hierna) in overeenstemming met de functie wonen. Voor dergelijke 
activiteiten in een woning en/ of de daarbij behorende aangebouwde bijbehorende bouwwerken is geen 
afwijking bij een omgevingsvergunning nodig. 

Of een bepaald gebruik in overeenstemming is met de functie woondoeleinden wordt beoordeeld aan de 
hand van de volgende criteria: 
a. de aard van het gebruik 
b. de omvang van het gebruik 
c. de intensiteit van het gebruik 
Ad a. Bij de 'aard' van het gebruik kan men denken aan een beroep weike naar zijn aard (ernstige) 

hinder voor zijn omgeving oplevert, of weike naar zijn aard grote verkeersproblemen zal 
opleveren. Het gebruik mag immers geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling 
van het verkeer. Het mag evenmin een onevenredige parkeerdruk veroorzaken. 

Ad b. Bij de 'omvang' van het gebruik is relevant of het gebruik meerdere mimten of gebouwen in 
beslag neemt, welk gedeelte van het gebouw door het gebruik in beslag wordt genomen, 
hoeveel vierkante meter het gebruik in beslag neemt. 

Ad c. Bij de 'intensiteit' van het gebruik kan worden gedacht aan frequent of incidenteel gebruik. 
Als nu blijkt dat het gebruik aldus een uitstraling heeft weike niet te rijmen vah met de gelegde 
woonbestemming, dan is het gebruik strijdig met de woonbestemming (zie ARRvS, AB 1993/163). 
Onder een 'vrije beroepsbeoefenaar' wordt verstaan: 'iemand die wordt gevraagd om zijn individuele, 
persoonlijke kwaliteiten, die in het algemeen op artistiek of academisch/HBO-niveau liggen'. In de 
praktijk is het onderscheid moeilijk aan te geven. Bij vrije beroepen vah te denken aan: advocaat, 
accountant-administratieconsulent, ahematieve genezer, belastingconsulent, bouwkundig archhect, 
dierenarts, fysiotherapeut, gerechtsdeurwaarder, huidtherapeut, huisarts, interieurarchitect, juridisch 
adviseur, kunstenaar,logopedist, makelaar, medisch specialist, notaris, oefentherapeut, 
organisatieadviseur, orthopedagoog, psycholoog, raadgevend adviseur, redacteur, registeraccountant, 
stedenbouwkundige, tandarts, tandarts-specialist, (al dan niet beedigd) tolkvertaler, tuin- en 
landschapsarchitect, verloskundige. 

Kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten 
Overige activiteiten, die niet vallen onder de aan huis verbonden beroepen, maar in bepaalde gevallen 
wel daarmee gelijk te stellen zijn, worden aangemerkt als beroeps- en/of bedrijfsmatige activheiten, die 
niet rechtstreeks passen binnen de woonbestemming. Zij zijn daarom niet bij recht toegestaan in dh 
plan. Wel is het mogelijk voor deze activhehen bij een omgevingsvergunning af te wijken van het 
bestemmingsplan (zie lid 4.6 Afwijken van de gebruiksregels, voor zover voorkomend op de bij dit plan 
behorende Staat van bedrijfsactiviteiten wonen-werken (bijiage 2). 
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Hoofdstuk 4 Overleg 

Toen aan het licht kwam dat de woning op het bedrijfsperceel van een planologische regeling moest 
worden voorzien is dit met de direct omwonende gecommuniceerd. Hierdoor kan de gebruikelijke 
inspraakronde worden overgeslagen en worden de betrokkenen en omwonenden op de hoogte 
gehouden van de voortgang van het bestemmingsplan volgens de bestemmingsplanprocedure. 
Nadat het college het ontwerp had vrijgegeven voor de eerste tervisielegging ontstond de gelegenheid 
om zienswijzen in te dienen. Deze gelegenheid heeft plaatsgevonden in de periode van 10 oktober tot en 
met 20 november 2014. Er zijn geen zienswijzen op het plan binnengekomen. 

Voorafgaand aan de terinzagelegging van het bestemmingsplan zijn de wettelijk verplichte 
overleginstanties (waterschap en provincie) gevraagd op het plan te reageren. 
Beide instanties hebben aangegeven geen op- of aanmerkingen te hebben op het plan. 
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Hoofdstuk 5 Uitvoerbaarheid / exploitatie 

Onderzoek naar de economische uitvoerbaarheid van bestemmingsplannen heeft in het algemeen 
betrekking op nieuwe ontwikkelingen waarvoor bestemmingswijzigingen nodig zijn en die door de 
gemeente worden gerealiseerd. Het bestemmingsplan Bedrijfsperceel Wolddijk heeft echter betrekking 
op een reeds bebouwd deel van de gemeente, waarbij de ontwikkelingen aan het particuliere initiatief 
worden overgelaten. De door de gemeente te maken kosten bestaan uitsluitend mt plankosten en de 
kosten van onderzoek, dat nodig is met het oog op de voorberelding van het plan. Deze uitgaven komen 
ten laste van de algemene middelen van de gemeente. 
Omdat het voorliggende plan een actualisering vormt van geldende planologische regelingen en 
voornamelijk de bestaande toestand vastlegt, hoeft geen exploitatieplan te worden vastgesteld. Voor 
zover functiewijziging heeft plaatsgevonden, is daarvoor vergunning verleend en strekt het 
voorliggende plan slechts tot inpassing daarvan. Voor het overige worden de bouwmogelijkheden, die 
volgens de vigerende regelingen bestaan, in het nieuwe bestemmingsplan niet gewijzigd of uitgebreid. 
Er doet zich dus geen mogelijkheid voor van kostenverhaal als bedoeld in afdeiing 6.4 van de Wet 
mimtelijke ordening. 
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Hoofdstuk 1 Inleidende regels 

Artikel 1 Begrippen 

In deze regels wordt verstaan onder: 

1.1 plan: 

het bestemmingsplan Bedrijfsperceel Wolddijk met identificatienummer 
NL.IMRO.00I4.BP544BedrWolddijk-ow01 van de gemeente Groningen. 

1.2 bestemmingsplan: 

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende 
bijiagen. 

1.3 verbeelding: 

de verbeelding van het bestemmingsplan Bedrijfsperceel Wolddijk, met het 
identificatienummer NL.IMRO.0014.BP544BedrWolddijk-ow01. 

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 bebouwing: 

een of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde. 

1.7 bestemmingsgrens: 

de grens van een bestemmingsvlak. 

1.8 bestemmingsvlak: 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

1.9 bouwgrens: 

de grens van een bouwvlak. 

1.10 bouwperceel: 

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

1.11 bouwperceelgrens: 

de grens van een bouwperceel. 
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1.12 bouwvlak: 

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

1.13 maatvoeringsgrens: 

een op de verbeelding aangegeven lijn, die de grens aanduidt van een maatvoeringsvlak. 

1.14 maatvoeringsvlak: 

een op de verbeelding geheel of gedeehelijk door maatvoeringsgrenzen omsloten vlak, 
waarmee gronden zijn aangeduid, waarop bebouwingsregelingen van eenzelfde aard van 
toepassing zijn. 

1.15 aan huis verbonden beroep: 

het beroepsmatig uitoefenen van activiteiten op administratief, juridisch, medisch, 
therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen gebied, dat door zijn 
beperkte omvang in een woning en/ of de daarbij behorende aangebouwde bijbehorende 
bouwwerken kan worden uitgeoefend, mits: 
1. het beroep door de bewoner van het pand wordt uitgeoefend, en 
2. de woonfunctie in overwegende mate intact blijft, en 
3. waarbij het beroep een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft, die met de woonfunctie in 
overeenstemming is. 

1.16 achtererfgebied: 

erf aan de achterkant en de niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijkant, op meer 
dan 1 meter van de voorkant, van het hoofdgebouw. 

1.17 additionele voorzieningen: 

voorzieningen, die een onderdeel vormen van en ondergeschikt zijn aan een bestemming of 
functie. 

1.18 archeologische verwachtingswaarden: 

de aan een gebied toegekende waarden in verband met de hoge kans dat in dat gebied 
archeologische sporen voorkomen. 

1.19 archeologische waarden: 

de aan een gebied toegekende waarden in verband met de in dat gebied voorkomende 
archeologische relicten. 

1.20 bebouwing: 

een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

1.21 bedrijfsgebouw: 

een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf 
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1.22 bedrijfsvloeroppervlakte: 

de totale vloeroppervlakte van de ruimte binnen een functie die wordt gebruikt voor een 
(dienstverlenend) bedrijf of een dienstverlenende instelling, inclusief opsiag- en 
administratieruimten en dergelijke. 

1.23 bedrijfswoning / dienstwoning: 

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kenneiijk slechts bedoeld voor (het 
huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw 
of het terrein noodzakelijk is. 

1.24 beperkt kwetsbaar object: 

een object waarvoor ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een richtwaarde 
voor het risico c.q. een risicoafstand is bepaald, waarmee rekening moet worden gehouden. 

1.25 bestaand: 

op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan bestaand. 

1.26 bodemingrepen: 

werken en werkzaamheden waarvan mag worden aangenomen dat zij het bodemarchief kunnen 
aantasten. 

1.27 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 en 
het vergroten van een standplaats. 

1.28 bouwwerk: 

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, weike hetzij 
direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de 
grond. 

1.29 bijbehorend bouwwerk: 

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel 
bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd op de grond staand 
gebouw, of ander bouwwerk, met een dak. Een vrijstaand bijbehorend bouwwerk is tevens 
functioneel ondergeschikt aan het hoofdgebouw. 

1.30 bruto vloeroppervlakte: 

de som van de oppervlaktes van alle bouwiagen van een gebouw, gemeten op de vloer van de 
bouwiaag, tussen de binnenzijde van de gevelmuren. 

1.31 dak: 

iedere bovenbeeindiging van een gebouw. 
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1.32 detailhandel: 

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

1.33 erf: 

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeehe daarvan, dat direct is gelegen bij een gebouw en 
dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw. 

1.34 erotisch getinte vermaaksfunctie: 

een vermaaksfunctie, weike is gericht op het doen plaatsvinden van voorstellingen en/of 
vertoningen van pomo-erotische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, een seksclub en 
een seksautomatenhal. 

1.35 gebouw: 

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

1.36 geluidsbelasting: 

de geluidsbelasting vanwege een weg, een industrieterrein en/of een spoorweg. 

1.37 geluidsgevoelige objecten: 

woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen, als bedoeld in 
artikel 1 van de Wet geluidhinder en elk ander gebouw waar gedurende een langere periode van 
de dag mensen verblijven. 

1.38 geluidszoneringplichtige inrichting: 

een inrichting, bij weike ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in een 
bestemmingsplan een zone moet worden vastgesteld. 

1.39 grondgebonden woning: 

een gebouw, dat een vrijstaande woning of meerdere aaneengebouwde, mtsluitend naast elkaar 
en niet boven elkaar gelegen, woningen omvat, en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een 
eenheid kan worden beschouwd. 

1.40 groothandel: 

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

1.41 hogere grens waarde: 

een bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting van 
geluidsgevoelige objecten, die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde en die in een concreet 
geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder. 
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1.42 hoofdgebouw: 

gebouw, of gedeehe daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of 
toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig 
zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is. 

1.43 hoofdmassa van de bebouwing: 

het hoofdgebouw exclusief architectonisch ondergeschikte delen die door de vorm 
onderscheiden kunnen worden van dit hoofdgebouw. 

1.44 kap: 

een door tenminste een hellend dakvlak omsloten dak dat meer dan 50% van de bovenste 
vloerlaag van de onderiiggende verdieping omvat. 

1.45 kleinschalige bedrijfsmatige activiteh: 

bedrijvigheid, die door zijn beperkte omvang in of bij een woning met behoud van de 
woonfunctie kan worden uitgeoefend. 

1.46 kwetsbaar object: 

een object waarvoor ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een grenswaarde 
voor het risico c.q. een risicoafstand tot een risicovoUe inrichting is bepaald, die in acht 
genomen moet worden. 

1.47 logies met ontbijt: 

het verstrekken van gelegenheid tot ovemachting met ontbijt als toeristisch-recreatieve 
voorziening in een woning en ondergeschikt aan de woonfunctie. 

1.48 NEN: 

door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut uitgegeven norm. 

1.49 netto vioeroppervlak: 

de voor het publiek zichtbare en toegankelijke (besloten) vloeroppervlakte van 
horecagelegenheden, kantoren, winkels, bedrijven of instellingen uitgezonderd de daartoe 
behorende magazijnen en overige dienstruimten. 

1.50 oorspronkelijk hoofdgebouw: 

het hoofdgebouw zoals dat ten tijde van de afronding van de bouwwerkzaamheden, 
overeenkomstig de voor het hoofdgebouw verleende vergunning, is opgeleverd. 

1.51 openbaar toegankelijk gebied: 

weg als bedoeld in artikel I , eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994, alsmede 
pleinen, parken, plantsoenen, openbaar water en ander openbaar gebied dat voor publiek 
algemeen toegankelijk is, met uhzondering van wegen uitsluitend bedoeld voor de ontsluiting 
van percelen door langzaam verkeer. 
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1.52 peil: 

a. voor gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde, waarvan de hoofdtoegang 
onmiddellijk aan een weg of een tuin grenst: de hoogte van die weg of tuin ter plaatse van 
de hoofdtoegang van het gebouw; 

b. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld. 

1.53 prostitutie: 

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

1.54 recreatieve bewoning: 

de bewoning die plaatsvindt in het kader van de weekend- en/of verblijfsrecreatie. 

1.55 risicovoUe inrichting: 

een inrichting, bij weike ingevolge het Besluh Exteme Veiligheid Inrichtingen een 
grenswaarde, richtwaarde voor het risico c.q. een risico-afstand moet worden aangehouden bij 
het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten. 

1.56 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/pomografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: 
een prostitutiebedrijf, waaronder begrepen een erotische massagesalon, een seksbioscoop, 
seksautomatenhal, sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar. 

1.57 stacaravan: 

een caravan, die als een gebouw valt aan te merken. 

1.58 standplaats voor straathandel: 

het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, 
verkopen of afleveren van goederen dan wel aanbieden van diensten: 
a. gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel; 
b. door anderszins goederen uh te stallen of uitgestald te hebben om deze te koop aan te bieden, 
te verkopen of af te leveren. 

1.59 standplaats voor woonwagen: 

een kavel, bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig zijn 
die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, andere instellingen of van gemeenten 
kunnen worden aangesloten. 

1.60 voorerfgebied: 

erf dat geen onderdeel is van achtererfgebied. 
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1.61 voorgevel: 

de naar de weg toegekeerde gevel van een gebouw, of indien een perceel met meerdere zijden 
aan de weg grenst, de gevel aan de zijde van de weg, waarop de hoofdtoegang van het gebouw 
is ontsloten. 

1.62 voorkeursgrenswaarde: 

de bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting van 
geluidsgevoelige objecten, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uh de Wet geluidhinder 
en/of het Besluit geluidhinder. 

1.63 woning: 

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van een afzonderlijk 
huishouden. 

1.64 woonhuis: 

een gebouw, dat een woning omvat, dan wel twee of meer naast elkaar en/of gedeeltelijk boven 
elkaar gelegen woningen omvat, en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid kan 
worden beschouwd. 

1.65 woonwagen: 

voor bewoning bestemd gebouw dat is geplaatst op een standplaats en dat in zijn geheel of in 
delen kan worden verplaatst. 
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Artikel 2 Wijze van meten 

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1 lengte, breedte en diepte van een gebouw: 

tussen (de lijnen, getrokken door) de buhenzijde van de gevelvlakken en / of de buitenkant 
dakoverstek en/of het hart van de gemeenschappelijke scheidingsmuren. 

2.2 de bouwhoogte van een bouwwerk: 

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

2.3 horizontale diepte van een gebouw: 

de lengte van een gebouw, gemeten loodrecht vanaf de naar de weg gekeerde gevel. 

2.4 de goothoogte van een bouwwerk: 

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

2.5 de dakhelling: 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 

2.6 de oppervlakte van een bouwwerk: 

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

2.7 de inhoud van een bouwwerk: 

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

2.8 de hoogte van een bouwiaag 

de hoogte tussen de bovenkanten van boven elkaar gelegen vloeren, of tussen bovenkant vloer 
en vlakke afdekking, weike hoogte niet meer mag bedragen dan in de bouwregels is bepaald. 

2.9 bruto vloeroppervlakte van een bouwiaag: 

op de vloer van de bouwiaag, tussen de binnenzijde van de gevelmuren. 

2.10 de hoogte van een windturbine: 

vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de windturbine. 
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Artikel 3 Uitmetingsverschillen 

Voor zover op de verbeelding niet anders is aangegeven, wordt de vaststelling van afmetingen bepaald 
door middel van meting op de verbeelding, met dien verstande dat: 
a. de maatbepaling tot op 1 meter nauwkeurig geschiedt, en 
b. de maat van de openbare ruimte wordt berekend naar de ter plaatse geldende werkelijke situatie, 

behoudens indien de grenslijn van de bebouwing niet in de bestaande voorgevellijn is 
c. geprojecteerd. 
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 

Artikel 4 Bedrijf 

4.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'bedrijf aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. bedrijven die zijn genoemd in de categorieen 1 en 2 van de bij dit plan behorende Staat van 

bedrijfsactiviteiten, met uitzondering van geluidszoneringplichtige en risicovoUe inrichtingen; 
b. bedrijfswoningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning', met dien verstande dat 

per bedrijf maximaal een bedrijfswoning is toegestaan; 
c. wonen, uhsluitend ter plaatse van de aanduiding 'wonen' 
d. bijzondere vormen van huisvesting, zoals begeleid wonen, kamerverhuur en logies met ontbijt, 

uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' en 'wonen, met dien verstande dat logies 
met ontbijt uitsluitend is toegestaan in de (bedrijfs)woning en ten behoeve hiervan maximaal twee 
(slaap)kamers voor toeristisch-recreatief nachtverblijf mogen worden gebruikt en het wonen de 
hoofdfunctie blijft; 

e. ondergeschikte detailhandel; 
f addhionele voorzieningen. 

4.2 Bouwregels 

4.2.1 Algemene bouwregels 
Er zijn wat de bebouwing betreft uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde, 
toegestaan ten behoeve van de in lid 4.1 genoemde doeleinden. 

4.2.2 Gebouwen 
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 
a. De gebouwen mogen uitsluitend binnen het op de verbeelding aangegeven bouwvlak worden 

gebouwd. 
b. De goothoogte en bouwhoogte mogen maximaal de aangegeven goothoogte en bouwhoogte 

bedragen. 

4.2.3 Bouwwerken, geen gebouw zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, gelden de volgende bepalingen: 
a. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2,50 meter bedragen. 
b. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag maximaal 6 meter bedragen. 

4.3 Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de 
bebouwing, ten behoeve van: 
a. de verblijfssituatie; 
b. het straat- en bebouwingsbeeld; 
c. de verkeersveiligheid; 
d. de sociale veiligheid; 
e. de milieusituatie; 
f de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 
Voor een toeiichting zie de juridische toeiichting in paragraaf 3.2. 
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4.4 Afwijken van de bouwregels 

4.4.1 Afwijkingsbevoegdheid 
Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 
4.2.2 onder b voor het vergroten van de toegestane bouwhoogte met maximaal 3 meter. 

4.4.2 Voorwaarden voor afwijken 
Afwijken van de regels, als bedoeld in lid 4.4.1, is slechts mogelijk indien geen onevenredige aantasting 
plaatsvindt van: 
a. de verblijfssituatie; 
b. het straat- en bebouwingsbeeld; 
c. de verkeersveiligheid; 
d. de sociale veiligheid; 
e. de milieusituatie; 
f de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
Het gestelde in lid 4.3 is hierbij van overeenkomstige toepassing. 

4.5 Specifieke gebruiksregels 

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 7.2 van de Wet mimtelijke ordening, wordt in 
ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijven, behorende tot een andere 

categorie dan die weike volgens lid 4.1 onder a. zijn toegestaan; 
b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan detailhandel 

als bedoeld onder lid 4.1 onder e; 
c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van bewoning, buiten de aanduiding 

'bedrijfswoning' en/of'wonen'; 
d. het gebruik van de gronden voor recreatief nachtverblijf, anders dan als bedoeld onder lid 4.1 onder 

d. 

4.6 Afwijken van de gebruiksregels 

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de 
milieusituatie, bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.5 onder a. juncto lid 4.1 
onder a voor de vestiging van: 
a. bedrijven die naar de aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijven die zijn 

genoemd in de categorieen 1 en 2 van de bij dit plan behorende Staat van, mits het geen 
geluidszoneringplichtige of risicovoUe inrichtingen betreft; 

b. kleinschalige bedrijfsmatige activitehen voor zover voorkomend op de bij dit plan behorende Staat 
van Bedrijfsactiviteiten wonen-werken. 
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Artikel 5 Waarde - Archeologie 2 

5.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zijn, naast het bepaalde in de andere voor die 
gronden aangewezen bestemmingen, bestemd voor het behoud van archeologische waarden. 

5.2 Bouwregels 

Voor het bouwen van bouwwerken met een grotere oppervlakte dan 200 m^ en een grotere diepte dan 
0,3 meter beneden maaiveld, waarvoor een omgevingsvergunning is vereist, geldt dat deze uitsluhend 
mogen worden gebouwd nadat de aanvrager een archeologisch rapport heeft overlegd, waarin de 
archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord naar het oordeel 
van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld. Indien archeologische waarden 
worden aangetroffen, dient een advies te worden ingewonnen ten aanzien van de voorgenomen werken 
bij een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg. 

5.3 Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de 
bebouwing. De nadere eisen zijn erop gericht de archeologische waarden zoveel mogelijk in de grond 
(in shu) te behouden. 

5.4 Afwijken van de bouwregels 

5.4.1 Afwijkingsbevoegdheid 
Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.2 
mits aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan: 
a. Op basis van archeologisch onderzoek door een deskundige op het terrein van de archeologische 

monumentenzorg is aangetoond dat er geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn. 
b. Op basis van archeologisch onderzoek door een deskundige op het terrein van de archeologische 

monumentenzorg is aangetoond dat de archeologische waarden door de bouwactivheiten niet 
onevenredig worden geschaad. 

c. Er worden technische maatregelen getroffen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen 
worden behouden. 

d. Er wordt archeologisch onderzoek door middel van opgraving uitgevoerd op basis van een door het 
bevoegd gezag goedgekeurd Programma van Eisen. 

e. De bouw van het bouwwerk wordt begeleid door een een deskundige op het terrein van de 
archeologische monumentenzorg. 

5.4.2 Voorwaarden voor afwijken 
Indien burgemeester en wethouders voomemens zijn om aan de in lid 5.4.1 genoemde vergunning 
voorwaarden te verbinden wordt een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg 
om advies gevraagd. 
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5.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden 

5.5.1 Vergunningplicht 
Het is verboden om zonder omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of werkzaamheden de volgende activheiten uh te voeren, zulks ongeacht het bepaalde in de 
regels bij de andere op deze gronden van toepassing zijnde bestemmingen: 
a. het ontgronden, afgraven, egaliseren en ophogen van de gronden en/of het anderszins ingrijpend 

wijzigen van de bodemstructuur; 
b. het verwijderen en/of aanbrengen van bomen en diepwortelende beplanting; 
c. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse energie-, transport- en/of communicatieleidingen 

en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur. 

5.5.2 Uitzondering van de vergunningplicht 
Het in lid 5.5.1 vervatte verbod is niet van toepassing op een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
werkzaamheden: 
a. die het normale onderhoud betreffen; 
b. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dh plan; 
c. tot een oppervlakte kleiner dan 200 m̂  en een diepte kleiner dan 0,30 meter beneden maaiveld; 
d. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen, mits verricht door een 

deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg. 

5.5.3 Voorwaarden voor vergunningverlening 
De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden 
wordt niet verleend dan nadat de aanvrager een rapport heeft overgelegd waarin, naar oordeel van 
burgemeester en wethouders: 
a. de archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, in 

voldoende mate is vastgesteld; 
b. in voldoende mate is aangegeven op weike wijze de archeologische waarden worden bewaard en/of 

gedocumenteerd. 

5.6 Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemming 'Waarde - Archeologie - 2' 
van de verbeelding te verwijderen indien op basis van archeologisch onderzoek door een deskundige op 
het terrein van de archeologische monumentenzorg is aangetoond dat ter plaatse geen archeologische 
waarden (meer) aanwezig zijn. 
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Hoofdstuk 3 Algemene regels 

Artikel 6 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 7 Algemene gebruiksregels 

Tot een gebruik in strijd met dit bestemmingsplan, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 7.2 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in 
ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor de uhoefening van een seksinrichting; 
b. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor de opsiag van aan hun gebruik onttrokken voer-, 

vaar- of vliegtuigen, werktuigen of machines of onderdelen daarvan, verpakkingsmaterialen, 
schroot- en afbraak- en bouwmaterialen, bagger en grondspecie, afval, puin, grind of brandstoffen, 
anders dan in verband met het normale onderhoud of ter verwezenlijking van de bestemming; 

c. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor de uitoefening van een 
automaten/amusementshal; 

d. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor standplaatsen voor woonwagens. 
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Artikel 8 Algemene bouwregels 

8.1 Woningsplitsing 

Het is verboden een bestaande woning te veranderen in en/of te vergroten tot twee of meer zelfstandige 
woningen. 

8.2 Afwijkingsbevoegdheid 

1. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 
lid 8.1: 
a. mits: 

• de gebruiksoppervlakte woonfunctie van de bestaande woning groter is dan of gelijk is aan 
140 m^ en 

• de gebruiksoppervlakte als bedoeld in NEN 2580 van elke zelfstandige woning die als 
gevolg van de splitsing ontstaat niet kleiner is dan 50 m ;̂ 

1. voor het splitsen ten behoeve van een meergeneratiewoning. 

8.3 Voorwaarden voor afwijken 

Afwijken van de regels met toepassing van de leden 8.2 is slechts mogelijk, indien geen onevenredige 
aantasting plaatsvindt van: 
a. het woon- en leefmilieu; 
b. de parkeersituatie; 
c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

8.4 Specifieke gebruiksregels 

Tot een gebruik in strijd met dh artikel, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 7.2 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder 
geval gerekend het gebruik van een bestaande woning als meer dan een zelfstandige woning. 
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Artikel 9 Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening 

De voorschriften van de Bouwverordening ten aanzien van onderwerpen van stedenbouwkundige aard 
blijven overeenkomstig het gestelde in artikel 9 lid 2 van de Woningwet buiten toepassing, behalve ten 
aanzien van de volgende onderwerpen: 
a. de parkeergelegenheid en de laad- en losmogelijkheden; 
b. de ruimte tussen bouwwerken. 
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Artikel 10 Algemene afwijkingsregels 

10.1 Afwijkingsbevoegdheid 

Voor zover zulks niet op grond van een andere bepaling van de regels kan worden toegestaan, kunnen 
burgemeester en wethouders bij een omgevingsvergunning afwijken van de bepalingen van het plan: 
a. van de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot maximaal 10% van die 

maten, afmetingen en percentages en/of van de bij recht in de regels en/of op de verbeelding 
gegeven maten en afmetingen tot maximaal 1 meter; 

b. voor aanpassing in geringe mate van het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van 
wegen onderling, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteh daartoe aanleiding geven; 

c. voor overschrijding van de bouw- en/of maatvoeringsgrenzen: 
1. indien een meetverschil of de situatie ter plekke daartoe aanleiding geeft; 
2. ten behoeve van stoepen, toegangen, portieken, hellingbanen, buhentrappen, terrassen, erkers, 
balkons, luifels, hijsinrichtingen, lift- en trappenhuizen alsmede naar de aard vergelijkbare delen 
van bouwwerken; 

d. voor overschrijding van de bouwhoogte van gebouwen ten behoeve van plaatselijke verhogingen, 
zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers, lichtkappen en buhentrappen, mits: 
1. de oppervlakte van de vergroting maximaal 25 m^ bedraagt; 
2. deze bouwhoogte met maximaal 25% wordt overschreden; 

e. voor het oprichten van kleine, niet voor bewoning bestemde, gebouwtjes voor zakelijke doeleinden, 
zoals kiosken en naar aard en omvang daarmee gelijk te stellen gebouwtjes, met een maximale 
inhoud van 50 m ;̂ 

f. voor het oprichten van bouwwerken van openbaar nut en voor duurzame energieopwekking, zoals 
abri's, telefooncellen, transformatorhuisjes, gasreduceerstations, pompgebouwen voor 
warmte-koudeopslag en daarmee gelijk te stellen bouwwerken met een maximale inhoud van 200 
m ;̂ 

g. voor het oprichten van containers voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen, als bedoeld 
in artikel 1.1., eerste lid. Wet milieubeheer, met een maximale inhoud van 200 m ,̂ met dien 
verstande dat voor ondergrondse containers geen maatvoeringsbeperkingen gelden; 

h. voor het realiseren van voorzieningen ten behoeve van de verkeers- en waterinfrastructuur; 
i . voor het bouwen van een collector voor warmteopwekking of een paneel voor 

elektricitehsopwekking op een dak van een bouwwerk; 
j . voor het oprichten van bouwwerken, geen gebouw zijnde, zoals vlaggenmasten, reclame-uitingen 

tot een maximale hoogte van 6 meter, gedenktekens, beeldhouwwerken en andere kunstuitingen; 
k. voor het innemen van een standplaats voor straathandel; 
1. voor het oprichten van geluidwerende voorzieningen met een bouwhoogte van maximaal 4 meter; 
m. voor overschrijding van de toegestane bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot 

maximaal 10 meter vanaf peil, met dien verstande dat voor reclame-uitingen een maximale hoogte 
van 6 meter geldt; 

n. voor overschrijding van de toegestane bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten 
behoeve van zend-, ontvang- en/of sirenemasten, tot maximaal 40 meter vanaf peil. 

10.2 Voorwaarden voor afwijken 

Afwijken van de regels met toepassing van lid 10.1 is slechts mogelijk, indien geen onevenredige 
aantasting plaatsvindt van: 
a. het straat- en bebouwingsbeeld; 
b. de woonsituatie; 
c. de verkeersveiligheid; 
d. de sociale veiligheid; 
e. de milieusituatie; 
f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
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Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 

Artikel 11 Overgangsrecht 

11.1 Overgangsrecht bouwwerken 

1. 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, 
a. gedeeltelijk worden vemieuwd of veranderd; 
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vemieuwd of veranderd, mits 

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

2. Het bevoegd gezag 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%. 

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

11.2 Overgangsrecht gebruik 

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

2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te 
veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze 
verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 

3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, 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. 

4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 
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Artikel 12 Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: 
Regels van het bestemmingsplan Bedrijfsperceel Wolddijk. 
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Bijiagen bij de regels 
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Bijiage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten 

SBI-code SBI-code 2008 nr. omschrijving cat. 
01 01 - landbouw en dienstverlening t.b.v. de landbouw 
014 016 4 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. 2 

<= 500 m2 
014 016 3 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. 3.1 

> 500 m2 

15 10, 11 - vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 
151 101, 102 0 Slachterijen en overige vieesverwerking: 
151 101, 102 1 - slachterijen en pluimveeslachterijen 3.2 
151 101 3 - bewerkingsinrichting van darmen en vieesafval 4.2 
151 101 4 - vieeswaren- en vieesconservenfabrieken: p.o. > 3.2 

1000 m2 
151 101 5 - vieeswaren- en vieesconservenfabrieken: p.o. <= 3.1 

1000 m2 
151 101 6 - vieeswaren- en vieesconservenfabrieken: p.o. <= 3.1 

200 m2 
151 101, 102 7 - loonslachterijen 3.1 
151 108 8 - vervaardiging van snacks en vervaardiging van 3.1 

kant-en-klaar-maaltijden met p.o. < 2.000 
152 102 0 Visverwerkingsbedrijven: 
152 102 2 - conserveren 4.1 
152 102 3 -roken 4.2 
152 102 4 -verwerken anderszins: p . o 1000 4.2 
152 102 5 -verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m^ 3.2 
152 102 6 - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m^ 3.1 
1531 1031 0 Aardappelprodukten fabrleken: 
1531 1031 1 -vervaardiging van aardappelproducten 4.2 
1531 1031 2 - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 3.1 
1532, 1533 1032, 1039 0 Groente- en fruitconservenfabrieken: 
1532, 1533 1032, 1039 1 - jam 3.2 
1532, 1533 1032, 1039 2 - groente algemeen 3.2 
1532, 1533 1032, 1039 3 - met koolsoorten 3.2 
1532, 1533 1032, 1039 4 - met drogerijen 4.2 
1532, 1533 1032, 1039 5 - met uienconservering (zoutinleggerij) 4.2 
1541 104101 0 Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke 

olien en vetten: 
1541 104101 1 - p.c. < 250.000 t/j 4.1 
1541 104101 2 - p.c. >= 250.000 t/j 4.2 
1542 104102 0 Raffinage van plantaardige en dierlijke olien en 

vetten: 
1542 104102 1 - p.c. < 250.000 t/j 4.1 
1542 104102 2 - p.c. >= 250.000 t/j 4.2 
1543 1042 0 Margarinefabrieken: 
1543 1042 1 - p.c. < 250.000 t/j 4.1 
1543 1042 2 - p.c. 250.000 t/j 4.2 
1551 1052 0 Zuivelprodukten fabrleken: 
1551 1051 3 - melkprodukten fabrleken v.c. < 55.000 t/j 3.2 
1551 1051 4 - melkprodukten fabrieken v.c. >= 55.000 t/j 4.2 
1551 1051 5 - overige zuivelprodukten fabrieken 4.2 
1552 1052 1 Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 3.2 
1552 1052 2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o. 200 m^ 2 
1561 1061 0 Meelfabrieken: 
1561 1061 1 - p.c. >= 500 t/u 4.2 
1561 1061 2 - p.c. < 500 t/u 4.1 
1561 1061 Grutterswarenfabrieken 4.1 
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SBI-code SBI-code 2008 nr. omschrijving cat. 
1562 1062 0 Zetmeelfabrieken: 
1562 1062 1 - p.c. < 10 t/u 4.1 
1562 1062 2 - p.c. >= 10 t/u 4.2 
1571 1091 0 Veevoerfabrieken: 
1571 1091 3 - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) 4.2 

cap. < 10 t/u water 
1571 1091 5 - mengvoeder, p.c. < 100 t/u 4.1 
1571 1091 6 - mengvoeder, p.c. >= 100 t/u 4.2 
1572 1092 Vervaardiging van voer voor huisdieren 4.1 
1581 1071 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: 
1581 1071 1 - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van 2 

charge-ovens 
1581 1071 2 - v.c. >= 7500 kg meel/week 3.2 
1582 1072 Banket, biscuit- en koekfabrieken 3.2 
1583 1081 0 Suikerfabrieken: 
1583 1081 1 - v.c. < 2.500 t/j 5.1 
1583 1081 2 - v.c. 2.500 t/j 5.3 
1584 10821 0 Verwerking cacaobonen en vervaardiging 

chocolade- en suikerwerk: 
1584 10821 2 - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van 3.2 

chocoladewerken met p.o. < 2.000 m^ 
1584 10821 4 - Suikerwerkfabrieken met suiker branden 4.2 
1584 10821 5 - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 3.2 

200 m2 
1585 1073 Deegwarenfabrieken 3.1 
1586 1083 0 Koffiebranderijen en theepakkerijen: 
1586 1083 2 - theepakkerijen 3.2 
1587 108401 Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden 4.1 
1589 1089 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen 4.1 
1589.1 1089 Bakkerijgrondstoffenfabrieken 4.1 
1589.2 1089 0 Soep- en soeparomafabrieken: 
1589.2 1089 1 - zonder poederdrogen 3.2 
1589.2 1089 2 - met poederdrogen 4.2 
1589.2 1089 Bakmeel- en puddingpoederfabrieken 4.1 
1591 110101 Destilleerderijen en likeurstokerijen 4.2 
1592 110102 0 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting: 
1592 110102 1 - p.c. < 5.000 t/j 4.1 
1592 110102 2 - p.c. >= 5.000 t/j 4.2 
1596 1105 Bierbrouwerijen 4.2 
1597 1106 Mouterijen 4.2 
1598 1107 Mineraalwater- en frisdrankfabrieken 3.2 

16 12 - verwerking van tabak 
160 120 Tabakverwerkende Industrie 4.1 

17 13 - vervaardiging van textiel 
171 131 Bewerken en spinnen van textielvezels 3.2 
172 132 0 Woven van textiel: 
172 132 1 - aantal weefgetouwen < 50 3.2 
172 132 2 - aantal weefgetouwen >= 50 4.2 
173 133 Textielveredelingsbedrijven 3.1 
174, 175 139 Vervaardiging van textielwaren 3.1 
1751 1393 Tapijt-, kokos- en vioermattenfabrieken 4.1 
176, 177 139, 143 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en 3.1 

artikelen 

18 14 - vervaardiging van kleding; bereiden en verven van 
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SBI-code SBI-code 2008 nr. omschrijving cat. 
bont 

181 141 Vervaardiging kleding van leer 3.1 
183 142, 151 Bereiden en verven van bont; vervaardiging van 3.1 

artikelen van bont 

19 15 - vervaardiging van leer en lederwaren (excl. 
kleding) 

191 151, 152 Lederfabrieken 4.2 
192 151 Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) 3.1 
193 152 Schoenenfabrieken 3.1 

20 16 houtindustrie en vervaardiging artikelen van hout. 
riet, kurk e.d. 

2010.1 16101 Houtzagerijen 3.2 
2010.2 16102 0 Houtconserveringsbedrijven: 
2010.2 16102 1 - met creosootolie 4.1 
2010.2 16102 2 - met zoutoplossingen 3.1 
202 1621 Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 3.2 
203, 204, 162 0 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige 3.2 
205 artikelen van hout 
203, 204, 162 1 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige 3.1 
205 artikelen van hout, p.o. < 200 m2 

21 17 - vervaardiging van papier, karton en papier- en 
kartonwaren 

2111 1711 Vervaardiging van pulp 4.1 
2112 1712 0 Papier- en kartonfabrieken: 
2112 1712 1 - p.c. < 3 t/u 3.1 
2112 1712 2 - p.c. 3 -15 t/u 4.1 
2112 1712 3 - p.c. >= 15 t/u 4.2 
212 172 Papier- en kartonwarenfabrieken 3.2 
2121.2 17212 0 Golfkartonfabrieken: 
2121.2 17212 1 - p.c. < 3 t/u 3.2 
2121.2 17212 2 - p.c. >= 3 t/u 4.1 

22 58 - uitgeverijen, drukkerijen en reproduktie van 
opgenomen media 

2221 1811 Drukkerijen van dagbladen 3.2 
2222 1812 Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) 3.2 

23 19 - aardolie-Zsteenkoolverwerk. ind. 
2320.2 19202 A Smeerolien- en vettenfabrieken 3.2 
2320.2 19202 B Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie 4.2 
2320.2 19202 C Aardolieproduktenfabrieken n.e.g. 4.2 

24 20 - vervaardiging van chemische produkten 
2411 2011 0 Vervaardiging van industriele gassen: 
2412 2012 Kleur- en verfstoffenfabrieken 4.1 
2413 2012 0 Anorg. chemische grondstoffenfabrieken: 
2413 2012 1 - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 4.2 
2414.1 20141 AO Organ, chemische grondstoffenfabrieken: 
2414.1 20141 A l - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 4.2 
2414.1 20141 BO Methanolfabrieken: 
2414.1 20141 Bl - p.c. < 100.000 t/j 4.1 
2414.1 20141 B2 - p.c. >= 100.000 t/j 4.2 
2414.2 20149 0 Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synth.): 
2414.2 20149 1 - p.c. < 50.000 t/j 4.2 

z 
z 
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SBI-code SBI-code 2008 nr. omschrijving cat 
242 202 0 Landbouwchemicalienfabrieken: 
243 203 Verf, lak en vernisfabrieken 4.2 
2441 2120 0 Farmaceutische grondstoffenfabrieken: 
2441 2110 1 - p.c. < 1.000 t/j 4.2 
2442 2120 0 Farmaceutische produktenfabrieken: 
2442 2120 1 - formuler ing en afvullen geneesmiddelen 3.1 
2451 2041 Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken 4.2 
2452 2042 Parfumerie- en cosmeticafabrieken 4.2 
2462 2052 0 Lijm- en plakmiddelenfabrieken: 
2462 2052 1 - zonder dierlijke grondstoffen 3.2 
2464 205902 Fotochemische produktenfabrieken 3.2 
2466 205903 A Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken 3.1 
2466 205903 B Overige chemische produktenfabrieken n.e.g. 4.1 
247 2060 Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken 4.2 

25 22 - vervaardiging van produkten van rubber en 
kunststof 

2511 221101 Rubberbandenfabrieken 4.2 
2512 221102 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven: 
2512 221102 1 - vioeropp. < 100 m2 3.1 
2512 221102 2 - vioeropp. 100 m2 4.1 
2513 2219 Rubber-artikelenfabrieken 3.2 
252 222 0 Kunststofverwerkende bedrijven: 
252 222 1 - zonder fenolharsen 4.1 
252 222 2 - met fenolharsen 4.2 
252 222 3 - productie van verpakkingsmateriaal en 3.1 

assemblage van kunststofbouwmaterialen 

26 23 - vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk-
en gipsprodukten 

261 231 0 Glasfabrieken: 
261 231 1 - glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j 3.2 
261 231 2 - glas en glasprodukten, p.c. >= 5.000 t/j 4.2 
261 231 3 - glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 t/j 4.2 
2615 231 Glasbewerkingsbedrijven 3.1 
262, 263 232,234 0 Aardewerkfabrieken: 
262, 263 232,234 2 - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW 3.2 
264 233 A Baksteen en baksteenelementenfabrieken 4.1 
264 233 B Dakpannenfabrieken 4.1 
2651 2351 0 Cementfabrieken: 
2652 235201 0 Kalkfabrieken: 
2652 235201 1 - p.c. < 100.000 t/j 4.1 
2653 235202 0 Gipsfabrieken: 
2653 235202 1 - p.c. < 100.000 t/j 4.1 
2661.1 23611 0 Betonwarenfabrieken: 
2661.1 23611 1 - zonder person, triltafels en bekistingtrille 4.1 
2661.1 23611 2 - met person, triltafels of bekistingtrillers, p.c. < 100 

t / H 

4.2 

2661.2 23612 0 
I/O 

Kalkzandsteenfabrieken: 
2661.2 23612 1 - p.c. < 100.000 t/j 3.2 
2661.2 23612 2 - p.c. >= 100.000 t/j 4.2 
2662 2362 Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken 3.2 
2663, 2664 2363, 2364 0 Betonmortelcentrales: 
2663, 2664 2363, 2364 1 - p.c. < 100 t/u 3.2 
2663, 2664 2363, 2364 2 - p.c. >= 100 t/u 4.2 
2665, 2666 2365, 2369 0 Vervaardiging van produkten van beton. 

(vezel)cement en gips: 
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SBI-code SBI-code 2008 nr. omschrijving cat. 
2665, 2666 2365, 2369 1 - p.c. < lOOt/d 3.2 
2665, 2666 2365, 2369 2 -p.c. >= 100t/d 4.2 
267 237 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven: 
267 237 1 - zonder broken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m^ 3.2 
267 237 2 - zonder broken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m^ 3.1 
267 237 3 - met breken, zeven of drogen, v.c. < 100.000 t/j 4.2 
2681 2391 Slijp- en poli jstmiddelen fabrieken 3.1 
2682 2399 AO Bitumineuze materialenfabrieken: 
2682 2399 A l -p.c. < 100t/u 4.2 
2682 2399 BO Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol): 
2682 2399 Bl - steenwol, p.c. >= 5.000 t/j 4.2 
2682 2399 B2 - overige isolatiematerialen 4.1 
2682 2399 C Minerale produktenfabrieken n.e.g. 3.2 
2682 2399 DO Asfaltcentrales: p.c.< 100 ton/uur 4.1 
2682 2399 DI - asfaltcentrales, p.c. >= 100 ton/uur 4.2 

27 24 - vervaardiging van metalen 
272 241 0 IJzeren- en stalenbuizenfabrieken: 
273 243 0 Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en 

profielzetterijen: 
273 243 1 - p.o. < 2.000 m2 4.2 
274 244 AO Non-ferro-metaalfabrieken: 
274 244 A l - p.c. < 1.000 t/j 4.2 
274 244 BO Non-ferro-metaalwalserijen, -trekkerijen e.d.: 
2751, 2752 2451,2452 0 IJzer- en staalgieterijen/ -smelterijen: 
2751,2752 2451,2452 1 - p.c. < 4.000 t/j 4.2 
2753,2754 2453, 2454 0 Non-ferro-metaalgieterijen/ -smelterijen: 
2753, 2754 2453, 2454 1 - p.c. < 4.000 t/j 4.2 

28 25, 31 - vervaard. en reparatie van produkten van metaal 
(excl. mach./transportmidd.) 

281 251,331 0 Constructiewerkplaatsen: 
281 251,331 1 - gesloten gebouw 3.2 
281 251,331 la - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2 3.1 
281 251,331 2 - in open lucht, p.o. < 2.000 m2 4.1 
281 251,331 3 - in open lucht, p.o. >= 2.000 m2 4.2 
2821 2529, 3311 0 Tank- en reservoirbouwbedrijven: 
2821 2529, 3311 1 - p.o. < 2.000 m2 4.2 
2822, 2830 2521, 2530, Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren 4.1 

3311 en stoomketels 
284 255, 331 A Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven 4.1 
284 255, 331 B Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. 3.2 
284 255, 331 Bl Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d.. 3.1 

p.o. < 200 m2 
2851 2561,3311 0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven: 
2851 2561, 3311 1 - algemeen 3.2 
2851 2561,3311 10 - stralen 4.1 
2851 2561,3311 11 - metaalharden 3.2 
2851 2561,3311 12 - lakspuiten en moffelen 3.2 
2851 2561,3311 2 - scoperen (opspuiten van zink) 3.2 
2851 2561,3311 3 - thermisch verzinken 3.2 
2851 2561,3311 4 - thermisch vertinnen 3.2 
2851 2561,3311 5 - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen. 3.2 

polijsten) 
2851 2561,3311 6 - anodiseren, eloxeren 3.2 
2851 2561,3311 7 - chemische oppervlaktebehandeling 3.2 
2851 2561,3311 8 - emailleren 3.2 
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2851 2561,3311 9 - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken. 3.2 

verkoperen ed) 
2852 2562, 3311 1 Overige metaalbewerkende Industrie 3.2 
2852 2562,3311 2 Overige metaalbewerkende Industrie, inpandig. 3.1 

p.o. <200m2 
287 259,331 AO Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken: 
287 259, 331 A l - p.o. < 2.000 m2 4.1 
287 259,331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. 3.2 
287 259,331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig. 3.1 

p.o. <200 m2 

29 27, 28, 33 - vervaardiging van machines en apparaten 
29 27, 28, 33 0 Machine- en apparatenfabrieken incl. reparatie: 
29 27, 28, 33 1 - p.o. < 2.000 m2 3.2 
29 27, 28, 33 2 - p.o. >= 2.000 m2 4.1 
29 28, 33 3 - met proefdraaien verbrandingsmotoren 1 MW 4.2 

30 26, 28, 33 - vervaardiging van kantoormachines en computers 
30 26, 28, 33 A Kantoormachines- en computerfabrieken incl. 2 

reparatie 

31 26, 27, 33 - vervaardiging van over, elektr. machines. 
apparaten en benodigdh. 

311 271,331 Elektromotoren- en generatorenfabrieken incl. 4.1 
reparatie 

312 271, 273 Schakel- en installatiemateriaalfabrieken 4.1 
313 273 Elektrische draad- en kabelfabrieken 4.1 
314 272 Accumulatoren- en batterijenfabrieken 3.2 
315 274 Lampenfabrieken 4.2 

32 26, 33 - vervaardiging van audio-, video-. 
telecom-apparaten en -benodigdh 

321 t/m 261, 263, 264, Vervaardiging van audio-, video- en 3.1 
323 331 telecom-apparatuur e.d. 
3210 2612 Fabrieken voor gedrukte bedrading 3.1 

33 26, 32, 33 - vervaardiging van medische en optische apparaten 
en instrumenten 

33 26, 32, 33 A Fabrieken voor medische en optische apparaten en 2 
instrumenten e.d. incl. reparatie 

34 29 -
34 29 vervaardiging van auto's, aanhangwagens en 

opieggers 
341 291 0 Autofabrieken en assemblagebedrijven 
341 291 1 - p.o. < 10.000 m2 4.1 
341 291 2 - p.o. >= 10.000 m2 4.2 
3420.1 29201 Carrosseriefabrieken 4.1 
3420.2 29202 Aanhangwagen- en opieggerfabrieken 4.1 
343 293 Auto-onderdelenfabrieken 3.2 

35 30 - vervaardiging van transportmiddelen (excl. auto's. 
aanhangwagens) 

351 301,3315 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven: 
351 301, 3315 1 - houten schepen 3.1 
351 301,3315 2 - kunststof schepen 3.2 
351 301,3315 3 - metalen schepen < 25 m 4.1 
352 302,317 0 Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen: 
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352 302,317 1 -algemeen 3.2 
352 302,317 2 - met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 4.2 Z 

MW 
353 303,3316 0 Vliegtuigbouw en-reparatiebedrijven: 
353 303,3316 1 - zonder proefdraaien motoren 4.1 
354 309 Rijwiel- en motorri jwielfabrieken 3.2 
355 3099 Transportmiddelenindustrie n.e.g. 3.2 

36 31 - vervaardiging van meubels en overige goederen 
n.e.g. 

361 310 1 Meubelfabrieken 3.2 
361 9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 1 
362 321 Fabricage van munten, sieraden e.d. 2 
363 322 Muziekinstrumentenfabrieken 2 
364 323 Sportartikelenfabrieken 3.1 
365 324 Speelgoedartikelenfabrieken 3.1 
3663.1 32991 Sociale werkvoorziening 2 
3663.2 32999 Vervaardiging van overige goederen n.e.g. 3.1 
37 38 
37 38 - voorberelding tot recycling 
372 383202 AO Puinbrekerijen en -malerijen: 
372 383202 A l - v.c. < 100.000 t/j 4.2 
372 383202 B Rubberregeneratiebedrijven 4.2 
372 383202 C Afvalscheidingsinstallaties 4.2 

40 35 produktie en distrib. van stroom, aardgas, stoom 
en warm water 

40 35 AO Elektriciteitsproduktiebedrijven (electrisch 
vermogen >= 50 MWe) 

40 35 A l - kolengestookt (incl. meestook biomassa), 5.2 Z 
thermisch vermogen > 75 MWth 

40 35 A2 - oliegestookt, thermisch vermogen > 75 MWth 5.1 Z 
40 35 A3 - gasgestookt (incl. bijstook biomassa), thermisch 5.1 Z 

vermogen > 75 MWth,in 
40 35 BO bio-energieinstallaties electrisch vermogen < 50 

MWe: 
40 35 Bl - covergisting, verbranding en vergassing van 3.2 

mest, slib, GFT en reststromen voedingsindustrie 
40 35 B2 - vergisting, verbranding en vergassing van 3.2 

overige biomassa 
40 35 CO Elektriciteitsdistributiebedrijven, met 

transformatorvermogen: 
40 35 Cl - < 1 0 M V A 2 
40 35 C2 - 1 0 - 1 0 0 M V A 3.1 
40 35 C3 - 100-200 MVA 3.2 
40 35 C4 - 2 0 0 - 1000 MVA 4.2 Z 
40 35 DO Gasdistributiebedrijven: 
40 35 DI - gascompressorstations vermogen < 100 MW 4.2 
40 35 D5 - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D 3.1 
40 35 EO Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt: 
40 35 El - stadsverwarming 3.2 

41 36 - winning en ditributie van water 
41 36 AO Waterwinning-/ bereiding- bedrijven: 
41 36 A2 - bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling 3.1 
41 36 BO Waterdistributiebedrijven met pompvermogen: 
41 36 Bl - < 1 MW 2 
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SBI-code 
41 
41 

SBI-code 2008 
36 
36 

nr. 
B2 
B3 

omschrijving 
-1 - 15 MW 
->= 15 MW 

cat. 
3.2 
4.2 

45 
45 
45 
45 

45 

41, 42, 43 bouwnijverheid 
41,42,43 0 Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m^ 
41, 42, 43 1 - bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m^ 
41, 42, 43 2 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 

m2 

41, 42, 43 3 - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 
m2 

3.2 
3.1 
3.1 

50 45, 47 - handel/reparatie van auto's, motorfietsen; 
benzineservicestations 

501, 502, 451,452, 454 Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en 2 
504 servicebedrijven 
501 451 Groothandel in vrachtauto's (incl. import) 3.2 
5020.4 45204 A Autoplaatwerkerijen 3.2 
5020.4 45204 C Autospuhinrichtingen 3.1 
51 46 -
51 46 - groothandel en handelsbemiddeling 
5121 4621 0 Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders 3.1 
5121 4621 1 Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders met 4.2 

een verwerkingscapaciteh van 500 ton/uur of meer 
5122 4622 Grth in bloemen en planten 2 
5123 4623 Grth in levende dieren 3.2 
5124 4624 Grth in huiden, vellen en leder 3.1 
5125, 5131 46217,4631 Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en 3.1 

consumptie-aardappelen 
5132, 5133 4632, 4633 Grth in viees, vieeswaren, zuivelprodukten, eieren. 3.1 

spijsolien 
5134 4634 Grth in dranken 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 
5148.7 46499 0 Grth In vuurwerk en munitie: 
5148.7 46499 1 - consumentenvuurwerk, verpakt, opsiag < 10 ton 2 
5148.7 46499 2 - consumentenvuurwerk, verpakt, opsiag 10 tot 50 3.1 

5148.7 46499 5 
ton 
- munhie 2 

5151.1 46711 0 Grth in vaste brandstoffen: 
5151.1 46711 1 - klein, lokaal verzorgingsgebied 3.1 
5151.2 46712 0 Grth in vioeibare en gasvormige brandstoffen: 
5151.2 46712 1 - vioeistoffen, o.c. < 100.000 m3 4.1 
5151.2 46712 3 - tot vioeistof verdichte gassen 4.2 
5151.3 46713 Grth minerale olieprodukten (excl. brandstoffen) 3.2 
5152.1 46721 0 Grth in metaalertsen: 
5152.1 46721 1 - opsiag opp. < 2.000 m2 4.2 
5152.2/.3 46722, 46723 Grth in metalen en -halffabrikaten 3.2 
5153 4673 0 Grth in hout en bouwmaterialen: 
5153 4673 1 - algemeen: b.o. > 2000 m^ 3.1 
5153 4673 2 - algemeen: b.o. 2000 m^ 2 
5153.4 46735 4 zand en grind: 
5153.4 46735 5 - algemeen: b.o. > 200 m^ 3.2 
5153.4 46735 6 - algemeen: b.o. 200 m^ 2 
5154 4674 0 Grth in ijzer- en metaalwaren en 
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verwarmingsapparatuur: 

5154 4674 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m^ 3.1 
5154 4674 2 - algemeen: b.o. < - 2.000 m^ 2 
5155.1 46751 Grth in chemische produkten 3.2 
5155.2 46752 Grth in kunstmeststoffen 2 
5156 4676 Grth in overige intermediaire goederen 2 
5157 4677 0 Autosloperijen: b.o. > 1000 m^ 3.2 
5157 4677 1 - autosloperijen: b.o. <= 1000 m^ 3.1 
5157.2/3 4677 0 Overige groothandel in afval en schroot: b.o. > 3.2 

1000 m2 
5157.2/3 4677 1 - overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 3.1 

1000 m2 
518 466 0 Grth in machines en apparaten: 
518 466 1 - machines voor de bouwnijverheid 3.2 
518 466 2 - overige 3.1 
519 466, 469 Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage. 2 

vakbenodigdheden e.d. 

60 49 - vervoer over land 
6021.1 493 Bus-, t ram- en metrostations en -remises 3.2 
6023 493 Touringcarbedrijven 3.2 
6024 494 0 Goederenwegvervoerbedrijven (zonder 3.2 

schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m^ 
6024 494 1 - Goederenwegvervoerbedrijven (zonder 3.1 

schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m^ 
603 495 Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 2 

63 52 - dienstverlening t.b.v. het vervoer 
6311.1 52241 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. zeeschepen: 
6311.1 52241 2 - stukgoederen 4.2 
6311.1 52241 7 - tankercleaning 4.2 
6311.2 52242 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart: 
6311.2 52241 1 - containers 4.2 
6311.2 52242 10 - tankercleaning 4.2 
6311.2 52242 2 - stukgoederen 3.2 
6311.2 52242 3 - ertsen, mineralen, e.d., opslagopp. < 2.000 m^ 4.2 
6311.2 52242 5 - granen of meelsoorten , v.c. < 500 t/u 4.2 
6311.2 52242 7 - steenkool, opslagopp. < 2.000 m2 4.2 
6312 52102, 52109 A Distributiecentra, koelhuizen 3.1 
6312 52109 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 2 
6321 5221 2 Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties) 3.2 

64 53 _ post en telecommunicatie 
641 531, 532 Post- en koeriersdiensten 2 
642 61 A Telecommunicatiebedrijven 1 

71 77 - verhuur van transportmiddelen, machines, andere 
roerende goederen 

711 7711 Personenautoverhuurbedrijven 2 
712 7712, 7739 Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. 3.1 

personenauto's) 
713 773 Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 3.1 
714 772 Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 2 

72 62 computerservice- en informatietechnologie 
72 62 A Computerservice- en 1 

informatietechnologie-bureau's e.d. 
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72 58, 63 B Datacentra 2 

73 72 - Speur- en ontwikkelingswerk 
731 721 Natuurwetenschappelijk speur- en 2 

ontwikkelingswerk 

74 63,69 t/m - overige zakelijke dienstverlening 
71,73,74,77,78, 
80 t/m 82 

747 812 Reinigingsbedrijven voor gebouwen 3.1 
7481.3 74203 Foto- en filmontwikkelcentrales 2 
7484.3 82991 Veilingen voor landbouw- en visserijprodukten 4.1 

75 84 - openbaar bestuur, overheidsdiensten, sociale 
verzekeringen 

7525 8425 Brandweerkazernes 3.1 

80 85 - onderwijs 
85 85.53 Auto- en motorrijscholen 2 

90 37, 38, 39 - milieudienstverlening 
9001 3700 AO RWZI's en gierverwerkingsinricht., met afdekking 

voorbezinktanks: 
9001 3700 A l - < 100.000 i.e. 4.1 
9001 3700 A2 - 100.000-300.000 i.e. 4.2 
9001 3700 B rioolgemalen 2 
9002.1 381 A Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d. 3.1 
9002.1 381 B Gemeentewerven (afval-inzameldepots) 3.1 
9002.1 381 C Vuiloverslagstations 4.2 
9002.2 382 AO Afvalverwerkingsbedrijven: 
9002.2 382 A2 - kabelbranderijen 3.2 
9002.2 382 A4 - pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) 3.1 
9002.2 382 A5 - oplosmiddelterugwinning 3.2 
9002.2 382 A6 - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch 4.2 

vermogen > 75 MW 
9002.2 382 A7 - verwerking fotochemisch en galvano-afval 2 
9002.2 382 B Vuilstortplaatsen 4.2 
9002.2 382 CO Composteerbedrijven: 
9002.2 382 C3 - belucht v.c. < 20.000 ton/jr 3.2 
9002.2 382 C4 - belucht v.c. > 20.000 ton/jr 4.1 
9002.2 382 C5 - GFT in gesloten gebouw 4.1 

92 59 - Cultuur, sport en recreatie 
921,922 591, 592, 601, Studio's (f i lm, TV, radio, geluid) 2 

602 

93 96 - overige dienstverlening 
9301.1 96011 A Wasserijen en strijkinrichtingen 3.1 
9301.1 96011 B Tapijtreinigingsbedrijven 3.1 
9301.2 96012 Chemische wasserijen en ververijen 2 
9301.3 96013 A Wasverzendinrichtingen 2 
9303 9603 0 Begrafenlsondernemingen 1 

Verklaring gebruikte afkortingen 

niet van toepassing of niet relevant 
kleiner dan uur 
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>= groter dan of gelijk aan d. dag 
cat. categorie w. week 
e.d. en dergelijke j . jaar 
kl. klasse Z zoneringplichtig 
n.e.g. niet elders genoemd 
o.c. opslagcapaciteh 
p.c. produktiecapaciteit 
p.o produktieoppervlak 
v.c. verwerkingscapaciteit 
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Bijiage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten wonen-werken 

SBI-code SBI-code 2008 omschrijving cat, 
182 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 2 
221 581 Uitgeverijen (kantoren) 1 
2222.6 18129 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 2 
2223 1814 Grafische afwerking 1 
2223 1814 Binderijen 2 
2224 1813 Grafische reproduktie en zetten 2 
2225 1814 Overige grafische aktiviteiten 2 
223 182 Reproduktiebedrijven opgenomen media 1 
362 321 Fabricage van munten, sieraden e.d. 2 
363 322 Muziekinstrumentenfabrieken 2 
511 461 Handelsbemiddeling (kantoren) 1 
527 952 Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) 1 
61, 62 50, 51 Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) 1 
6322, 6323 5222 Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) 1 
633 791 Reisorganisaties 1 
634 5229 Expediteurs, cargadoors (kantoren) 1 
642 61 Telecommunicatiebedrijven 1 
65, 66, 67 64, 65, 66 Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen 2 
70 41,68 Verhuur van en handel in onroerend goed 1 
72 62 Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 1 
731 721 Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 2 
732 722 Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 1 
74 63, 69 t/m 71, Overige zakelijke dienstverlening: kantoren 1 

73, 74, 77, 78, 80 
t/m 82 

8021.3 85.31.3 Praktijkonderwijs 2 
8022.2 85.32.2 Educatie 2 
8042.1 85.59.1 Afstandsonderwijs 1 
8042.2 85.59.2 Bedrijfsopleiding en -training 2 
8042.3 85.59.9 Studiebegeleiding, vorming en onderwijs n.e.g. 2 
8512,8513 8621,8622, 8623 Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven 1 
853 88.91.1 Kinderopvang 
921, 922 591,592, 601, Studio's (f i lm, TV, radio, geluid) 2 

602 

9234 8552 Muziek- en balletscholen 2 
9251, 9252 9101, 9102 Bibliotheken, musea, ateliers, e.d. 1 
9302 9602 Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten 1 
9305 9603 Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 1 

Verklaring gebruikte afkortingen 

n.e.g. niet elders genoemd 
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Dubbelbestemmingen 

WR-At^ Waarde - Archeologie 2 

Functleaanduidingen 

' • ' 
bedrijfswoning 

—f T T-

(w) 
' ' ' 

wonen 

Bouwvlak 

bouwvlak 

Maatvoerlngaanduidlngen 

maatvoeringsvlak 

maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m) 

schaal 1 :500 
fonnnaat: A 4 
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