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PARAGRAAF I

ALGEMENE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Artikel 1
Begripsbepalingen
In deze voorschriften wordt verstaan onder:

a.

plan: het bestemmingsplan "Industriepark Loapkant-Liessent", bestaande uit deze voorschri ften en de onder b bedoelde kaart;

b.

kaart: de als zodanig gewaarmerkte kaart, deel uitmakende van het
plan;

c.

bouwwerk: elke bouwconstructie van enige omvang van hout, steen,
-rnetaa! of ander materi3al, wclke, hetzij direct of lndltect met de
grand verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de
grand;

d.

gebouw: elk bouwwerk, dat een voar mensen toegankelijke averdekte,
geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

e.

ander bouwwerk: een bouwwerk, geen gebouw zijnde;

f.

ander werk: een werk, geen bouwwerk zijnde;

g.

bedrijfsgebouw: een gebouw dan wel een gedeelte van een gebouw,
dat blijkens zijn indeling en inrichting kennelijk is bestemd voor
bedrijfsruimte;

h.

bebouwing: een of meer gebauwen en/of andere bouwwerken;

i.

bebouwingsgrenzen: de op de kaart als zodanig aangegeven grenslijnen, waarbinnen de gebouwen uitsluitend mogen warden gebouwd,
tenzij in deze voorschriften anders is bepaald;

j.

bebouwingsstrook of -vlak: een door bebouwingsgrenzen op de kaart
aangegeven straok of viak, waarbinnen ingevolge deze voorschri ften
bepaalde gebouwen mogen warden gebouwd;

k.

bouwperceel: een aaneengesloten stuk grand, waarop krachtens het
plan bebouwing met een hoofdgebouw of bij elkaar behorende gebouwen is toegestaan;

1.

bouwlaag, laag: de eerste bauwlaag of een verdieping van een
gebouw; een zolderverdieping, met een borstwering van ten hoogste
l m , of vliering warden hier niet onder begrepen;

m.

bedrijfs- of dienstwoning: een woning in of bij een gebouw of op dan
wel bij een terrein, bestemd voor (het gezin van) een persoon, wiens
huisvesting daar, gelet op de bestemming, noadzakelijk is;
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woning: een complex van ruimten, dat blijkens zijn indeling en
inrichting uitsluitend bestemd is voor de huisvesting van niet meer
dan een huishouding;

o.

eengezinshuis: een gebouw, dat uitsluitend bestaat uit een woning;

p.

bijgebouw: uitsluitend een huishoudelijke berg- of werkruimte, garage
of carport;

q.

kassen: bouwwerken geheel of grotendeels van glas of ander lichtdoorlatend materiaal en hoger dan 60 cm;

r.

kantoor: een ruimte, welke door haar indeling en inrichting kennelijk
is bestemd om uitsluitend te warden gebruikt als administratieve
werkruimte of tekenkamer;

s.

verzorgend en ambachtelijk bedrijf:

1.

een bedrijf voor de uitoefening van producerende en/of verzorgende ambachten - met uitzon~ering van winkelambachten waar, voor een belangrijk deel in handwerk, goederen warden
bewerkt, verwerkt, geinstalleerd en/of hersteld, voornamelijk
direct ten behoeve van de uiteindelijke gebruiker en/of verbruiker en hetwelk gekenmerkt wordt door hetgeen is vermeld ender

2;
2.

een bedrijf, waarvan de uitoefening plaats heeft ender (een van)
de volgende omstandigheden:
- het produktieproces wordt grotendeels 'met de hand' of althans
niet in hoofdzaak gemechaniseerd, geautomatiseerd of met
behulp van werktuigen, die door energiebronnen buiten de
menselijke arbeidskracht warden aangedreven, uitgevoerd;
- voor zover van laatstbedoelde werktuigen gebruik wordt gemaakt, zijn deze als ondergeschikt te beschouwen aan de
menselijke handvaardigheid;

t.

detailhandel: het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, verkopen en/of leveren van goederen
aan de uiteindelijke verbruiker en/of gebruiker;

u.

groothandel: het te koop aanbieden, verkopen en/of afleveren van
goederen aan wederverkopers, instellingen dan wel aan personen die
die goederen in een door hen gedreven onderneming aanwenden;

v.

showroom of toonzaal: uitstallingsruimten voor detailhandels-, groothandels- en produktiebedrijven;

w.

onderkomens: voor verblijf geschikte - al dan niet aan hun bestemming onttrokken - voer- en vaartuigen, woonboten, kampeermiddelen
en soortgelijke verblijfsmiddelen, voor zover deze niet als bouwwerken zijn aan te merken;
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x.

y.

z.

kampeermiddel:
1. een tent, een tentwagen, een kampeerauto of een caravan;
2. enig ander onderkomen en enig ander voertuig of gewezen
....,
voertuig of gedeelte daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde,
waarvoor ingevolge artikel 47 van de Woningwet een bauwv.e rgunning is vereist;
een en ander voor zover de onder i en 2 bedoelde onderkomens of
voertuigen, geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan
wel warden of kunnen warden gebruikt voor recreatief nachtverblijf;
peil:

l.

voor een bauwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct
aan een weg grenst: de door de gemeenteraad of
burgemeester en wethouders vastgestelde hoogte van de
weg;

2.

voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet
direct aan de weg grenst: de haogte van het terrein ter
plaatse van de hoofdtoegang bij voltooiing van de bauw;

wegprofiel: een op de kaart aangegeven wegprofilering, waarvan de
ingeschreven maten bindend zijn;

aa. bouwmarkt: een al dan niet geheel overdekte verkoopplaats met een
overdekt vloeroppervlak van minimaal 1000 m 2 , waarop een uitgebreid assortiment aan bouw- en doe-het-zelf-produkten uit voorraad,
zawel aan vakman als particulier, op basis van zelfbediening wordt
aangeboden;
ab. bouw- en doe-het-zelf-produkten:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

tegels - keramiek;
sanitair - p.v.c.;
keukens - kasten;
hout - houtwaren;
bouwmaterialen;
ijzerwaren;
7. tuinartike len;
8. verf - lijm - kit;
9. gereedschappen;
in behang - behangbenodigdheden;
11. elektrische materialen;
~~-

ac. tuincentrum: een bedrijf, waarbinnen bedrijfsmatig boomkwekerijprodukten, planten, bloembollen, bloemen alsmede attributen voor het
aanleggen, verfraaien en/of onderhouden van tuinen en daarbij noodzakelijke hulpmiddelen ten verkoop warden aangeboden;
ad. geluidgevoelig object: een woning, alsmede een gebouw als bedoeld in
artikel 4 lid 3 van het "Besluit grenswaarden binnen zones langs
wegen" (Stb. 1981, 688), zoals dat luidde ten tijde van het in ontwerp
ter visie leggen van het plan;
ae. windturbine: een bouwwerk voor het omzetten van de energie van
bewegende lucht in andere energievormen, waaronder begrepen electriciteit en warmte.
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Artikel 2
Wijze van meten
Bij het toepassen van deze voorschriften gelden de volgende aanwijzingen:
a.

de grondoppervlakte van een gebouw of ander bouwwerk wordt
gemeten buitenwerks en 1 m boven peil;

b.

de bebouwde oppervlakte van een bouwperceel, bebouwingsvlak of
ender terrein wordt gemeten buitenwerks en 1 m boven peil, met dien
verstande, dat de grondappervlakten van alle op een terrein gelegen
gebouwen en andere bauwwerken warden opgeteld;

c.

het bedrijfsvloeroppervlak van een bouwperceel, bebouwingsvlak of
ander terrein wordt gemeten buitenwerks, met dien verstande, dat de
tatale vlaeroppervlakte van de bouwlagen van gebauwen ten dienste
van kantoren of bedrijven, met inbegrip van de daarbij behorende
magazijnen en overige dienstruimten wordt opgeteld;

d.

de inhaud van een gebouw wordt gemeten buitenwerks en boven peil;

e.

de hoogte van een gebouw of andere bouwwerk wordt gemeten vanaf
het hoogste punt tot het peil, schoorstenen, liftapbouwen, antennes
en windturbines uitgezonderd;

f.

de goat- of boeiboordhoogte van een gebouw wordt gemeten vanaf de
horizontale snijlijn van gevelvlak en dakvlak tot het peil;

g.

de breedte van een gebauw wordt gemeten van en tat de buitenkant
van een zijgevel dan wel het hart van een gemeenschappelijke
scheidingsmuur, met dien verstande, dat wanneer de zijgevels niet
evenwijdig lopen of verspringen, het gemiddelde wardt genornen van
de kleinste en de grootste breedte;

h.

de breedte van een bouwperceel wordt gemeten in de voargevelbouwgrens tussen de twee zijdelingse perceelsgrenzen;

i.

de afstand van een gebauw tat de zijdelingse perceelsgrens wordt
gemeten vanaf het dichtst bij de perceelsgrens gelegen punt van het
gebouw op 1 m boven peil en haaks op de perceelsgrens;

j.

met betrekking tot windturbines:
l. turbinehoogte afstand tussen peil en het hoogste punt dat door
een bewegende rotor of enig andere constructiedeel Ver\ een
windturbine bereikt wordt;
2. rotordiameter de diameter van het door een horizontale-as~rotor
bestreken cirkelvlak. Bij windturbines met meer dan een rater op
een mast, bij vertikale-as-windturbines en eventuele adere
typen windturbines dient het bestreken windvangende oppe ·vlak
teruggerekend te warden naar het equivalent cirkeloppervlak

Categoriei!it\ van lnrichllnqen, die lcrachtens do!ze voouchrlften nlel zlln
toeqeetaan

lidB

I.

Cat111gorleen van inrichllnoen ab bedoeliJ In artlkel l~ eenle lid, van de

w81- r.iiii<i Liia,1 veroiiti'ii;J-iii-ldei1urt 'd:i1.-2r.rier

nnr-------------

-----------------------9-~-----·-·--------------

- lnrlcl1tl11gen voor hot rnoleni. roo•ton. pttlletlsere11 of doen slnteren van
ertsen, met t1en totale capaclteit ten eanzien t.laurvarn van 1000 ton per
Jaar of meer.
- lnrichllnq1m voor de prmluktie 11eh ruw ijzer, ruw 1lael of prlmelre nooferromelalen, met een tntala capacitell ten aan.Iien daarvan van 1000
ton per jear of meer.
- lnrichtln9en voor hol laolen, loaaen of de opalag van ertsen, met een
op~rvlakte voor de bewariOCJ van erlsen van 0,2 ha of meer.
- lnrichllnqen voor het smolten of gleten van elumlnium, ljzer, slaal,
koper, :zlok, tin, aluminh.1111lagetlOCJ11n ol koperlegeriogen, met 111rn
totale capaciteit ten aanzien Jaarv11n 11an 4000 ton per jaar or met1r.
- lndchtingeo voor het :nnolten van lood. met een capacltelt ren 11anzien
t.laurv1111 van 2500 ton per jaar of meer, mt1t ult ronderlng van drulckeril•m.
- lnrkhtinq1m voor <le raUlnage van aardolle, m1~t een capacllolt ten
aanzien daarvan vim l.UOU.000 ton per laer of meer.
- ln1richtinqen voor de ops3ag 11an aert.lolle of koolwatent0Ue11, met ecn
tolalo capaciteil ten aanzleo t.laarvan van 100.000 ml of meer.
lrnrichtint.Jen voor Jo pr mJuklle van 11§611 of miler van du vol gent.le 5tofle11,
111et een totalt1 capaciteit ten aa11zlen t.laarven van 5000 ton pt!r jaar of
nu~er:

I
II
Ill
IV

ammonialc;
azijnzuur of azijnzuuramydrlde1
be11zee11, toh1f•en, xyleen of m1ftaleen1
chloor;
V
11thanol met e11n gelhalle van ten mirn1te ~'4'lL1
VI
fenol of crasoO;
vu
fosftll"- or stikstofhn>udende kwislmastslotren1
VIII
loaforzuur;
IX
gla:ivezel, fJlazuren, emalllee. ylaswol ot sleenwol;
X
isocyanaten;
XI
onverzatligde organlsche verblnJingen tot en met een molecuulmassa van 110;
XII
rayun of viscuse5
XIII
Hlpeterzuur;
XIV
~ynlhellsche urgunische polymeren;
XV
tltaamlioxidtl, vwiat.llumpentoxide, zlnlcllxldo, moly1Jdleeno1eic1e
of loot.loxldej
X \II
zoutzuur;
XVII
zwavelzuur, zwavellgzuur of zwaveldlo1eli:l11.
- lnrichtlngcn voor tie prot.luktle 11an ll§ll§n of meer va.11 da vol1J8nde stoffen,
111t1l een totale capacitelt ton aanzlen t.laarvan van 10 tun P•U jeer of
1n11osri
I
111nlnen1
II
celclumcerblJi, (carlild) ol alllciumcarbido• (c11rborundu1n)1
111
i:11il11111t.l1J1:k1
IV
caul.lonylchlorldti (hl•1jc111n)1

V
VI
VII

foal or;
koolstofdisullido hwe·v elkoolatof)1
organlache sutfhJen (lhloethers) of organlsche t.llsuUlden;
VIII
thlolen {morcaplW'len).
- lnricl1tl0t.J11n voor de prot.luktie van gehalogeneert.la oryanlsche verblndl01J811. met een capaciteit ten aanzlon daarlfan van 1000 ton per jaar of
meer.
- lnrlch~tlngen voor do prodod<tle van mcithanol. met ettn capaclhtlt ton
eanzl,·n daarvan 11an 100.000 too per jaar of meor.
- lnrlchltingen voor de produktie van allo volgenda ~toffen, met et:n totale
capadleit ten aanzhm daarvan van 1000 ton p.n jeer of meer:
•
aromatlsche aJdehyden;
•
eutttra van allfallsche mooi0carbonzuren;
•
eugenolderlvatona
• ·- tenollacho olhera;
•
lcutonen mot eon molecuulmas1a grol:or den 1501
•
hrpt1ntljnollederlv11ten.
- lnrlchllngen voor heit v11ntolk1m viii\ hnaaloAe brandstotren met eein
lhormnM:h vermogan van 75 MW of meer, met uitzon<lering van velligheldsfat.kel1 In gebr!Ak ten b1~hoeve van de opaporlng en winninCJ van
•ear.Jg••·
- lnrlchliOCJ8n voor de prot.ltJklle 11an col<111 ult atee11kool.
- lnrlchliogen voor de produkt le van koolo leclrot.len, met eon capaclteit
len aen zien daarvan van 50.000 too p.er jaar of ineer.
- l11clchtin9en 11oor de verw11r k1ng 11an af val ult kolenmlj11an, met een
capaciteil ten a11nz.lc:11 daarvoo van 10.000 loo per jaar ul 01eer.
lnrichlhK)Cfl YOOJ" de PfOduk tie van cement ot cerrnmtkli11ker , met een
totale capaclteit ten aanden daarvan van 100.000 too per jaar ut meer.
- livichlitlqen vOOJ" hel lirekan, maJen, zeven of droqeo v&Jl kalk of
mergel, lflel een tolale cap11ci t olt ten aon zlen da&J"v11n van JOU.000 ton
per ja;i,.. or meer •.
- lnrlchtingen voor het verbranden van mtvebtotfen, met een totale
capaci~eil ten aanzien daa.rvan van 1.~ ton per uur o l meer.
- IJlflchlin'jCR voor hat reinigen '~an arvalw111ter van de aard11ppehnr.1el- of
1<11rton:J1dtdlrle tJoor mlJdal \'an ultrotten in open basslns ml!t een
01-.vervk!.k t e van 10 ha of meer.
- lnrlchllngen ab be~ld In artlkel 5 van de Oe:otructiewet (SllJ. 19~7,
84).
- lnrlchl.ingen voor de pnxJuktle ult beeoderen of hulden van vet, Ii jm, H,
kool, airotefoo of gelatine, met een totale capacitelt ten aanzien
daarvllill van 5000 ton per jaar of me11r.
- lnrichtingen voor het :icho0t1malcan vQn tankschepen.
- lnrichtlngen voor de proJuktle ult plantHrdlge at dlerlijke grondllloffen
llllll oliin of vet ten, mt:l cell tot ale capaciteit ten a1111zlom daarv1;1n van
250.000 ~un ptir jaar ol meer.
- tnrlchli.ngcn voor db prudukllo ult planlaQrtllgo o f dierlljice olien of
venen van vetzur~1 of alkanulen, mt1t een totale capacheit ten aa11ziein
iJaat'VBll llllll 50.000 IOI\ per jaar of meer.
- lnrichtlngen voor het latlen o ~ loawen van granen of nieelsoorleo ab
atorl9ucJ. met ecn lotale cup<1dlelt ten eanzfen daarvon van 500 ton
p<!r uur o f me er.
- lnrlchllogen voor Jo licrwerklng van 1ulkerldeten tot bletsulkar, met
a11n CilJlacltiall tan aaui\1111 .111arv1m van 2500 1011 par iJ1111 uf 1111u1r,
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Beproevlngslnrlchlingon ol beproevlngsplaatsen voor verbrandl11gsmotoren met een totaal errembaer motorlach vermogen ten aanzlen
daorvan van l MW ol meeri beproevlngainrlchtingen of beproeviogsplaatsen voor atraahnotoren ol -turbines met een stuwkracht van 9
kN ol meer.

lnrlchtlngen met ecn totaal gefnslalleerd motorlsch vermogeo van 15 MW
of meer.

II
a.

Ill

a.

lnrlchtlngen voor hut m1den, roo1ten, pelletlseren of doen 1lnteren
6
van ertsen, met een capacltelt len aanzlen daarvan van HJ kg/a of

veiUqhelddakkela In gebrulk ten beho111te van de opsporlng en winning
van a11rdg&1.

meer.
b.

l11rlchlingt>n voor <le produktie van row ljzer, ruw staal of prlmalre
6
non-ferrometalen, met een capaclteit ten a1mzien daarvan van 10

b.

len elektrlach vermogen van 200 MVA of meer.

lnrichllnqen 1toor het ladtln, lossen of de opalag van erlsen, met een

c.

oppervlakte voor de llew1ulng van ertsen van 2000 ml or meer.
d.

WarmbonJwalscrijen en koudwalserljen van metalen of

h1H1

Ga&behandellngslnstellalles blj aardgaswlnpulten en verzamellnrich7
llngen, met een capaclteit ten aenzltm daarvan van 10 ml/d(bij l
bar en 27J K) of meer-

lnrlchLlngen voor het smehen of gleten 1tan matalen of hun legerlngen, waarvan het srneltpu11t hoger Is Jan 8110 K, met een ca1>aciteit
ten aanzien daarvun van 4.106 of meer.

e.

Transhmnatorstallons, met niet In een gesloten gubouw ondergebrachte translormatoren, met een maxlmaal gelllklljdlg in le schake-

kg/a of rneer.
c.

lnrlchllngen voor het verstoken van losalele brandatoUen f"Bt een
thermlsch vermogen van 75 MW ol meer, met uitzondering 1te11

J.

lnrlchtingen voor de produktla van cokea uil att:enkool.

a.

lnrlchllngen voor de verga:islnq of ovenlag van steenkool, met een
8
.
capecltell ten aanzlen deervan van 10 kg/a of meer.

leqe-

rilllJen, waarvan het smeltpunt hoger is dan 800 K en wuarvan de
dikle van de

aan~voerde

band grater is' den 1 mm, met ee11

pruduktia-oppe1·vlakt11 van 2000 m2 of meeq trekkerljen voor stafrna-

IV
a.

9

leriaal van metaleo of hun legerlngen wearvan hot 1meltpunt hoger i:1
dan 800 I<, met een p1·urluktle-oppervlakle van 2000 m2 of meer.
f.

lurichlln~n

b.

g.

voor Je produktie van metalen llullen door midtlel van

leerd motor Isch vermogen van 1 MW of meer.

h.

Conslrucllebedrijven en plaetwarkerljen, met een nlet In ee11 gesloten
~bouw

j.

ondergebrachte produklle-oppervlakte van 2000 m2 of meer.

Scheepawerven l11ge1·lchl voor de bouw ol r11paratle van metahm
ache pen met een lengte va11 2 5 m or rneer.

lnrlchtlngen vour da produktle van koolelectroden, met een capociteit
ten aanzlen daarvan van '.5.10 7 kg/a of meer.

d.

lnrlchtinqen voor Je produktie van methanol, met een cnpacitelt ten
8
aanzlen daarvan van 1U kg/a of meer.

e.

Luchtscheldlngshedrijven, met een bcnodlgde hoe.,,eelheid lucht t11n
4
bchoeve van het eindprodukt "an 10 kg/h of muer.

Ketelmukerljen, vatenrabrleken en vatenre1101teer- en schoonmaakl11richl111gen mt=t een produktie-oppervlakle 1ta11 2000 m2 of meer.

i.

c.

Grursmederijen en smederilen van ailkers en kettlngen met een
produkl111-owervl11kt11 van 2000 m2 or mcer.

lnrichtlngen voor het verveardlgen van petrochemische or 11ndcre
chemisch11 produkten, met een nlel In een gesloten gebouw yeinstal-

trekken, walsen of lassen, met ee11 produktie-oppervlakte van 20011
m2 of meer.

lnrichllngen voor de raflinage van aurdolle, mut een capacltelt ten
aanzien dear van ven_lU kg/a ol meer.

v
lnrlchtln!Jen voor het relnlgen van afvalwater,

m~1t

walentraal- of opper-

e.

ln1rlchtlngen voor de produktle van gh1t en llJllritua, met een capacllelt
6
ten aanzl1111 daarvan van 5. 10 kg/a of meer.

f.

lndchllngen voor de produiktle van zelmeal of zetmeelderlv111ten, mat
4
een capacltelt ten aanzlan daarvan v.an 10 kg/h of meer.

5

'llaktebeluchlen, met uen capaclteit van 10 I.e. 1Jf meer.

VI
a.

lnrichtlngen voor dt1 winning van steen of 91rind, met een capacltelt

g.

5

b.

gedroogde zui'lelprodukten,, met eeni capacltelt ten aanzien daarvan

lnrlchtingen voor de produklle van cement of cementklinker, met een

ven 1500 kg/h of meer.

8
capocilell ten 1111nzien lllaarvan van 10 kg/a cif meer.
c.

11.

h.

m1!ll<produkten of geiivaporlseerde malk of melkprodukten, met een

lnrichllogen 11oor

door mldJel van lnda111pen melk of melkpro1luklen concentrnre11 1 met

dQ

malkverwerkl~capaclleilt

vervaardlglog van cisment- of batonwaren,

tinytrlllera, mel etin capaclteit ten aanzien van cement- of betllllwa-

I.

IJ·

b.

c.

VIII

l11richlingen vuor de pruduklle

watarvardamplng~capaciteit

van IO!i

lnrichtingen met 50 of meer

VillO

aslall of nfallprodukten, met een

m1~chanl11ch

aangedreven weelgelouwen.

daarva11 van 10 5 kg/h of meer.

lnrichli11ye11 11110r Lit! produklie of verwcrklng 11an gla1 of glasprod11kle11, met ec11 capacitcit Len aa11zlen daervan van Ul 4 kg/h of

lnrichli111gen voor de 11ervaardiging van papi•er, met een c:apaciteit ten

meer.

aanzle11 daarvan van lUOO kg/h of meer.

IX

x
lnrichtingcn vour l1et verwerken van suikerbi1~ten tot bit1tsulker, met

Terreinen, geen openbare weg1 zljnde, die btHlemd en ingerlcht zijn voor

een copaciltiit len aanzien daarvao van 2,5.JO'~ kg/d of meer.

hel In 'Nedstrljdverbarnl, ler voorberelding van we•falrljden of voor recrcia-

lnrichllngen voor de produktie v110 ulien of 11i:tten ult plantaerdige of

lieve tlueleinden rijilen mi::t bro1nllehen, molorvu.irluigen of antlere

Jlellijke gru11dst0Hen, met een ca11aciteit lun aanzien daarvun van
6
250. 10 kg/ a of muer.

gemuturiseerde voerluigen, en die els zodanig vijf urt:n per week of meer
in gebru1k zijn.

l11richtinge11 voor '1e produklie van velzuren o,r alk11nolen uil plantaardiye of dierlijke olien of vellen, met een capacll ell ten aaniilm
6

11.

meer; inrichtingen die

kt.J/h of meer.

VII
a.

G1 oenvoerdrogerijcin ;,u:il aen

l11rlchti11gen 11oor cle ver11aardlglng van cement- of beloninorlel, mut
een capacileit tom eanzien daarvan v11n 105 k~i/h 06 meer.
1111m ic:n

ss.106 kgfa of
}

5

capacileit ten

van

een watarverda1nplngacapac:ltell van 20.10 kg/h of meer.

von perue•n, trlltafal1 of bekh1·

ren van lO kg/d ol maer.

r.

ln1rlchllngen vuor de prc1duklla v811l1 conaurnpllemelk, cor1aumptle-

lnrichlingcn vuor het brekan, zaven of drogen van zBOd, grind en
8
steen, met een capaclteit ten aonzien daarvan van 10 kg/a of mear.

waarbij gebrulk wordt gemaakt

e.

lnirlchllngen voor de produklle van melkpoeder, welpoeder uf amlere

ten aanzlen daarvun van 10 kg/h of meer.

XI

Jaarvan van 50.AO k1J/a ol 111eer.

Spoorweyemplocemcnten wauro11 met behulp van een ro11geerheuvel wor<.lt

Elevulurinrichlingcn voor grerum of meclsuurlen, met uen vl!rwe1 -

Y"rangcrnrd.

kinyscupaciteit aen aanzlen 1la11rvan van

IU~ kg/h of meeq inrlchti11-

ge11 voor •lo produklll~= vElfl vecvoerder, met ee111 caracllell tn11 aanzle11
5
Ja .. rvan v1tn JO kg/h of meer.

- 4.22 PARAGRAAF II

BESTEM MING EN

Artikel 4
Bedrijfsdoeleinden, klasse A, met bijbehorende erven (BA)
Bedrijfsdoeleinden, lclasse B, met bijbehorende erven (BB)
lid A

Bestemmingsbepalingen
De op de kaart als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.

binnen de bestemming "Bedrijfsdoeleinden, klasse A, met bijbehorende erven (BA)":
verzorgende en ambachtelijke bedrijven;
groo thandelsbedrijven;
kantoren;
transportbedrijven;
opslagbedrijven;
een gemeentewerf;
bedrijven, welke genoemd warden in lid A onder categorie l of 2
van de in artikel 3 opgenomen Staat van lnrichtingen;
bedrijven, welke niet genoemd warden in lid A onder categorie l
of 2 van de in artikel 3 opgenomen Staat van Inrichtingen, doch
welke, gehoord de Inspecteur van de Volksgezondheid voor de
Hygiene van het Milieu, naar de aard gelijk te stellen zijn met de
in lid A onder categorie l of 2 genoemde bedrijven;
zulks met uitzondering van detailhandelsbedrijven en bedrijven
genoemd in lid B van de in artikel 3 opgenomen Staat van
Inrichtingen;

b.

binnen de bestemming "Bedrijfsdoeleinden, klasse B, met bijbehorende erven (BB)":
verzorgende en ambachtelijke bedrijven;
groothandelsbedrijven;
kantoren;
transpartleidingen;
opslagbedri j ven;
een verkooppunt voar motorbrandstoffen, ter plaatse waar zulks
op de kaart nader is aangegeven;
bedrijven, welke genoemd warden in lid A onder categarie 1, 2, 3
of 4 van de in artikel 3 opgenomen Staat van lnrichtingen;
bedrijven, welke niet genoemd warden in lid A onder categorie 1,
2, 3 of 4 van de in artikel 3 opgenomen Staat van Inrichtingen,
doch welke, gehoord de Inspecteur van de Volksgezondheid vaor
de Hygiene van het Milieu, naar de aard gelijk te stellen zijn met
de in lid A ender categorie 1, 2, 3 of 4 genoemde bedrijven;
zulks met uitzondering van detailhandelsbedrijven en bedrijven
genoemd in lid B van de in artikel 3 opgenomen Staat van
Inrichtingen;

c.

binnen de bestemming "Bedrijfsdaeleinden, klasse A, met bijbehorende erven -BA-" en "Bedrijfsdaeleinden, klasse B -BB-", voor zover op
de kaart zulks nader is aangegeven voor een verkooppunt voor
motorbrandstoffen,
met de daarbij behorende bedrijfsgebouwen, bedrijfswoningen, andere
bouwwerken, andere werken, wegen, parkeer- en groenvoorzieningen,
waterlopen en open terreinen;

•
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Bebouwingsbepalingen
Op de in lid A bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten
dienste van genoemde bestemmingen warden gebouwd, met dien verstande, dat:

lid B II

a.

de gebouwen en/of andere bouwwerken uitslultend mogen warden
opgericht binnen de op de kaart aangegeven bebouwingsvlakken;

b.

de bebouwde oppervlakte van een bouwperceel ten hoogste 80% mag
bedragen;

c.

de goothoogte en/of hoogte van gebouwen, alsmede de hoogte van
andere bouwwerken niet meer mag bedragen dan op de kaart binnen
een bebouwingsvlak of een gedeelte daarvan is bepaald met de
aanduiding "maatvoering voor bouwwerken";

d.

bij ieder bedrijf niet meer dan een bedrijfswoning m8g worden
gebouwd;

e.

de inhoud van de bedrijfswoning ten hoogste 600 m' mag bedragen;

f.

voor zover op de kaart geen andere maat is aangegeven, de afstand
van de gebouwen tot de zijdelingse perceelsgrenzen ten minste 5 m
zal bedragen;

g.

andere bouwwerken, zoals terreinafscheidingen, tot een maximale
hoogte van 2.50 .m, uitgezonderd zijn van het onder a bepaalde;

h.

bouwwerken ten behoeve van een verkooppunt voor motorbrandstoffen mogen uitsluitend warden opgericht waar zulks op de kaart is
aangegeven met de aanduiding "verkooppunt voor motorbrandstoffen".

Vrijstellingsbevoegdheid van burgemeester en wethouders
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het
bepaalde in:

a.

lid A:

voor detailhande! in:
l. landbouwwerktuigen en -machines, machinerieen ten
behoeve van bedrijven, automobielen, meubelen, caravans, boten en motoren;
2. meubelen, keukeninrichtingen, doe-het-zelf-produkten
in een bouwmarkt;
3. (volumineuze) goederen, welke naar de aard gelijk te
stellen zijn met de ender 1 en 2 genoemde;
4. goederen waarvan de verkoop in woon- en winkelwijken
ongewenst is, zoais brandgevaarlijke, explosieve en milieuverstorende goederen.

- 4.24 Alvorens een vrijstelling te verlenen als bedoeld onder 1, 2, .3 en 4
winnen burgemeester en wethouders advies in bij de Rijksconsulent
voor Handel, Ambacht en Diensten in de Provincie Noord-Brabant.
Alvorens een vrijstelling te verlenen als bedoeld onder 4 winnen
burgemeester en wethouders advies in bij de Inspecteur van de
Volksgezondheid voor de Hygiene van het Milieu.
lndien het concept-besluit van burgemeester en wethouders, voor
zover het betreft detailhandel in goederen als bedoeld onder l en 2,
afwijkt van het uitgebrachte advies, wordt de vrijstelling niet verleend dan nadat van gedeputeerde staten schriftelijk de verklaring is
ontvangen, dat zij tegen het verlenen van de vrijstelling geen
bezwaar hebben.
lndien het concept-besluit van burgemeester en wethouders betrekking heeft op detailhandel als bedoeld onder 3 en 4, wordt de
vrijstelling niet ver leend, dan nadat gedeputeerde staten schri ftelijk
hebben verklaard, dat zij tegen het verlenen van de vrijstelling geen
bezwaar hebben;
b.

lid A:

c.

lid B I
l.
onder c:
2.

voor het verhogen van de goothoogte van gebouwen met
ten hoogste 25%;
voor het verhogen van de hoogte van gebouwen met ten
hoogste 30%;
3. voor het verhogen van de hoogte van andere bouwwerken met ten hoogste 50%;
4. voor de bouw van andere bouwwerken met een maximale hoogte van 50 m;
5. vaor de bouw van silo's en soortgelijke bouwwerken tot
een maximale hoogte van 30 m.
De vrijstelling als bedoeld onder 4 wordt niet verleend, dan nadat van
gedeputeerde staten schri ftelijk de verklaring is ontvangen, dat zij
tegen het verlenen van de vrijstelling geen bezwaar hebben;

d.

lid B I voor de bouw van een tweede bedrijfswoning, met een
onder d: inhoud van ten hoogste 600 m', indien zulks om bedrijfstechnische redenen noodzakelijk is.
Deze vrijstelling wordt niet verleend, dan nadat van gedeputeerde
staten schriftelijk de verklaring is ontvangen, dat zij tegen het
verlenen van de vrijstelling geen bezwaar hebben;

e.

lid B I
onder f: voor het bouwen van bedrijfsgebouwen:

binnen de bestemming "Bedrijfsdoeleinden, klasse A, met
bijbehorende erven (BA) 11 voor:
l. bedrijven welke genoemd warden in lid A ender categorie 3 of 4 van de in artikel 3 opgenomen Staat van
Inrichtingen;
2. bedrijven, welke niet genoemd warden in lid A ender
categorie 3 of 4 van de in artikel 3 opgenomen Staat
van Inrichtingen, dach welke, naar de aard gelijkt te
stellen zijn met de in lid A onder categorie 3 of 4
genoemde bedrijven.
Alvorens deze vrijstelling te verlenen winnen burgemeester
en wethouders schriftelijk advies in bij de Inspecteur van de
Volksgezondheid voor de Hygiene van het Milieu.

- 4.25 l.

op een afstand van ten minste 2.50 m uit de perceelsgrenzen;
2. op een kortere afstand dan 2.50 m, dan wel op de
perceelsgrenzen; indien burgemeester en wethouders
toepassing wensen te geven aan deze bepaling, dient de
procedure te warden gevolgd als omschreven in lid 1
van artikel 29.
Bij toepassing van deze bepaling kunnen burgemeester en wethauders
nadere eisen stellen ten aanzien van de goathaagte en/of haagte van
de bedrijfsgebauwen voor zover deze gebouwe warden binnen een
zone van 5 m uit de perceelsgrens, overeenkamstig het bepaalde in
artikel 26 onder b, c en d van deze voorschri ften.
lid C I

Bepalingen omtrent het gebruik van onbebouwde gronden
l.

Het is verboden de in het plan begrepen gronden - voor zover zij
onbebouwd blijven - anders te gebruiken dan in overeenstemming met de
in het plan aan d~e gronden gegeven bestemming.

2.

Onverminderd het bepaalde ender 1 is het in ieder geval verboden de
anbebauwde gronden te gebruiken voor:

•

3.

lid C II

a;

het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens;

b.

het opslaan van gerede of ongerede goederen, zeals vaten, kisten,
bouwmaterialen, werktuigen, machines of onderdelen hiervan;

c.

het opslaan van gebruiksklare of onklare voer- of vaartuigen of
onderdelen hiervan;

d.

het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van puin, vuil of
andere vaste of vloeibare afvalstoffen.

Het bepaalde onder 2 is niet van toepassing voor zover het betreft:
a.

cpslag van goederen ten behoeve van de krachtens het plan toegestane bedrijfsvoering;

b.

het tijdelijk opslaan van materialen en werktuigen, welke nodig zijn
voor de realisering of de handhaving van de in het plan aangewezen
bestemmingen;

c.

het opslaan of storten van afval- of meststoffen, voor zover noodzakelijk voor het normale onderhoud van open terreinen en watergangen.

Bepalingen omtrent het gebruik van bouwwerken

1.

1--1.et is verboden bouwwerken anders te gebruiken dan ten dienste van de in
deze voorschri ften aan de bijbehorende grand gegeven bestemming.

2.

Onverminderd het bepaalde onder 1 is het in ieder geval verboden de
bouwwerken:
a.

te gebruiken voor doeleinden waarvoor het bauwen niet is toegestaan;
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},

lid C III

1.

2.

b.

te gebruiken voor detailhandelsdoeleinden;

c.

welke zijn gebouwd na een door burgemeester en wethouders verleende vrijstelling, te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor de
vrijstelling werd verleend.

Het bepaalde onder 2b is niet van toepassing op:
a.

het gebruik van bouwwerken ten behoeve van detailhandel in goederen welke ter plaatse warden vervaardigd of verwerkt, voor zover
zulks geen zelfstandig onderdeel van de bedrijfsvoering vormt;

b.

het gebruik van de bouwwerken als bedoeld in lid B I onder h ten
behoeve van detailhandel in motorbrandstoffen.

Vrijstellingsbepalingen omtrent het gebruik
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te- verlenen van het
bepaalde in lid C II onder 2b voor het gebruik van bouwwerken ten
behoeve van detailhandel in:
a.

landbouwwerktuigen en -machines, machinerieen ten behoeve van
bedrijven, automobielen, meubelen, caravans, boten en motoren;

b.

meubelen, keukeninrichtingen, doe-het-zelf-producten in een bouwmarkt;

c.

( volumineuze) goederen, welke naar de aard gelijk te stellen zijn met
de onder a en b genoemde;

d.

goederen waarvan de verkeep in ween- en winkelwijken engewenst is,
zoals brandgevaarlijke, explosieve en milieuverstorende goederen.
Alvorens een vrijstelling te verlenen als bedeeld onder a, b, c en d,
winnen burgemeester en wetheuders advies in bij de Rijksconsulent
voor Handel, Ambacht en Diensten in de Provincie Neerd-Brabant.
Alvorens een vrijstelling te verlenen als bedoeld ender d winnen
burgemeester en wethouders advies in bij de lnspecteur van de
Volksgezondheid voer de Hygiene van het Milieu.
lndien het concept-besluit van burgemeester en wetheuders, veer
zever het betreft detailhandel in goederen als bedoeld ender a en b,
afwijkt van het uitgebrachte advies, wordt de vrijstelling niet verleend dan nadat van gedeputeerde staten schriftelijk de verklaring is
ontvangen, dat zij tegen het verlenen van de vrijstelling geen
bezwaar hebben.
Indien het concept-besluit van burgemeester en wethouders betrekking heeft op detailhandel als bedoeld ender b en c, werdt de
vrijstelling niet verleend, dan nadat gedeputeerde staten schri ftelijk
hebben verklaard, dat zij tegen het verlenen van de vrijstelling geen
bezwaar hebben.

Burgemeester en wethouders zijn beveegd vrijstelling te verlenen van het
bepaalde in lid C II onder 2a veor het gebruik van bouwwerken binnen de
bestemming "Bedrijfsdoeleinden, klasse A, met bijbehorende erven (BA)",
veor:
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3.

a.

bedrijven welke genoemd warden in lid A onder categorie 3 of 4 van
de in artikel 3 opgneomen Staat van Inrichtingen;

b.

bedrijven welke niet genoemd warden in lid A onder categorie 3 of 4
van de in artikel 3 opgenomen Staat van Inrichtingen doch welke naar
de aard gelijk te stellen zijn met de in lid A onder categorie 3 of 4
genaemde bedrijven.
Alvorens deze vrijstelling te verlenen winnen burgemeester en wethouders schriftelijk advies in bij de Inspecteur van de Volksgezondheid voor de Hygiene van het Milieu.

Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid
C I onder 1 en 2 en in lid C II onder 1 en 2, indien strikte toepassing
daarvan leidt tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, die
niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.
lndien burgemeester en wethouders toepassing geven aan deze bepaling,
dient de procedure te warden gevolgd als omschreven in lid 1 van artikel
29.
•
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Artikel 5
Sporthal, met bijbehorende erven (RSS)
lid A

Bestemmingsbepalingen
De op de kaart als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor de
sportieve recreatie, met de daarbij behorende gebouwen, zoals een tennishal, en de daarbij behorende andere bouwwerken, andere werken, parkeeren groenvoorzieningen en open terreinen.

lid B I

Bebouwingsbepalingen
Op de in lid A bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten
dienste van genoemde bestemmingen warden gebouwd, met dien verstande, dat:

lid C I

a.

de gebouwen en/of andere bouwwerken uitsluitend mogen warden
opgericht binnen het op de kaart aangegeven bebouwingsvlak;

b.

de hoogte van de gebouwen en de hoogte van andere bouwwerken niet
meer mag bedragen dan op de kaart binnen de bestemming is bepaald
met de aanduiding "maatvoering voor bouwwerken";

c.

geen dienstwoning mag warden gebouwd;

d.

andere bouwwerken, zoals terreinafscheidingen, tot een maximale
hoogte van 2.50 m, uitgezonderd zijn van het onder a bepaalde.

Bepalingen omtrent het gebruik van onbebouwde gronden

1.

Het is verboden de in het plan begrepen gronden, - voor zover zij
onbebouwd blijven - anders te gebruiken dan in overeenstemming met de
in het plan aan die gronden gegeven bestemming.

2.

Onverminderd het bepaalde onder 1 is het in ieder geval verboden de
onbebouwde gronden te gebruiken voor:

3.

a.

het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens;

b.

het opslaan van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten,
bouwmaterialen, werktuigen, machines of onderdelen hiervan;

c.

het opslaan van gebruiksklare of onklare voer- of vaartuigen of
onderdelen hiervan;

d.

het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van puin, vuil of
andere vaste of vloeibare afvalstoffen.

Het bepaalde onder 2 is niet van toepassing voor zover het betreft:
a.

opslag van goederen ten behoeve van de krachtens het plan toegestane bedrijfsvoering;
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lid C II

b.

het tijdelijk opslaan van materialen en werktuigen, welke nodig zijn
voor de realisering of de handhaving van de in het plan aangewezen
bestemmingen;

c.

het opslaan of storten van afval- of meststoffen, voor zover noodzakelijk voor het normale onderhoud van open terreinen.

Bepalingen omtrent het gebruik van bouwwerken
Het is verboden bouwwerken anders te gebruiken dan ten dienste van de in
deze voorschriften aan de bijbehorende grand gegeven bestemming.

lid C III

Vrijstellingsbepalingen omtrent het gebruik
Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid
C I onder l en 2 en in lid C II, indien strikte toepassing daarvan leidt tot
een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende
redenen v.'ordt gerechtvaardigd.

Indien burgemeester en wethouders toepassing geven aan deze bepaling,
dient de procedure te warden gevolgd als omschreven in lid l van artikel
29.
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Artikel 6
J-loveniersbedrijven, met bijbehorende erven (Al--0

Bestemmingsbepalingen

lid A

De op de kaart als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor een
kwekerij ten dienste van een hoveniersbedrijf, met de daarbij behorende
bedrijfsgebouwen, kassen, bedrijfswoning, andere bouwwerken, andere
werken en open terreinen.
Bebouwingsbepalingen

lid B I

Op de in lid A bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten
dienste van genoemde bestemmingen warden gebouwd, met dien verstande, dat:

lid C I

a.

de gebouwen uitsluitend mogen warden opgericht binnen het op de
kaart aangegeven bebouwingsvlak;

b.

de gezamenlijke grondoppervlakte van de bedrijfsgebouwen - geen
kass~n zijnde -ten hoogste 750 m 2 mag bedragen;

c.

de goothoogte van de gebouwen ten hoogste 4.50 m mag bedragen;

d.

de hoogte van de gebouwen ten hoogste 8 m mag bedragen;

e.

binnen de bestemming niet meer dan een bedrijfswoning mag warden
gebouwd;

f.

de inhoud van de bedrijfswoning ten hoogste 600 m' mag bedragen;

g.

de hoogte van de andere bouwwerken ten hoogste mag bedragen:
1. binnen het bebouwingsvlak 8 m;
2. buiten het bebouwingsvlak 2.50 m.

Bepalingen omtrent het gebruik van onbebouwde gronden

1.

Het is verboden de in het plan begrepen gronden - voor zover zij
onbebouwd blijven - anders te gebruiken dan in overeenstemming met de
in het plan aan die gronden gegeven bestemming.

2.

Onverminderd het bepaalde onder l is het in ieder geval verboden de
onbebouwde gronden te gebruiken voor:
a.

het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens;

b.

het opslaan van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten,
bouwmaterialen, werktuigen, machines of onderdelen hiervan;

c.

het opslaan van gebruiksklare of onklare voer- of vaartuigen of
onderdelen hiervan;
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3.

lid C II

het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van puin, vuil of
andere vaste of vloeibare afvalstoffen.

Het bepaalde onder 2 is niet van toepassing voor zover het betreft:
a.

opslag van goederen ten behoeve van de krachtens het plan toegestaiie bedrijfsvoering;

b.

het tijdelijk opslaan van materialen en werktuigen, welke nodig zijn
voor de realisering of de handhaving van de in het plan aangewezen
besternrningen;

c.

het opslaan of storten van afval- of meststoffen, voor zover noodzakelijk voor het normale onderhoud van tuinen en andere open terreinen en watergangen.

Bepalingen orntrent het gebruik van bouwwerkeo

1.

Het is verboden bouwwerken anders te gebruiken dan ten dienste van de in
deze voorschriften aan de bijbehorende grand gegeven bestemming.

2.

Onverminderd het bepaalde onder 1 ls het in ieder geval verboden de
bouwwerken te gebruiken voor detailhandelsdoeleinden.

3.

Het bepaalde onder 2 is niet van toepassing op detailhandel in goederen
welke ter plaatse warden vervaardigd of verwerkt, voor zover zulks geen
zelfstandig onderdeel van de bedrijfsvoering vormt.

lid C III

Vrijstellingsbepalingen omtrent het gebruik
Burgerneester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid
C I onder l en 2 en in lid C II onder l en 2, indien strikte toepassing
daarvan leidt tot een beperking van het rneest doelmatige gebruik, die
niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.
lndien burgemeester en wethouders toepassing geven aan deze bepaling,
dient de procedure te warden gevolgd als omschreven in lid 1 van artikel
29.
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Artikel 7
Horecabedrijven, met bijbehorende erven (l--0

lid A

Bestemmingsbepalingen
De op de kaart als zodanig aangewezen gronden zljn bestemd voor
horecabedrijven, met de daarbij behorende bedrijfsgebouwen, bedrijfswoningen, andere bouwwerken, parkeervoorzieningen en open terreinen.
Bebouwingsbepalingen

lid B I

Op de in lid A bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten
dienste van genoemde bestemmingen warden gebouwd, met dien verstande, dat:

lid C I

a.

de bebouwde oppervlakte van een bouwperceel niet meer mag bedragen dan wordt bepaald door het op de kaart voor het desbetreffende
perceel aangegeven bebouwingspercentage;

b.

de gebouwen en andere bouwwerken uitsluitend mogen warden opgericht binnen de op de kaart aangegeven bebouwingsvlakken;

c.

de goothoogte van de gebouwen ten hoogste 7 m mag bedragen;

d.

de hoogte van de bouwwerken ten hoogste 10 m mag bedragen;

e.

bij ieder bedrijf nlet meer dan een bedrijfswoning mag warden
gebouwd;

f.

de inhoud van de bedrijfswoning ten hoogste 600 m' mag bedragen;

g.

terreinafscheidingen tot een hoogte van 2.50 m uitgezonderd zijn van
het sub b bepaalde.

Bepalingen omtrent het gebruik van onbebouwde gronden
l.

Het is verboden de in het plan begrepen gronden - voor zover zij
onbebouwd blijven - anders te gebruiken dan in overeenstemmlng met de
in het plan aan die gronden gegeven bestemming.

2.

Onverminderd het bepaalde onder 1 ls het in ieder geval verboden de
onbebouwde gronden te gebruiken voor:
a.

het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens;

b.

het opslaan van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten,
bouwmaterialen, werktuigen, machines of onderdelen hiervan;

c.

het opslaan van onklare voer- of vaartuigen of onderdelen hiervan;

d.

het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van puin, vuil of
andere vaste of vloeibare afvalstoffen.
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3.

lid C II

Het bepaalde onder 2 is niet van toepassing voor zover het betreft:
a.

opslag van gaederen ten behoeve van de krachtens het plan toegestane bedrijfsvaering;

b.

het tijdelijk opslaan van materialen en werktuigen, welke nodig zijn
voor de realisering of de handhaving van de in het plan aangewezen
bestemmingen;

c.

het apslaan of storten van afval- of meststoffen, voor zover noadzakelijk voor het normale onderhoud van tuinen en andere open terreinen.

Bepalingen omtrent het gebruik van bouwwerken
1.

Het is verboden bouwwerken anders te gebruiken dan ten dienste van de in
deze voorschriften aan de bijbeharende grand gegeven bestemming.

2.

Onverminderd het bepaalde onder l is het in ieder geval verboden de
bauwwerken te gebruiken voor detailhandelsdoeleinden.

lid C III

Vrijstellingsbepalingen amtrent het gebruik
Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid
C I ender l en 2 en in lid C II, indien strikte toepassing daarvan leidt tot
een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende
redenen wordt gerechtvaardigd.
lndien burgemeester en wethouders toepassing geven aan deze bepaling,
dient de procedure te warden gevolgd als omschreven in lid 1 van artikel
29.
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Artikel 8
Opslag- en sloopterreinen (BOP)
lid A

Bestemmingsbepalingen
~

De op de kaart als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor sloopen opslagterreinen van gerede en ongerede goederen, met de daarbij
behorende bedrijfsgebouwen, be~rijfswoning, andere bouwwerken, andere
werken en open terreinen, met dien verstande, dat binnen de bestemming
waarbij een bebouwingsvlak is aangegeven, de gronden over een breedte
van ten minste 1.50 m gemeten uit de bestemmingsgrenzen, zijn bestemd
voor afschermende beplantingen.
Bebouwingsbepalingen

lid B I

Op de in lid A bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten
dienste van genoemde bestemmingen warden gebouwd, met dien verstande, dat:

lid C I

a.

gebouwen uitsluitend mogen warden gebouwd indien op de kaart een
bebouwingsvlak is aangegeven, waarbijg:
l. ten hoogste 7% van het betreffende bouwperceel mag warden
bebouwd;
2. ten hoogste een bedrijfswoning met een inhoud van ten hoogste
600 m 3 mag warden gebouwd;
3. de goothoogte van de bedrijfsgebouwen ten hoogste 8 m mag
bedragen;
4. de hoogte van de bedrijfsgebouwen ten hoogste 8 m mag bedragen;
5. voor de gebouwen een kap verplicht is met een dakhelling van
ten minste 120 en ten hoogste 500;

b.

de hoogte van de andere bouwwerken ten hoogste 12 m mag bedragen.

Bepalingen omtrent het gebruik van onbebouwde gronden

1.

Het is verboden de in het plan begrepen gronden - voor zover zij
onbebouwd blijven - anders te gebruiken dan in overeenstemming met de
in het plan aan die gronden gegeven bestemming.

2.

Onverminderd het bepaalde onder 1 is het in ieder geval verboden de
gronden te gebruiken voor het storten of lozen van puin, vuil of andere
vaste of vloeibare afvalstoffen.

3.

Het bepaalde ender 2 is niet van toepassing voor zover het betreft het
storten van afval- of meststoffen, voor zover noodzakelijk voor het
normale onderhoud van open terreinen, dan wel noodzakelijk is in verband
met de uitoefening van het bedrijf. Deze uitzondering geldt niet voor de
zone met de nadere bestemming "Afschermende beplantingen".
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lid C II

Bepalingen omtrent het gebruik van bouwwerken

1.

Het is verboden bouwwerken anders te gebruiken dan ten dienste van de in
deze voorschriften aan de bijbehorende grand gegeven bestemming.

Z.

Onverminderd het bepaalde ender 1 is het in ieder geval verboden de
bouwwerken te gebruiken voor detailhandelsdoeleinden anders dan handel
in sloopmaterialen.

lid C III

Vrijstellingsbepalingen omtrent het gebruik
Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid
C I onder l en 2 en in lid C II, indien strikte toepassing daarvan leidt tot
een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende
redenen wordt gerechtvaardigd.
Indien burgemeester en wethouders toepassing geven aan deze bepaling,
dient de procedure te warden gevolgd als omschreven in lid 1 van artikel
29.
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Artikel 9
Woonwagenkamp (WK)
lid A

Bestemmingsbepalingen
De op de kaart als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor ten
hoogste twaalf standplaatsen voor woonwagens, met de daarbij behorende
gebouwen, andere bouwwerken, andere werken, parkeer- en groenvoorzieningen en open terreinen, met dien verstande, dat de oppervlakte van
iedere standplaats ten minste 150 m 2 zal bedragen.

lid BI

Bebouwingsbepalingen
Op de in lid A bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten
dienste van genoemde bestemmingen warden gebouwd, met dien verstande, dat:

lid C I

a.

op iedere standplaats ten hoogste een berging en een gebouwtje voor
sanitaire voorzieningen mogen warden gebouwd, met een gezamenlijke grondoppervlakte van niet meer dan 20 m 2 ;

b.

de goothoogte van de gebouwen ten hoogste 3 m mag bedragen;

c.

de hoogte van andere bouwwerken ten hoogste 4.50 m mag bedragen.

Bepalingen omtrent het gebruik van onbebouwde gronden

1.

Het is verboden de in het plan begrepen gronden - voor zover zij
onbebouwd blijven - anders te gebruiken dan in overeenstemming met de
in het plan aan die gronden gegeven bestemming.

2.

Onverminderd het bepaalde onder 1 is het in ieder geval verboden de
onbebouwde gronden te gebruiken voor:

3.

a.

het opslaan van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten,
bouwmaterialen, werktuigen, machines of onderdelen hiervan;

b.

het opslaan van gebruiksklare of onklare voer- of vaartuigen of
onderdelen hiervan;

c.

het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van puin, vuil of
andere vaste of vloeibare afvalstoffen.

Het bepaalde onder 2 is niet van toepassing voor zover het betreft:
a.

het tijdelijk opslaan van materialen en werktuigen, welke nodig zijn
voor de realisering of de handhaving van de in het plan aangewezen
bestemmingen;

b.

het opslaan of storten van afval- of meststoffen, voor zover noodzakelijk voor het normale onderhoud van tuinen en andere open terreinen.
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lid C II

Bepalingen omtrent het gebruik van bouwwerken
l.

Het is verboden bouwwerken anders te gebruiken dan ten dienste van de in
deze voorschriften aan de bijbehorende grand gegeven bestemming.

2.

Onverminderd het bepaalde onder 1 is het in ieder geval verboden de
bouwwerken te gebruiken voor beroeps- of bedrijfsmatige werk- en/of
opslagruimte.

lid C lII

Vrijstellingsbepalingen omtrent het gebruik
Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid
C I onder 1 en 2 en in lid C II, indien strikte toepassing daarvan leidt tot
een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende
redenen wordt gerechtvaardigd.
lndien burgemeester en wethouders toepassing geven aan deze bepaling,
dient de proqedure te warden gevolgd als omschreven in lid 1 van artikel
29.
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Artikel 10
l\Utsgebouwtjes, al dan niet met bijbehorende erven (Bl'U)

lid A

Bestemmingsbepalingen
De op de kaart als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor

openbare nutsdoeleinden met de daarbij behorende, niet voor bewoning
bestemde, gebouwtjes, zeals transformatorhuisjes, andere bouwwerken,
andere werken en open terreinen.
Bebouwingsbepalingen

lid B I

Op de in lid A bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten
dienste van genoemde bestemmingen warden gebouwd, met dien verstande, dat:

lid CI

a.

de gebouwtjes uitsluitend binnen de op de kaart aangegeven bebouwingsvlakken mogen warden gebouwd;

b.

de goothoogte van de gebouwtjes niet meer dan 4 m mag bedragen;

c.

de hoogte van de andere bouwwerken ten hoogste 4 m mag bedragen.

Bepalingen omtrent het gebruik van onbebouwde gronden
l.

Het is verboden de in het plan begrepen gronden - voor zover zij
onbebouwd blijven - anders te gebruiken dan in overeenstemming met de
in het plan aan die gronden gegeven bestemming.

2.

Onverminderd het bepaalde onder l is het in ieder geval verboden de
onbebouwde gronden te gebruiken voor:

3.

a.

het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens;

b.

het opslaan van gerede of ongerede goederen, zeals vaten, kisten,
bouwmaterialen, werktuigen, machines of onderdelen hiervan;

c.

het opslaan van gebruiksklare of onklare voer- of vaartuigen of
onderdelen hiervan;

d.

het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van puin, vuil of
andere vaste of vloeibare afvalstoffen.

Het bepaalde ender 2 is niet van toepassing voor zover het betreft:
a.

opslag van goederen ten behoeve van de krachtens het plan toegestane bedrijfsvoering;

b.

het tijdelijk opslaan van materialen en werktuigen, welke nodig zijn
voor de realisering of de handhaving van de in het plan aangewezen
bestemmingen;
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c.
lid C II

het opslaan of storten van afval- of meststoffen, voor zover noodzakelijk voor het normale onderhoud van de open terreinen.

Bepalingen omtrent het gebruik van bouwwerken
Het is verboden bouwwerken anders te gebruiken dan ten dienste van de in
deze voorschriften aan de bijbehorende grand gegeven bestemming.•

li d

cm

Vrijstellingsbepalingen omtrent het gebruik
Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid
C I onder l en 2 en in lid C II, indien strikte toepassing daarvan leidt tot
een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende
redenen wordt gerechtvaardigd.
lndien burgemeester en wethouders toepassing geven aan deze bepaling,
dient de procedure te warden gevolgd als omschreven in lid l van artikel
29 •

•
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Artikel 11
Eengezinshuizen in open bebouwing, met bijbehorende erven (EO)
lid A

Bestemmingsbepalingen
De op de kaart als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor een
waning met de daarbij behorende bijgebouwen, andere bouwwerken en
tuinen.

lid B I

Bebouwingsbepalingen
Op de in lid A bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten
dienste van genoemde bestemmingen warden gebouwd, met dien verstande, dat:

lid 8 II

a.

als hoofdgebouw uitsluitend een vrijstaand eengezinshuis mag warden
gebouwd;

b.

het hoofdgebouw uitsluitend mag warden opgericht binnen het op de
kaart aangegeven bebouwingsvlak;

c.

de breedte van de waning ten minste 7 m zal bedragen;

d.

de goothoagte van de woning ten hoogste 6 m mag bedragen;

e.

bij de woning bijgebouwen mogen warden gebouwd, met een gezamenlijke grondoppervlakte van ten haogste 50 m 2 ;

f.

de gaathoagte van een vrijstaand bijgebouw ten haogste 2.50 m mag
bedragen;

g.

de goothoogte van een aangebouwd bijgebouw ten hoogste gelijk mag
zijn aan de hoogte van de eerste bouwlaag van de woning;

h.

de hoogte van andere bouwwerken ten hoogste 2.50 m mag bedragen;

i.

uitsluitend ter plaatse van de op de kaart gegeven aanduiding "kleine
bedrijven toegestaan", bedrijfsgebouwen ten behoeve van een ambachtelijk en verzorgend bedrijf zijn toegestaan en wel zodanig, dat
het bedrijfsvloerappervlak niet meer mag bedragen dan het bedrijfsvloeroppervlak, hetwelk aanwezig is ten tijde van het in antwerp ter
visie leggen van het plan.

Vrijstellingsbevoegdheid van burgemeester en wethouders
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het
bepaalde in:
a.

lid BI
ender g:

voor de bouw van een dierenverblijf en/of plantenkas bij
de waning tot een gezamenlijke grondoppervlakte van
niet meer dan 25 m 2 , een goothoogte van niet meer dan
3 m en een hoogte van ten hoogste 4.50 m, mits de
afstand van een dierenverblijf tot de woning ten minste
6 m zal bedragen;
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lid C I

lid BI
ender i:

voor het vergroten van het op het tijdstip van het in
ontwerp ter visie leggen van het plan aanwezige bedrijfsvloeroppervlak met ten haogste 50%.

Bepalingen omtrent het gebruik van onbebouwde 9ronden
l.

Het is verboden de in het plan begrepen gronden - voor zover zij
onbebouwd blijven - anders te gebruiken dan in overeenstemming met de
in het plan aan die gronden gegeven bestemming.

2.

Onverminderd het bepaalde in lid l is het in ieder geval verboden de
onbebouwde gronden te gebruiken voor:

3.

lid C II

a.

het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens;

b.

het opslaan van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten,
bouwmaterialen, werktuigen, machines of onderdelen hiervan;

c.

het opslaan van gebruiksklare of onklare voer- en vaartuigen of
onderdelen hiervan;

d.

het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van
andere vaste of vloeibare afvalstoffen.

puin~

vuil of

Het bepaalde onder 2 is niet van toepassing voor zover het betreft:
a.

het tijdelijk opslaan van materialen en werktuigen, welke nodig zijn
voor de realisering of de handhaving van de in het plan aangewezen
bestemmingen;

b.

het opslaan of storten van afval- of meststoffen, voor zover noodzakelijk voor het normale onderhoud van tuinen en andere open terreinen;

c.

het stallen van een toercaravan op het erf behorend bij een woning,
alsmede het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen op
het erf behorend bij een woning, overeenkomstig het bepaalde in
artikel 27 lid 2 van de Kampeerwet, zeals deze luidde ten tijde van
het rechtskracht verkrijgen van het plan.

Bepalingen omtrent het gebruik van bouwwerken

1.

Het is verboden bouwwerken anders te gebruiken dan ten dienste van de in
deze voorschriften aan de bijbehorende grand gegeven bestemming.

2.

Onverminderd het bepaalde ender 1 is het in ieder geval verboden de
bouwwerken te gebruiken:

3.

a.

voor beroeps- of bedrijfsmatige werk- of opslagruimte;

b.

voor detailhandelsdoeleinden.

a.

Het bepaalde onder 2a is niet van toepassing op de bouwwerken als
bedoeld in lid B I onder i;
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•

lid

c

b.

111

het bepaalde ender 2b is niet van· toepassing op de bouwwerken als
bedoeld in lid B I ender 1, voor zover het betreft goederen welke ter
plaatse warden vervaardigd of verwerkt en voor zover zulks geen
zelfstandig onderdeel van de bedrijfsvoerin9 vormt.

Vrijstellingsbepalingen omtrent het gebruik
Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid
C I ender 1 en 2 en in lid C II, indien strikte toepassing daarvan leldt tot
een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende
redenen wordt gerechtvaardigd.
Indien burgemeester en wethouders toepassing geven aan deze bepaling,
dient de procedu!"e te warden gevolgd als omschreven in lid l van artikel

29.

.
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Artikel 12
Eengezinshuizen in open bebouwing, klasse N, met bijbehorende erven
(EON)
lid A

Bestemmingsbepalingen
De op de kaart als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor een
woning met de daarbij behorende bijgebouwen, andere bouwwerken en
tuinen, alsmede voor het behoud en de versterking van de aan deze
gebouwen eigen zijnde cultuur-historische waarde.

lid B I

Bebouw ingsbepa l ingen
Op de in lid A bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten
dienste van genaemde bestemmingen warden gebouwd, met dien verstande: dat:
a.

als hoafdgebauw uitsluitend een vrijstaand eengezinshuis mag warden
gebouwd;

b.

het haofdgebouw uitsluitend mag warden opgericht binnen het op de
kaart aangegeven bebouwingsvlak;

c.

de goothoogte van de woning ten hoogste gelijk mag zijn aan de
goothoogte, welke aanwezig is ten tijde van het in antwerp ter visie
leggen van het plan;

d.

de hoogte van de woning ten hoogste gelijk mag zijn aan de hoogte,
welke aanwezig is ten tijde van het in ontwerp ter visie leggen van
het plan;

e.

de grondoppervlakte van de woning niet meer mag bedragen dan de
grondoppervlakte welke aanwezig is ten tijde van het in ontwerp ter
visie leggen van het plan;

f.

de kapvorm en de nokrichting van de woning, welke aanwezig zijn ten
tijde van het in ontwerp ter visie leggen van het plan, niet mogen
warden gewijzigd;

g.

bij de woning bijgebouwen mogen warden gebouwd met een gezamenlijke grondoppervlakte van ten hoogste 50 m 2 ;

h.

de goothoogte van een vrijstaand bijgebouw ten hoogste 2.50 m mag
bedragen;

i.

de goothoogte van een aangebouwd bijgebouw ten hoogste gelijk mag
zijn aan de hoogte van de eerste bouwlaag van de woning;

j.

de hoogte van andere bouwwerken ten hoogste 2.50 m mag bedragen.

- 12.44 Vrijstellingsbevoegdheid van burgemeester en wethouders

lid B II

Burgemeester en wethouders zijn, bevoegd vrijstelling te verlenen van het
bepaalde in lid B I onder g, voor de bouw van een dierenverblijf en/of
plantenkas bij de woning tot een gezamenlijke grondoppervlakte van niet
meer dan 25 m 2 , een goothoogte van niet meer dan 3 m en een hoogte van
ten hoogste 4.50 m, mits de afstand van een dierenverblijf tot de woning
ten minste 6 m zal bedragen.
lid C I

Bepalingen omtrent het gebruik van onbebouwde gronden

1.

Het is verboden de in het plan begrepen gronden - voor zover zij
onbebouwd blijven - anders te gebruiken dan in overeenstemming met de
in het plan aan die gronden gegeven bestemming.

2.

Onverminderd het bepaalde in lid l is het in ieder geval verboden de
onbebouwde gronden te gebruiken voor:

3.

lid C II

a.

het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens;

b.

het opslaan van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten,
bouwmaterialen, werktuigen, machines of onderdelen hiervan;

c.

het opslaan van gebruiksklare of onklare voer- en vaartuigen of
onderdelen hiervan;

d.

het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van puin, vuil of
andere vaste of vloeibare afvalstoffen.

Het bepaalde onder 2 is niet van toepassing voor zover het betreft:
a.

het tijdelijk opslaan van materialen en werktuigen, welke nodig zijn
voor de realisering of de handhaving van de in het plan aangewezen
bestemmingen;

b.

het opslaan of storten van afval- of meststoffen, voor zover noodzakelijk voor het normale onderhoud van tuinen en andere open terreinen;

c.

het stallen van een toercaravan op het erf behorend bij een woning,
alsmede het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen op
het erf behorend bij een woning, overeenkomstig het bepaalde in
artikel 27 lid 2 van de Kampeerwet, zoals deze luidde ten tijde van
het rechtskracht verkrijgen van het plan.

Bepalingen omtrent het gebruik van bouwwerken

1.

Het is verboden bouwwerken anders te gebruiken dan ten dienste van de in
deze voorschri ften aan de bijbehorende grand gegeven bestemming.

2.

Onverminderd het bepaalde onder l is het in ieder geval verboden de
bouwwerken te gebruiken voor beroeps- of bedrijfsmatige werk- en/of
opslagru i mte.

- 12.45 lid C III

Vrijstellingsbepalingen omtrent het gebruik
Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid
C l onder 1 en 2 en in lid C II, indien strikte toepassing daarvan leidt tot
een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende
redenen wordt gerechtvaardigd.
lndien burgerneester en wethol4ders toepassing geven aan deze bepaling,
dient de procedure te warden gevolgd als omschreven in lid 1 van artikel
29.

- 13.46 -

Artikel 13
Verkeersdoeleinden, categorie I (V

0

Bestemmingsbepalingen

lid A

De op de kaart als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor wegen
met uitsluitend een stroomfunctie met een nationaal en een regionaal
karakter, zoals rijkswegen en provinciale wegen en voor voorzieningen ten
behoeve van het openbaar vervoer, fiets- en voetpaden, parkeervoorzieningen en andere verkeersvoorzieningen, bermen en bermsloten met de
daarbij behorende, niet voor bewoning bestemde, gebouwtjes ten behoeve
van het verkeer en het openbaar nut, andere bouwwerken, zoals lichtmasten, verkeersborden en andere verkeersgeleiders, verkeersregelinstallaties, onderdoorgangen, zoals bruggen, viaducten en tunnels ter plaatse van
de op de kaart gegeven aanduidingen en duikers, zulks met uitzondering
van verkooppunten voor motorbrandstoffen.
Bebouwingsbepalingen

lid BI

Op de in lid A bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten
dienste van genoemde bestemmingen warden gebouwd, met dien verstande, dat:

lid C I

a.

de inhoud van de gebouwtjes niet meer dan 25 m' mag bedragen;

b.

de hoogte van de gebouwtjes niet meer dan 4 m mag bedragen;

c.

de hoogte van de andere bouwwerken ten hoogste 9 m mag bedragen.

Bepalingen omtrent het gebruik van onbebouwde gronden

1.

Het is verboden de in het plan begrepen gronden - voor zover zij
onbebouwd blijven - anders te gebruiken dan in overeenstemming met de
in het plan aan die gronden gegeven bestemming.

2.

Onverminderd het bepaalde onder 1 is het in ieder geval verboden de
onbebouwde gronden te gebruiken voor:

3.

a.

het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens;

b.

het opslaan van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten,
bouwmaterialen, werktuigen, machines of onderdelen hiervan;

c.

het opslaan van onklare voer- of vaartuigen of onderdelen hiervan;

d.

het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van puin, vuil of
andere vaste of vloeibare afvalstoffen.

Het bepaalde onder 2 is niet van toepassing voor zover het betreft:
a.

het tijdelijk opslaan van materialen en werktuigen, welke nodig zijn
voor de realisering of de handhaving van de in het plan aangewezen
bestemmingen;

- 13.47 -

b.

lid C II

het opslaan of storten van afval- of meststoffen, voor zover noodzakelijk voor het normale onderhoud van open terreinen en watergangen.

Bepalingen omtrent het gebruik van bouwwerken .
Het is verboden bouwwerken anders te gebruiken dan ten dienste van de in
deze voorschriften aan de bijbehorende grand gegeven bestemming.

lid C III

Vrijstellingsbepalingen omtrent het gebruik
Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid
C I onder 1 en 2 en in lid C II, indien strikte toepassing daarvan leidt tot
een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende
redenen wordt gerechtvaardigd.
lndien burgemeester en wethouders toepassing geven aan deze bepaling,
dient de procedure te v1crden gevolgd als omschievan in lid l van artikel
29.

- 14.48 -

Artikel 14
Verkeersdoeleinden, categorie II (V IO
Bestemmingsbepalingen

lid A

De op de kaart als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor wegen
met een (overheersende) stroomfunctie, zoals stads- en wijkontsluitingswegen en voor voorzieningen ten behoeve van het openbaar vervoer, fietsen voetpaden, parkeervoorzieningen en andere verkeersvoorzieningen,
bermen en bermsloten met de daarbij behorende, niet voor bewoning
bestemde gebouwtjes, zeals wachthuisjes en telefooncellen en andere
bouwwerken, zeals lichtmasten, verkeersborden en andere verkeersgeleiders, verkeersregelinstallaties, tunnels en du ikers.
Bebouwingsbepalingen

lid B I

Op de in lid A bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten
dienste van genoemde bestemmingen warden gebouwd, met dien verstande, dat:

•

lid C I

a.

de inhoud van de gebouwtjes niet meer dan ZS m' mag bedragen;

b.

de hoogte van de gebouwtjes niet meer dan 4 m mag bedragen;

c.

de hoogte van de andere bouwwerken ten hoogste 9 m mag bedragen.

Bepalingen omtrent het gebruik van onbebouwde gronden
l.

Het is verboden de in het plan begrepen gronden - voor zover zij
onbebouwd blijven - anders te gebruiken dan in overeenstemming met de
in het plan aan die gronden gegeven bestemming.

Z.

Onverminderd het bepaalde ender l is het in ieder geval verboden de
onbebouwde gronden te gebruiken voor:

3.

a.

het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens;

b.

het opslaan van gerede of ongerede goederen, zeals vaten, kisten,
bouwmaterialen, werktuigen, machines of onderdelen hiervan;

c.

het opslaan van onklare voer- of vaartuigen of onderdelen hiervan;

d.

het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van puin, vuil of
andere vaste of vloeibare afvalstoffen.

Het bepaalde ender 2 is niet van toepassing voor zover het betreft:
a.

het tijdelijk opslaan van materialen en werktuigen, welke nodig zijn
voor de realisering of de handhaving van de in het plan aangewezen
bestemmingen;

b.

het opslaan of storten van afval- of meststoffen, voor zover noodzakelijk voor het normale onderhoud van open terreinen en watergangen.

- 14.49 lid C II

Bepalingen omtrent het gebruik van bouwwerken
Het is verboden bouwwerken anders te gebruiken dan ten dienste van de in
deze voorschriften aan de bijbehorende grand gegeven bestemming.

lid

c

Ill

Vrijstellingsbeealingen omtrent het gebruik

Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid
C I ender 1 en 2 en in lid C II, indien strikte toepassing daarvan leidt tot
een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende
redenen wordt gerechtvaardigd.
lndien burgemeester en wethouders toepassing geven aan deze bepaling,
dient de procedure te worden gevolgd als omschreven in lid 1 van artikel
29.

- 15.50 -

Artikel 15
Verkeersdoeleinden, categorie

m (V IIO

Bestemmingsbepalingen

lid A

De op de kaart als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor wegen
met een beperkte stroomfunctie met voornamelijk bestemmingsverkeer,
en voor fiets- en voetpaden, parkeervoorzieningen en andere verkeersvoorzieningen, bermen en bermsloten, met de daarbij behorende, niet voor
bewoning bestemde, gebouwtjes, zeals wachthuisjes en telefooncellen en
andere bouwwerken, zoals lichtmasten, verkeersborden en andere verkeersgeleiders, verkeersregelinstallaties, bruggen en duikers, zulks met
uitzondering van verkooppunten voor motorbrandstoffen •
Bebouwingsbepalingen

.id B I

Op de in lid A besternde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten
dienste van genoernde besternmingen warden gebouwd, met dien verstande, dat:

lid C I

a.

de inhoud van de gebouwtjes niet meer dan 25 m' mag bedragen;

b.

de hoogte van de gebouwtjes niet meer dan 4 m mag bedragen;

c.

de hoogte van de andere bouwwerken ten hoogste 9 m mag bedragen.

Bepalingen omtrent het gebruik van onbebouwde gronden
l.

Het is verboden de in het plan begrepen gronden - voor zover zij
onbebouwd blijven - anders te gebruiken dan in overeensternming met de
in het plan aan die gronden gegeven bestemming.

2.

Onverminderd het bepaalde onder l is het in ieder geval verboden de
onbebouwde gronden te gebruiken voor:

3.

a.

het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens;

b.

het opslaan van gerede of ongerede goederen, zeals vaten, kisten,
bouwmaterialen, werktuigen, machines of onderdelen hiervan;

c.

het opslaan van onklare veer- of vaartuigen of onderdelen hiervan;

d.

het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van puin, vuil of
andere vaste of vloeibare afvalstoffen.

Het bepaalde ender 2 is niet van toepassing voor zover het betreft:
a.

het tijdelijk opslaan van materialen en werktuigen, welke nodig zijn
voor de realisering of de handhaving van de in het plan aangewezen
bestemmingen;

b.

het opslaan of storten van afval- of meststoffen, voor zover noodzakelijk voor het normale onderhoud van open terreinen en watergangen.

- 15.51 lid

cu

Bepalingen omtrent het gebruik van bouwwerken
Het is verboden bouwwerken anders te gebruiken dan ten dienste van de in
deze voorschriften aan de bijbehorende grond gegeven bestemming.

lid C III

Vrijstellingsbepalingen omtrent het gebruik
Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid
C I ender l en 2 en in lid C II, indien strikte toepassing daarvan leidt tot
een beperking "Van het meest doelmatige gebruik, die niet do0:r dringende
redenen wordt gerechtvaardigd.
Indien burgemeester en wethouders toepi;issing geven aan deze bepaling,
dient de procedure te warden gevolgd als omschreven in lid l van artikel
29.

- 16.52 -

Artikel 16
vervallen

-17.53-

Artikel 17
Fietspad en voetpad
Besternmingsbepalingen

lid A

De op de kaart als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor
fietspaden en voetpaden, met de daarbij behorende andere bouwwerken,
zeals lichtmasten, verkeersgeleiders en onderdoorgangen, zeals bruggen,
tunnels en duikers en ande re werken.
lid B I

Bebouv1ingsbepalingen
Op de in lid A bestemde gronden mogen uitsluitend andere bouwwerken
met een maximale hoogte van 6 m ten dienste van genoemde bestemmingen warden gebouwd.

iid

cr

l:iepalingen omtrent het gebruik van onbebouwde gronden

l.

Het is verboden de in het plan begrepen gronden - voor zover zij
onbebouwd blijven - anders te gebruiken dan in overeenstemming met de
in het plan aan die grcnden gege ven besternming.

2.

Onverminderd het bepaalde onder 1 is het in ieder geval verboden de
onbebouwde gronden te gebruiken voor:

3.

lid C II

a.

het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens;

b.

het opslaan van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten,
bouwmaterialen, werktuigen, machines of onderdelen hiervan;

c.

het opslaan van gebruiksklare of onklare veer- of vaartuigen of
onderdelen hiervan;

d.

het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van puin, vuil of
andere vaste of vloeibare afvalstoffen.

Het bepaalde ender 2 is niet van toepassing voor zover het betreft:
a.

het tijdelijk opslaan van materialen en werktuigen, welke nodig zijn
voor de realisering of de handhaving van de in het plan aangewezen
bestemmingen;

b.

het opslaan of storten van afval- of meststoffen, voor zover noodzakelijk voor het normale onderhoud van open terreinen en watergangen.

Bepalingan orntrent het gebruik van bouwwerken
Het is verboden bouwwerken anders te gebruiken dan ten dienste van de in
deze voorschriften aan de bijbehorende grand gegeven bestemming.

- 17.54 lid C III

Vrijstellin51sbepalingen omtrent het gebruik
Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid
C I ender 1 en 2 en in lid C II, indien strikte toepassing daarvan leidt tot
een beperking van het meest doelmatlge gebruik, die niet door dringende
redenen wordt gerechtvaardigd.
Indien burgemeester en wethouders toepassing geven aan deze bepaling,
dient de procedure te warden gevolgd als omschreven in lid 1 van artikel

29.

•

- 18.55 -

Artikel 18
Water
lid A

Bestemmingsbepalingen
De op de kaart als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor de
waterhuishouding en waterberging, alsmede voor waterlopen, singels en
vijvers, met de daarbij behorende andere bouwwerken en andere werken.

lid 8 I

Bebouwingsbepalingen
Op de in lid A bestemde gronden mogen uitsluitend andere bouwwerken
met een maximale hoogte van 3 m ten dienste van genoemde bestemmingen warden gebouwd.
Op deze gronden mogen geen gebouwen worden opgericht.

lid C I

Bepalingen omtrent het gebruik van onbebouwde gronden

1.

Het is verboden de in het plan begrepen gronden - voor zover zij
onbebouwd blijven - anders te gebruiken dan in overeenstemrning met de
in het plan aan die gronden gegeven bestemming.

2.

Onverminderd het bepaalde onder 1 is het in ieder geval verboden de
onder 1 bedoelde gronden te gebruiken voor:

3.

lid C II

a.

het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens;

b.

het opslaan van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten,
bouwmaterialen, werktuigen, machines of onderdelen hiervan;

c.

het opslaan van gebruiksklare of onklare voer- en vaartuigen of
onderdelen hiervan;

d.

het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van puin, vuil of
andere vaste of vloeibare afvalstoffen.

Het bepaalde onder 2 is niet van toepassing voor zover het betreft:
a.

het tijdelijk opslaan van materialen en werktuigen, welke nodig zijn
voor de realisering of de handhaving van de in het plan aangewezen
bestemmingen;

b.

het opslaan of storten van afval- of meststoffen, voor zover noodzakelijk voor het normale onderhoud van watergangen.

Beoalingen omtrent he t geb ruik van bouwwerken
Het is verboden bouwwerken anders te gebruiken dan ten dienste van de in
deze voorschriften aan de bijbehorende grand gegeven bestemming.

- 18.56 lid C III

Vrijstellingsbepalingen omtrent het gebruik
Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid
C I ender I en 2 en lid C II, indien strikte toepassing daarvan leidt tot een
beperking van het meest daelrnatige gebruik, die niet door dringende
redenen wordt gerechtvaardigd.
Ihdien burgemeester en wethouders toepassing geven aan deze bepalingen,
dient de procedure te worden gevolgd als omschreven in lid l van artikel
29.

- 19.57 -

Artikel 19
Voor- of zijtuin, open erf (T)
Bestemmingsbepalingen

lid A

De op de kaart als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen
en overigens als toegangspad tot de gebouwen, met de daarbij behorende
andere bouwwerken en andere werken.
lid B I

Bebouwingsbepalingen
Op de in lid A bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten
dienste van genoemde besternrningen warden gebouwd, met dien verstande, dat:

lid B II

a.

geen gebouwen magen warden gebouwd;

b.

de hoogte van andere bouwwerken ten hoogste 1 m mag bedragen.

Vrijstellingsbevoegdheid van burgemeester en wethouders
Burgerneester en wethouders zijn bevoegd vrijstel.ling te verlenen van het
bepaalde in lid B I voor de bouw van andere bouwwerken tot een hoogte
van niet rneer dan 2.50 m.

lid C I

Bepaiingen orntrent het gebruik van onbebouwde gronden

l.

Het is verboden de in het het plan begrepen gronden - voor zover zij
onbebouwd blijven - anders te gebruiken dan in overeenstemming met de
in het plan aan die gronden gegeven bestemming.

2.

Onverminderd het bepaalde ender 1 is het in ieder geval verboden de
onbebouwde gronden te gebruiken voor:

3.

a.

het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens; ·

b.

het opslaan van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten,
bouwmateri8len; werktuigen, machine:; of onderdelen hiervan;

c.

het opslaan van gebruiksklare of onklare voer- of vaartuigen of
onderdelen hiervan;

d.

het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van puin, vuil of
andere vaste of vloeibare afvalstoffen.

Het bepaalde onder 2 is niet van toepassing voor zover het betreft:
a.

het tijdelijk opslaan van materialen en werktuigen, welke nodig zijn
voor de realisering of de handhaving van de in het plan aangewezen
bestemmingen;

b.

het opslaan of storten van afval- of meststoffen, voor zover noodzakelijk voor het normale onderhoud van open terreinen en watergangen;
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c.

lid C II

het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen op het erf
behorend bij een woning overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 lid
2 van de Kampeerwet, zoals deze luidde ten tijde van het rechtskracht verkrijgen van het plan.

Bepalingen omtrent het gebruik van bouwwerken
Het is verboden bouwwerken anders te gebruiken dan ten dienste van de in
deze voorschriften aan de bijbehorende grand gegeven bestemming.

lid C III

Vrijstellingsbepalingen omtrent het gebruik
Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid
C I onder 1 en 2 en lid C II, indien strikte toepassing daarvan leidt tot een
beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende
redenen wordt gerechtvaardigd.
fndien burgemeester en wethouders toepassing geven aan deze bepaling,
dient de procedure te warden gevolgd als omschreven in lid l van artikel

29.

- 20.59 -

Artikel 20
Groenvoorzieningen
lid A

Bestemmingsbepalingen
De op de kaart als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor
plantsoenen, bermstroken, andere groenvoorzieningen en geluidwerende
voorzieningen, met de daarbij behorende andere bouwwerken, andere
werken, paden, sloten en speelterreinen.

lid B I

Bebouwingsbepal in gen
Op de in lid A bestemde gronden mogen uitsluitend andere bouwwerken
met een maximale hoogte van 6 m ten dienste van genoemde bestemmingen warden gebouwd. Op deze gronden mogen geen gebouwen warden
nnnQrir"'h~
-r-::i- .. ... _, , ....

lid C I

Bepalingen omtrent het gebruik van onbebouwde gronden
l.

Het is verboden de in het het plan begrepen gronden - voor zover zij
onbebouwd blijven - anders te gebruiken dan in overeenstemming met de
in het plan aan die gronden gegeven bestemming.

2.

Onverminderd het bepaalde onder l is het in ieder geval verboden de
onbebouwde gronden te gebruiken voor:

3.

lid C II

a.

het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens;

b.

het opslaan van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten,
bouwmaterialen, werktuigen, machines of onderdelen hiervan;

c.

het opslaan van gebruiksklare of onklare voer- of vaartuigen of
onderdelen hiervan;

d.

het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van puin, vuil of
andere vaste of vloeibare afvalstoffen.

Het bepaaide onder 2 is niet van toepassing voor zover het betreft:
a.

het tijdelijk opslaan van materialen en werktuigen, welke nodig zijn
voor de realisering of de handhaving van de in het plan aangewezen
bestemmingen;

b.

het opslaan of storten van afval- of meststoffen, voor zover noodzakelijk voor het normale onderhoud van open terreinen en watergan-:
gen.

Bepalingen omtrent het gebruik van bouwwerken
Het is verboden bouwwerken anders te gebruiken dan ten dienste van in
deze voorschriften aan de bijbehorende grand gegeven bestemming.

lid C III

Vrijstellingsbepa!ingen omtrent het gebruik

- 20.60 -

Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid
C I onder 1 en Z en C U, indien strikte toepassing daarvan leidt tot een
beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende
redenen wordt gerechtvaardigd.
Ihdien burgemeester en wethouders toepassing geven van deze bepaling,
dient de procedure te warden gevolgd als omschreven in lid 1 van artikel

·29.

.
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Artikel 21
Recreatieve doeleinden (RD)
Bestemmlngsbepalingen

lid A

De op de kaart als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor de
actieve sportbeoefening, met de daarbij behorende gebouwen, zoals kleedlokalen, clubgebouwen, kantines en gebouwen voor sanitaire voorzieningen
en onderhoud, andere bouwwerken en andere werken, zoals sport- en
speelvelden, groen- en parkeervoorzieningen, alsmede voor waterberging.
Bebouwingsbepalingen

lid B 1

Op de in lid A bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten
dienste van genoemde bestemmingen warden gebouwd, met dien verstande: dRt:

lid C I

a.

de gezamenlijke grondoppervlakte van de gebouwen ten hoogste
250 m 2 mag bedragen;

b.

de goothoogte van de gebouwen niet meer dan 3.50 m mag bedragen;

c.

de hoogte van de gebouwen niet meer dan 5 m mag bedragen;

d.

de hoogte van de andere bouwwerken niet meer dan 5 m mag
bedragen;

e.

de afstand van gebouwen en andere bouwwerken, met uitzondering
van terreinafscheidingen tot een hoogte van niet meer dan 2.50 m tot
aan de perceelsgrenzen ten minste 5 m zal bedragen;

f.

geen dienstwoningen mogen warden gebouwd.

Bepalingen omtrent het gebruik van onbebouwde gronden
1.

Het is verboden de in het plan begrepen gronden - voor zover zij
onbebouwd blijven - anders te gebruiken dan in overeenstemming met de
in het plan aan die gronden gegeven bestemming.

2.

Onverminderd het bepaalde onder l is het in ieder geval verboden de
onbebouwde gronden te gebruiken voor:
a.

het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens;

b.

het opslaan van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten,
bouwmaterialen, werktuigen, machines of onderdelen hiervan;

c.

het opslaan van gebruiksklare of onklare voer- en vaartuigen of
onderdelen hiervan;

d.

het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van puin, vuil of
andere vaste of vloeibare afvalstoffen.

/

- 21.62 3.

lid C II

Het bepaalde onder 2 is niet van toepassing voor zover het betreft:
a.

het tijdelijk opslaan van materialen en werktuigen, welke nodig zijn
voor de realisering of de handhaving van de in het plan aangewezen
bestemmingen;

b.

het opslaan of storten van afval- of meststoffen, voor zover noodzakelijk voor het normale onderhoud van sportvelden, andere open
terreinen en watergangen.

Bepalingen omtrent het gebruik van bouwwerken
Het is verboden bouwwerken anders te gebruiken dan ten dienste van de in
deze voorschri ften aan de bijbehorende grand gegeven bestemming.

lid C III

Vrijstellingsbepalingen omtrent het gebruik
Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid
C I onder 1 en 2 en in lid C II, lndien strikte toepassing daarvan leidt tot
een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende
redenen wordt gerechtvaardigd.
Indien burgemeester en wethouders toepassing geven aan deze bepaling,
dient de procedure te warden gevolgd als omschreven in lid 1 van artikel
29.
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Artikel 22
f-loogspanningsverbindingen (Mn(v))

lid A

Bestemmingsbepalingen
l.

De op de kaart als zodanig aangewezen gronden (met een breedte van
20 m aan weerszijden van de op de kaart als hoogspanningsverbindingen
(Mn(v)) aangegeven lijn), zijn bestemd voor een (bovengrondse) hoogspanningsverbinding, met de daarbij behorende andere bouwwerken.

2.

Tevens zijn deze gronden bestemd voor de doeleinden als omschreven in
de leden A van de artikelen 4, 13, 14, 15, 18, 20 en 23, een en ander voor
zover zulks op de kaart is aangegeven.

lid B I

Bebouwingsbepalingen
l.

Op de in lid A bestemde gronden mogen andere bouwwerken, met een
maximale haagte van 40 m ten dienste van de in lid A ond~r 1 genoemde
bestemming warden gebauwd.

2.

Op de in lid A bestemde gronden mogen tevens bouwwerken warden
opgericht ten dienste van de bestemmingen als aangegeven in lid A onder
2, waarbij alsdan het bepaalde in de leden B van die bestemmingen van
overeenkomstige toepassing is.
Burgemeester en wethouders verlenen de bouwvergunning niet alvorens
schriftelijk advies is gevraagd bij de desbetreffende leidingbeheerder. De
bouwvergunning mag slechts warden verleend indien de belangen van de
hoogspanningsverbinding zulks gedogen.

lid C I

Bepalingen omtrent het gebruik van onbebouwde gronden
Ten aanzien van het gebruik van onbebouwde gronden is het bepaalde in de
leden C I van de onderscheiden bestemmingen als aangegeven in lid A
onder 2 van overeenk~mstige toepassing.

lid C II

Bepalingen omtrent het gebruik van bouwwerken
Ten aan.den van het gebruik van bouwwerken is het bepaalde in de leden C
11 van de onderscheiden bestemmingen als aangegeven in lid A onder 2 van
overeenkomstige toepassing.

lid C III

Vrijstellingsbepalingen omtrent het gebruik
Voor wat betreft vrijstellingen met betrekking tot het gebruik is het
bepaalde in de leden C III van de onderscheiden bestemmingen als
aangegeven in iid A onder 2 van overeenkomstige toepassing.
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Artikel 23
Transportleidingen (Mn(t))
Bestemmingsbepalingen

lid A
l.

De op de kaart als zodanig aangewezen gronden (met een breedte van 4 m
aan weerszijden van de op de kaart als transportleidingen, water en
transportleidingen, gas (Mn(t)) aangegeven lijnen), zijn bestemd voor
(ondergrondse) transportleidingen, met de daarbij behorende andere bouwwerken.

2.

Tevens zijn deze gronden bestemd voor de doeleinden als omschreven in
de !eden A van de artikelen 4, 6, 13, 14, 15, 18, 20 en 22, een en ander
voor zover zulks op de kaart is aangegeven.

lid 8 I

Bebouw ingsbepalingen

•

l.

Op de in lid A bestemde gronden mogen andere bouwwerken, met een
maximale hoogte van Z m ten dienste van de in lid A onder l genoemde
bestemming warden gebouwd.

2.

Op de in lid A bestemde gronden mogen tevens bouwwerken warden
opgericht ten dienste van de bestemmingen als aangegeven in lid A onder
2, waarbij alsdan het bepaalde in de leden B van die bestemmingen van
overeenkomstige toepassing is.
Burgemeester en wethouders verlenen de bouwvergunning niet alvorens
schriftelijk advies is gevraagd bij de desbetreffende leidingbeheerder.
De bouwvergunning mag slechts warden verleend, indien door de bouwwerken geen schade kan warden toegebracht aan de leidingen.

lid C I

Bepalingen omtrent het gebruik van onbebouwde gronden
Ten aanzien van het gebruik van onbebouwde gronden is het bepaalde in de
!eden C I van de onderscheiden bestemmingen als aangegeven in lid A
onder 2 van overeenkomstige toepassing.

lid C II

Bepalingen omtrent het gebruik van bouwwerken
Ten aanzien van het gebruik van bouwwerken is het bepaalde in de leden C
II van de onderscheiden bestemmingen als aangegeven in lid A onder 2 van
overeenkomstige toepassing.

lid C III

Vrijstellingsbepalingen omtrent het gebruik
Voor wat betreft vrijstellingen met betrekking tot het gebruik is het
bepaalde in de leden C III van de onderscheiden bestemmingen als
aangegeven in lid A onder 2 van overeenkomstige toepassing.

lid DI

Aanlegvergunningen
Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning
van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de navolgende werken
en/of werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren:
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lid 0 II

a.

het aanbrengen van diepwortelende beplantingen;

b.

het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere wijze ingraven
c.q. indrijven van voor~erpen;

c.

het uitvoeren van grondwerkzaamheden dieper dan 0.30 m.

Toelaatbaarheid
Het bepaalde in lid D I is slechts toelaatbaar, indien door de uit te voeren
werkzaamheden geen schade aan de leidingen wordt of kan warden
veroorzaakt.

lid 0 III

Uitzonderingen
Het bepaalde in lid 0 I is niet van toepassing op het uitvoeren van
werkzaamheden in het kader van het onderhoud of beheer van de
aanwezige ieidingen.

lid 0 IV

Adviezen
Alvorens te beslissen amtrent een vergunning als bedceld in lid D I wordt
door burgemeester en wethouders schriftelijk advies ingewonnen bij de
des be tre ff ende le idingbeheerder(s).
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AANVULLENDEBEPALINGEN

PARAGRAAF lli
Artikel 24
Algemene vrijstellingen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van de
bepalingen in deze voorschriften ten aanzien van de volgende onderwerpen:
a.

de bouw van niet voor bewoning bestemde gebouwen en andere
bouwwerken met een inhoud van ten hoogste 25 m' en een goothoogte
van niet meer dan 4 m (ten dienste van het openbaar nut), zeals
schakelhuisjes, transformatorhuisjes, wachthuisjes, telefooncellen,
muurtjes, standbeelden en straatmeubilair, zulks met uitzondering
van gasdrukregel- en gasdrukmeetstations;

b.

het wijzigen van de voorgeschreven maatvoering voor bouwwerken
met ten hoogste 10%, indien in verband met ingekomen bouwplannen
deze wijzigingen noodzakelijk zijn;

c.

het in geringe mate aanpassen van het plan teneinde enig onderdeel
van het plan, zeals een bestemmings- of bebouwingsgrens nader te
bepa1en, uitsluitend indien bij definitieve uitmeting en verkaveling
blijkt, dat deze aanpassing in het belang van een juiste verwerkelijking van het plan redelijk gewenst en/of noodzakelijk is, waarbij:
l. de grenzen met niet meer dan 2 m warden verschoven;
2. de grenzen met niet meer dan 5 rn warden verschoven; indien
burgemeester en wethouders toepassing wensen te geven aan
deze bepaling, dient de procedure te warden gevolgd als omschreven in lid l van artikel 29;

d.

de bouw van windturbines binnen de bestemmingen als in onderstaande tabel aangegeven, waarbij de in de tabel gegeven maten niet
mogen warden overschreden:

bestemming artikel

BA-BB*
RSS*
AH*
H*

4
5
6

7

max. turbine-max. rotor-afstand tot
hoogte in
diameter inperceelsgrens
meters
meters
in meters

15
15
15
15
15

WK

9

ED
EON

11

10

12
19
21

10
10

T

RD

*
e.

15

5
5
5
5
5
3
3
3
5

5
5
5
5
5

5
5
5
5

uitsluitend binnen de op de kaart aangegeven bebouwingsvlakken.
voor de bouw van antennes of masten met een hoogte van ten hoogste
30 m.
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Artikel 25
Bebouwingsgrenzen geluidgevoelige objecten
1.

Onve.rminderd het bepaalde in de leden B I van Paragraaf II mogen geen
bouwvergunningen warden verleend voor de bouw van geluidgevoelige
objecten tussen een weg en de op de kaart gegeven aanduiding "bebouwingsgrens geluidgevoelige objecten".

2.

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het
bepaalde ender 1.
Alvorens de vrijstelling te verlenen winnen burgemeester en wethouders
schriftelijk advies in bij de Inspecteur van de Volksgezondheid voor de
Hygiene var:1 het Milieu.
De vrijstelling wordt niet verleend dan nadat gedeputee,rde staten schrHtelijk hebbe_n verklaard tegen het verlenen van de vrijstelling geen
bezwaar te hebben.
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Artikel 26
Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten
aanzien van:
a.

de afmetingen van andere bouwwerken, zeals erfafscheidingen, welke
ingevolge deze voorschri ften mogen warden gebouwd, met dien
verstande, dat afhankelijk van de situering en het doel een hoogte kan
warden geeist tussen 0.20 m en 2 m;

b.

de goothoogte van bedrijfsgebouwen welke binnen een zone van 5 m
uit de perceelsgrens warden gebouwd, waarbij een goothoogte tussen
de 3.50 m en 5 m geeist kan warden;

c.

de hoogte van bedrijfsgebouwen WE! lke binnen een zone van 5 m uit de
perceelsgrens warden gebouwd, waarbij een hoogte tussen de 3.50 m
en 7.50 m geeist kan warden;

d.

de dakhelling van bedrijfsgebouwen welke binnen een zone van 5 m
uit de perceelsgrens warden gebouwd, waarbij een dakhelling van ten
hoogste 45° geeist kan warden;

e.

de afstand van windturbines tot de perceelsgrens, waarbij geest kan
warden dat de horizontaal gemeten afstand tussen de perceelsgrens
en de uiterste punten van de bewegende rotor ten minste 5 m zal
bedragen.
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Artikel 27
Bescherming van het plan

Geen bouwwerk mag warden opgericht, indien hierdoor op enig terrein of
bauwperceel een toestand zou ontstaan, waardoor aan deze voorschriften
niet langer meer zau warden voldaan, dan wel een reeds bestaande
afwijking van deze voorschriften zou warden vergroat •

•
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Artikel 28
Wijzigingsbevoegdheid van burgem6a::>ter en wethouders
l.

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd overeenkomstig het bepaalde in
artikel 11 ·van de Wet op de Ruimtelijke 0\dening het plan te wijzigen,
mdien·a-e- wiJzigTrig befrekking heeft op:
.
·
a.

het oprichten van transformatorhuisjes, gemaalgebouwtjes en andere
nutsgebouwtjes met een inhoud van ten hoogste 100 m' en een hoogte
van ten hoogste 4 m, welke in het kader van de nutsvoorzieningen
nodig zijn en voor zover deze op grand van artikel 24 sub a van deze
voorschriften ("Algemene Vrijstellingen") niet kunnen warden gebouwd;

b.

het wijzigen van de voorgeschreven maatvoeringen voor gebouwen
met ten hoogste 20%, indien in verband met ingekomen bouwctanvragen deze wijzigingen nodig zijn;

c.

het wijzigen van de bestemming "Bedrijfsdoeleinden·, klasse B, met
bijbehorende erven (BB)" als bedoeld in ar.~il<_e.l .... ~- van deze voorschriften ten behoeve van de vestiging van: ·
l. bedrijven welke genoemd warden in lid A onder categorie S of 6J
van de in artikel 3 opgenomen Staat van Inrichtingen;
2. bedrijven welke niet genoemd warden in lid A ender categorie 5
of 6 van de in artikel 3 opgenomen Staat van Inrichtingen, doch
welke, gehoord de Inspecteur van de Volksgezondheid voor de
Hygiene van het lv1ilieu, naar de aard gelijk te stellen zijn met in
lid A ender categorie S of 6 genoemde bedrijven.
Deze bepaling is niet van toepassing op inrichtingen welke zijn
genoemd in lid B van artikel 3.
Alvorens toepassen te geven aan deze bepaling, winnen burgemeester
en wethouders schriftelijk advies in bij de Inspecteur van de Volksgezondheid voor de Hygiene van het Milieu;

d.

de bouw van windturbines binnen de bestemmingen als in onderstaande tabel aangegeven, waarbij de in de tabel gegeven maten niet
mogen warden overschreden.

best em ming

artikel

max. turbine- max. rotorhoogte in
diameter in
meters
meters

BA-BB*
RSS*
AH*
H*
WK
EO
EON
RD

4

35
35
35

*

s

6
7
9
11

12
21

afstand tot
perceelsgrens
in meters

15
15

lD
10
10
10
10
5
5

5

35

10

5

35
35

5
5
5
5
5.
5

uitsluitend binnen de op de kaart aangegeven bebouwingsvlakken.
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2.

e.

het wijzigen van de bestemming "Bedrijfsdoeleinden, klasse A, met
bijbehorende erven -BA- 11 en/of de bestemming "Bedrijfsdoeleinden,
klasse B, met bijbehorende erven -BB-" ten behoeve van een bestemming voor sport en/of recreatiedoeleinden, tot een (gezamenlijk)
grondoppervlak van ten hoogste 5000 m 2 , waarbij overigens de bouwbepalingen van artikel 4 van overeenkomstige toepassing blijven.

f.

het wijzigen van de bestemmingen der gronden gelegen binnen de op
de kaart gegeven aanduiding "grens wijzigingsbevoegdheid II" in de
bestemming "Verkeersdoeleinden, categorie III (V III)";

g.

het wijzigen van de bestemming "Verkeersdoeleinden, categorie II (V
II)" in een bestemming voor een verkooppunt voor motorbrandstoffen,
met de daarbij behorende andere bouwwerken en voorzieningen, ten
behoeve van en bij een bedrijf gelegen op de gronden binnen de
bestemming als bedoeld in artikel 4, met dien verstande, dat:
l.

de oppervlakte van de besternming ten behoeve van een verkooppunt voor motorbrandstoffen ten hoogste 1000 m 2 mag bedragen;

2.

de hoogte van de andere bouwwerken ten hoogste 3 m mag
bedragen;

h.

het wijzigen van de bestemming als bedoeld in artikel 6 "Hoveniersbedrijven, met bijbehorende erven (AH)" in een bestemming "Tuincentrum, met bijbehorende erven", waarbij overigens het bepaalde in
artikel 6 ten aanzien van het bouwen van overeenkomstige toepassing
blijft;

i.

een andere situering van de bestemming "Fietspad en voetpad" en de
aanliggende bestemming "Groenvoorzieningen" aan de oostzijde van
het plangebied, waarbij de bestemming met ten hoogste 25 m mag
warden verschoven, indien zulks in verband met een juiste verkeersaansluiting noodzakelijk is.

lndien burgemeester en wethouders toepassing wensen te geven aan het
bepaalde in lid 1, dient de procedure te warden gevolgd als omschreven in
lid 2 van artikel 29.
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Artikel 29
Procedurerege ls

1.

Met betrekking tot de vrijstellingen waarbij ingevolge deze voorschr!ften
een bezwarenprocedure is voorgeschreven
Met be trekking tot de vrijstellingen waarbij ingevolge deze voorschri ft en
een bezwafenprocedure is voorgeschreven, dienen de navolgende procedureregels in acht te warden genomen:

2.

a.

het ontwerp-besluit ligt met bijbehorende stukken gedurende twee
weken ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage;

b.

burgemeester en wethouders maken de nederlegging te voren in een
of meer dag- of nieuwsbladen, die in de gemeente warden verspreid
en voorts op de gebruikelijke wijze bekend;

c.

de bekendmaking houdt de mededeling in van de bevoegdheid voor
belanghebbenden tot het schri fte lijk indienen van bezwaren bij burgemeester en wethouders tegen het ontwerp-besluit gedurende de ender
a genoemde termijn;

d.

indien gedurende de ender a ge11oemde termijn bezwaren zijn ingediend, wordt, alvorens een besluit te nemen, door burgemeester en
wethouders advies ingewonnen bij de Raadscommissie voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting;

e.

indien tegen het ontwerp-besluit bezwaren zijn ingediend, wordt het
besluit met redenen omkleed;

f.

burgemeester en wethouders delen aan hen, die bezwaren hebben
ingediend hun beslissing daaromtrent mede.

Met betrekking tot de wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 28 lid 1
Indien burgemeester en wethouders toepassing wensen te geven aan het
bepaalde in artikel 28 lid 1, dienen de navolgende procedureregels in acht
te warden genomen:
a.

het ontwerp-besluit, waarbij toepassing wordt gegeven aan de w11z1gingsbevoegdheid van burgemeester en wethouders ligt met bijbehorende stukken gedurende twee weken ter gemeentesecretarie voor
een ieder ter inzage;

b.

burgemeester en wethouders maken de nederlegging te voren in een
of meer dag- of nieuwsbladen, die in de gemeente warden verspreid
en voorts op de gebruikelijke wijze bekend;

c.

de bekendmaking houdt de mededeling in van de bevoegdheid voor
belanghebbenden tot het schri fte lijk indienen van bezwaren bij burgemeester en wethouders gedurende de ender a genoemde termijn;
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d.

alvorens een besluit te nemen wordt advies ingewonnen bij de
Raadscommissie voor Ruimtelijke Ordenlng en Volkshuisvesting;

e.

indien tegen het ontwerp-besluit bezwaren zijn ingediend, wordt het
besluit met redenen omkleed;

f.

burgemeester en wethouders delen aan hen, die bezwaren hebben
ingediend de beslissing daaromtrent met redenen omkleed mede;

g.

bij het ter goedkeuring aanbieden van het besluit aan gedeputeerde
staten warden gelijktijdig de ingediende bezwaarschriften en eventueel de uitgebrachte adviezen overgelegd;

h.

burgemeester en wethouders doen mededeling van het besluit van
gedeputeerde staten aan hen die bezwaren hebben ingediend.
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Artikel 30
Overgangsbepalingen
Overgangsbepalingen ten aanzien van het bouwen

lid A
l.

Bouwwerken, welke op het tijdstip van het in antwerp ter visie leggen van
dit plan reeds bestaan of in uitvoering zijn, dan we! na dat tijdstip nag
gebouwd kunnen warden krachtens een reeds verleende of nag te verlenen
bouwvergunning en welke afwijken van het plan, mogen behoudens onteigening overeenkomstig de wet:
a.

gedeeltelijk warden vernieuwd of veranderd, mits de bestaande
afwijkingen naar aard en afmetingen niet wordt vergraot;

b.

geheel of gedeeltelijk warden vernieuwd, indien zij zijn verwaest door
een calamiteit, mits:
l.

de afwijkingen ten apzichte van het plan naar situatie, aard en
af metingen niet word en vergroat, behoudens een eventuele uitbreiding als bedoeld in lid A ender 3, waarbij de bebauwingsgrenzen, dan wel bestemmingsgrenzen zonodig mogen warden averschreden, mits de afstand gemeten tot het hart van de weg niet
wordt verkleind;

2.

de bouwvergunning binnen drie jaar na het tenietgaan zal zijn
aangevraagd;

3.

de stukken, welke betrekking hebben op een eventuele anteigening, niet binnen drie maanden na het tenietgaan ter inzage zijn
gelegd.

2.

lndien het bepaalde onder 1 sub b 3 van toepassing is, zal indien binnen zes
maanden na de terinzagelegging geen voarlopig raadsbesluit tot onteigening is vastgesteld, in ieder geval een bouwvergunning warden verleend.

3.

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen vaor het
uitbreiden van de in lid A ender l bedoelde bouwwerken met ten hoogste
10%, mits de goat- en totale hoogte niet warden vergroot en mits de
afstand gemeten tot het hart van de weg niet wordt verkleind.

lid B

Overgangsbepalingen ten aanzien van het gebruik van onbebouwde gronden
en bouwwerken
1.

Het op het tijdstip van het rechtskracht verkrijgen van het plan bestaande
gebruik van onbebouwde gronden en bouwwerken, dat met de in het plan
aangewezen bestemmingen in strijd is, mag warden voortgezet.

2.

Het bestaande gebruik als bedoeld onder 1 mag warden gewijzigd in een
ander met het plan strijdig gebruik, mits de afwijking van het plan naar de
aard niet wordt vergroot.
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Artikel JI
Strafbaarheid van overtredingen
Overtreding van het bepaalde in:
artikel
artikel
artikel
artikel
artikel
artikel
artikel
artikel
artikel
artikel
artikel
artikel
artikel
artikel
artikel
artikel
artikel
artikel

4 lid C I ender 1 en 2 en lid C II ender 1 en 2;
5 lid C I onder 1 en 2 en lid C II;
6 lid C I onder 1 en 2 en lid C II onder l en 2;
7 lid C I onder 1 en 2 en lid C II;
8 lid C I ender 1 en 2 en lid C II;
9 iid C I ender 1 en 2 en lid C il;
10 lid C I onder 1 en 2 en lid C II;
11 lid C I onder 1 en 2 en lid C II;
12 lid C I ender 1 en 2 en lid C II;
13 lid C I ender 1 en 2 en lid C II;
14 lip C I ender 1 en Z en lid C II;
15 lfd C I ender 1 en 2 en lid C II;
17 lid C I ender 1 en Z en lid C II;
18 lid C I ender 1 en 2 en lid C II;
19 lid C I ender 1 en 2 en lid C II;
20 lid C I onder 1 en 2 en lid C II;
21 lid C I ender 1 en 2 en lid C II;
23 lid D I,

is een strafbaar feit in de zin van artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening.
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Artikel 32
Slotbepaling

Deze voorschriften kunnen warden aangehaald_ender de naam:
"Voorschri ften bestemmingsplan Industriepark Loopkant-Liessent"
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Uden, gehouden op ....... ········2·5··APR-.• f985·· ······················ ··················
11

De se retaris,

De voorzitter,

Toelichting behorende bij het
bestemmingsplan "Industriepark
Loopkant-Liessent"
van de gemeente Uden.

januari 1985.
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I. Algemene aspekten.
1. De bij het plan behorende stukken.
Het bestemmingsplan "Loopkant-Liessent" bestaat uit de volgende stukken:
- de voorschrif ten;
- een kaart (tek. nr. G. 82.010), bestaande uit twee bladen.
In de bijbehorende toelichting zijn de aan het plan ten grondslag
liggende gedachten

en de uitkomsten van het ten behoeve van het plan

verrichte onderzoek vermeld. De toelichting is gewijzigd na de eerste
tervisielegging.
Op kaartblad 1 zijn de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden
aangegeven (schaal 1:2.000). Op kaartblad 2 zijn de profielen (schaal
1:200) van de belangrijkste wegen getekend.
2. De situering van het plangebied. (zie ook figuur I.l)
Het plangebied wordt globaal begrensd door de Rondweg Volkel, de Nieuwe
Udenseweg, de Rondweg Zuid en de Boekelsedijk aan de zuidzijde, de
Hockeyweg, de Volkelseweg en

een gedeelte van het voormalige spoorweg-

raccordement aan de westzijde. De spoorlijn Boxtel-Gennep vormt de
noordelijke begrenzing en in het oosten vormt een in het kader van de
ruilverkaveling Uden aangelegde waterlossing die onder andere langs de
Goorkensweg en langs het terrein van de N.V. Philips loopt, de plangrens.
De oppervlakte van het plangebied bedraagt + 165 ha.
In verband met de inpassing van een dumphandel (BOP) aan de Liessentstraat is de plangrens aan de oostzijde na de eerste tervisielegging
aangepast.
3. Voor het plangebied vigerende bestemmingsplannen.
Het plangebied is momenteel opgenomen in de navolgende bestemmingsplannen:
a. "Industrieterreinen", vastgesteld door Gedeputeerde Staten bij besluit
van 29 april 1953, nr. 44.421 en goedgekeurd door de Kroon bij besluit
van 15 maart 1954, nr. 18;
b. "Industriepark-Loopkant", vastgesteld door de Raad bij besluit van 13
juli 1960 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten bij besluit van 28
juni 1961, G. nr. 63.914;
c. "Industriepark Loopkant-oost", vastgesteld door de Raad bij besluit
van 9 oktober 1963 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten bij besluit
van 9 september 1964, G. nr. 74.074;
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d. "Uitbreidingsplan in hoofdzaak 1961", vastgesteld door de Raad bij
besluit van 26 februari 1962 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten
bij besluit van 16 oktober 1963, G. nr. 18.388;
e. "Sportpark 1961", vastgesteld door de Raad bij besluit van 30 augustus
1962 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten bij besluit van 22 september 1965, G. nr. 34.524.
Het gedeelte van het plangebied, dat is gelegen in het bestemmingsplan
"Sportpark 1961" heeft daarin de bestemming van "kampeerterrein" en
"water" . Beide elementen zijn echter niet tot stand gekomen. Gesteld kan
warden, dat er op deze plaats in Uden ook geen behoef te meer aan is om de
volgende redenen:
- de zandwinning vindt elders in de gemeente plaats (bij Hemelrijk);
- als recreatieplas is een waterpartij bij de Kleuter beschikbaar
gekomen;
- indien in Uden nog een kampeerterrein zal warden aangelegd zal dit
geschieden buiten het "wegenvierkant". Bij verdere verblijfsrecreatieve
ontwikkelingen vormen de bestaande recreatieve voorzieningen in het
buitengebied en de gemeentelijke plannen voor een recreatie-object
te zamen met het recreatieplan Maasland het uitgangspunt. Het gebied
binnen het "wegenvierkant" heeft inmiddels een te stedelijk karakter
gekregen om een aantrekkelijke situeringsmogelijkheid te bieden voor
deze vorm van verblijfsrecreatie. In het bestemmingsplan "Buitengebied" (vastgesteld door de Raad op 30 juni 1983) zijn overigens
verschillende vormen van verblijfsrecreatie geregeld.
4. Het structuurplan van de gemeente Uden (vastgesteld 26 augustus 1982).
In hoofdstuk VI "Planbeschrijving" van het structuurplan wordt op basis
van de norm-variant "werken" de ontwikkeling van de werkgelegenheid
geschetst tot en met 1991. Deze variant houdt in dat de bevolkingsgroei
ongeveer overeenkomt met de natuurlijke groei en een vestigingssaldo van
gemiddeld circa 200 personen per jaar van economisch en sociaal gebondenen.
De ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen geeft verdeeld over de
stuwende en verzorgende sector het volgende beeld te zien .
datum

stuwend

1977

5.448

3.752

9.200

1980

5.910

3.940

9.850

1992

6.510

4.310

10.820

verzorgend

totaal werkgelegenheid
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De terreinbehoefte voor bedrijven is niet direct te relateren aan bet
aantal arbeidsplaatsen of de bevolkingsomvang. Daarom wordt bet uitgiftetempo van de afgelopen 15 jaar aangehouden. Dit komt neer op een terreinbehoefte van gemiddeld 3 ha per jaar. De extra terreinbehoefte tot 1992
bedraagt derhalve ruim 33 ha, gerekend vanaf 1-1-1981.
Tevens dient eind 1991 een oppervlakte direct uit te geven bedrijfsterrein aanwezig te zijn. ·neze "ijzeren voorraad" is gesteld op 5 maal
het jaarlijkse uitgiftetempo, ofwel in totaal 15 ha.
Op 1-1-1982 was nog zo'n 18 ha uitgeefbaar terrein aanwezig. Door een
grondtransactie aan de Linie is de hoeveelheid uitgeefbaar terrein
momenteel (1-1-1985) bijna 23 ha. Hiervan ligt ± 12 ha oostelijk van de
Weverstraat, ± 5 ha aan de Linie. De overige terreinen liggen verspreid
in het plangebied. Met name de meer stuwende werkgelegenheid vraagt
goede vestigingsmogelijkheden met een goede bereikbaarheid, aantrekkelijke ligging en voldoende aaneengesloten terrein in verband met mogelijke toekomstige uitbreidingen. Vanuit dit oogpunt is een "ijzeren
voorraad" van 15 ha welke door de Provinciale Planologische Commissie"
in haar reactie d.d. maart 1984 op het structuurplan van de gemeente in
twijfel wordt getrokken een absolute noodzaak.
Een en ander betekent dat op betrekkelijk korte termijn een plan voor
een nieuw bedrijfsterrein ontwikkeld moet warden.
Deze uitbreiding zal plaatsvinden ten oosten van de Goorkensweg tot aan
de Osseweg (zie ook figuur I.1). Dit bedrijfsterrein "Goorkens" bezit
een bruto-capaciteit van ongeveer 49 ha. Een bestemmingsplan voor dit
bedrijfsterrein is in voorbereiding.
In het structuurplan wordt voorts ingegaan op de ontsluitingsstructuur
voor snel- en langzaam verkeer, de groenstructuur en de functie van de
gebieden die aan "Loopkant-Liessent" grenzen. Voor zover noodzakelijk
wordt op deze aspecten nader ingegaan in hoofdstuk II.
5. Provinciaal structuurschema bedrijventerreinen Noord-Brabant.
In november 1983 is het Provinciaal structuurschema bedrijventerreinen
Noord-Brabant, fase I, Beleidsnota Bedrijventerreinen vastgesteld. Fase
II, de uitwerking per regio, wordt in 1985 door de regio Uden-Veghel ter
hand genomen. De differentiatie in spreiding van bedrijventerreinen
wordt in deze fase nader gedetailleerd. Het vormt in hoofdzaak een ruimtelijke vertaling van fase I. Dit structuurschema dient als uitwerking
van het Streekplan Midden- en Oost Brabant te warden gezien, waarbij
inzicht wordt gegeven in de spreiding, omvang en verscheidenheid van

- ~

bedrijfsterreinen. Het plan schenkt mede aandacht aan de randvoorwaarden
vanuit natuur, landschap en milieuhygiene. Verder zijn de regionaaleconomische invalshoek en de fasering van belang.
Het provinciale beleid is allereerst gericht op een voldoende aanbod van
bedrijventerreinen met voldoende variatie.
In de tweede plaats wordt rekening gehouden met een onderscheid van de
bedrijvigheid in categorieen en met de situering ten opzichte van de
woonbebouwing. Hierbij wordt aansluiting bij de milieuwetgeving gezocht
door middel van een staat van inrichtingen waarbij een categorie-indeling de mate van gevaar, schade en/of hinder aangeeft. De 6 hindercategorieen (1 t/m 6) van het structuurschema worden toegedeeld aan vijf
categorieen bedrijventerreinen, te weten:
Categorie A-bedrijventerrein.
Terreinen tussen de woonbebouwing, in beginsel bedoeld voor bedrijven
zonder hinder of gevaar en in de hindercategorieen 1 en 2 met een (meer)
beperkte perceeisoppervlakte per bedrijf, met uitzondering van categorie
A-inrichtingen Wet Geluidhinder. De absolute oppervlakte hangt af van de
aard van de kern en de lokatie daarbinnen. Het gaat hierbij om aan huis
gebonden bedrijfsactiviteiten, detailhandelsvestigingen (zowel solitair
als in winkelcentra)*, groothandelsbedrijven, showrooms, kleine
industriele en ambachtelijke bedrijven, kantoren en openbare gebouwen
zoals scholen, wijkgebouwen en dergelijke.
Categorie B-bedrijventerreinen.
Terreinen of zones daarbinnen, die in principe aan de rand van de woonbebouwing liggen, bedoeld voor bedrijven zonder hinder of gevaar en in
de hindercategorieen 1 en 2 met ruimere terreinbehoefte en/of sterk
verkeersaantrekkende Werking en voor bedrijven in de hindercategorie 3,
met uitzondering van categorie A-inrichtingen Wet Geluidhinder.
Categorie Bl-bedrijventerreinen:

Terreinen of zones daarbinnen die in principe, gezien de beperkte
afstand tot de woonbebouwing of daarmee gelijk te stellen functies,
geschikt zijn voor bedrijven zonder hinder of gevaar en voor bedrijfs=
activiteiten in de hindercategorien 1 tot en met 4 met ruime(re)
terreinbehoefte en/of sterk verkeersaantrekkende werking met uitzondering van categorie A-inrichtingen Wet Geluidhinder.
Categorie Cl-bedrijventerreinen.
Terreinen of zones daarbinnen in beginsel bedoeld voor bedrijven in de
hindercategorieen 4 en 5 en voor bedrijven met grotere perceelsoppervlakten in de hindercategorie 3, al dan niet met uitzondering van
categorie A-inrichtingen Wet Geluidhinder.
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Categorie C-bedrijventerrein.
Terreinen of zones daarbinnen bedoeld voor bedrijven in de hindercategorieen 4, 5 en 6 en eventueel voor bedrijven met een grote perceelsop.\

-

---- ~

--- ------

p e rv lak t e in de hindercategorie 3, al dan niet met uitzondering van
categorie A-inrichtingen Wet Geluidhinder.
Met betrekk1ng tot groeiklasse 4 kernen wordt voorts het volgende
gesteld.
De omvang van het aanbod w6rdt afgestemd op de potentie van de kern voor
de ontwikkeling van bedrijvigheid met een werkgelegenheidsfunctie en/of
afzetfunctie voor de kern en de daarop georienteerde regio. Het aanbod
omvat alle categorien bijdrijventerrein A tot en met

c.

De omvang van het aanbod aan bedrijventerrein van de categorieen Bl, Cl
en C zal in geval van nieuwvestiging en verplaatsing van bedrijven worden beperkt op grond van de ruimtelijke inpasbaarheid.
Vervangende ruimte moet bij voorkeur in stadsregio's worden gezocht in
de situatie dat het gaat om een groeiklasse 4-kern.
Het hoofdaccent van het regionaal-economische beleid ligt derhalve mede
op de kernen in "groeiklasse 4" (o.a. Uden). Vestiging van industriele
bedrijven en zogenaamde stuwende diensten is hierbij mogelijk.
De ontwikkeling van een categorie C-bedrijventerrein is voor groeiklasse
4 kernen daarom ook mogelijk. Het accent ligt hierbij op vestiging van
bedrijven uit de hindercategorieen 4 en 5 en een gedeelte van 3. Bij
vestiging van een groot bedrijf in een groeiklasse 4-kern moet bezien
worden in hoeverre dit een stimulans kan betekenen voor een extra groei
van deze kern.
Gesteld

ma~

worden, dat "Loopkant-Liessent" in het geschetste beeld past

en dat "Goorkens" ook in deze ontwikkeling gezien mag worden.
De zes hindercategorieen zijn in het onderhavige plan in grote lijnen
overgenomen. Deze indeling is opgenomen in lid A van artikel 3 van de
voorschriften, de zogeheten "Staat van Inrichtingen'' (zie voorts paragraaf II.5).
II. Verantwoording en beschrijving van het plan.
1. De ruimtelijke hoofdstructuur.

Het plangebied omvat in hoofdzaak een aanpassing van de vigerende plannen aan de huidige situatie met daarbij een uitbreiding van + 21 ha in
oostelijke richting.

- 6 Het plangebied wordt doorsneden door een wegenkruis gevormd door de
noord-zuid gerichte Industrielaan en de oost-west gerichte Liessentstraat. Beide wegen hebben naast de stroom- en wijkontsluitingsfunctie
een erffunctie voor de aanliggende bedrijven. De wegen zijn uitgevoerd
in gescheiden rijbanen. De middenberm is met deels hoog opgaande
beplanting ingeplant. Over de Industrielaan loopt een bovengrondse hoogspanningsverbinding (150 kV).

D~

wasten zijn in de middenberm opgesteld.

Aan de zuidzijde haakt de Industrielaan aan op de Rondweg Zuid (onderdeel van de 527 Uden-Mill) en op de Nieuwe Udenseweg (richting Volkel).
De Liessentstraat sluit in westelijke richting aan op de Volkelseweg die
naar het centrum van Uden leidt. In oostelijke richting gaat de Liessentstraat · via de buurtschap Lankes over in de Kromstraat en komt bij de
ingang van de Vliegbasis Volkel uit op de Zeelandsedijk (Zeeland-Volkel).
Het bedrijfsterrein was door middel van een raccordement aan de westzijd .
van het plangebied en langs de Liessentstraat aangesloten op het spoorwegnet. Deze spoorlijn wordt tot Veghel opgebroken. Aan de noordzijde is
reeds ·alleen het zandlichaam van de spoorlijn nog aanwezig.
Random het plangebied is deels in combinatie met noodzakelijke waterlopen en waterbergingen een uitgebreide groenstructuur geprojecteerd om de
overgang naar de omliggende plangebieden meer geleidelijk te laten
verlopen. Een belangrijk deel van deze afschermende beplanting is reeds
aangebracht.
2. Aard van de bedrijvigheid.
Het Industriepark wordt, behoudens aan de zuidwestkant waar de oude verbinding Uden-Volkel in delen nog als ontsluitingsweg functioneert,
gekenmerkt door een rechthoekig ontsluitingssysteem met een vrij grote
maaswijdte (250-400 m).
In de loop der tijden is door de wijze van uitgiftc gestreefd naar situ-

ering van de grotere bedrijven aan de hoofdontsluitingswegen en naar een
concentratie van kleinere bedrijven veelal aan de randen van het plangebied. Hierdoor wordt de duidelijkheid vergroot en is een vrij logische
opbouw ontstaan. Uit inventarisatie is gebleken dat naar de aard van
bedrijvigheid deze kleinere bedrijven alle in categorie 1 of 2 van de
"Staat van Inrichtingen" (artikel 3) vallen. De bestemming van de desbetreffende bedrijfsterreinen is hier mede op afgestemd (Bedrijfsdoeleinden, klasse A, met bijbehorende erven, klasse A (BA).
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Voorts is de bebouwingshoogte aan de randen van het plangebied beperkt,
teneinde een geleidelijke overgang te verkrijgen naar de omringende
plangebieden. Deze beperking beeft uiteraard ook tot gevolg gehad dat
met name kleinere bedrijven aan de randen zijn gevestigd. Een regeling
van een maximale perceelsoppervlakte voor bedrijven is in verband met de
noodzakelijke flexibiliteit (bijvoorbeeld samenvoeging van bedrijfsruimten) niet gewenst.
De kern van het bedrijfsterrein wordt gevormd door de bedrijven welke
binnen een ruimere bestemming (Bedrijfsdoeleinden, klasse B, met bijbehorende erven (BB) gerealiseerd zijn of nog warden gerealiseerd.
Bedrijven in de categorieen 1 t/m 4 van de in artikel 3 opgenomen "Staat
van Inrichtingen" kunnen binnen deze bestemming functioneren.
Bedrijven welke vallen in categorie 5 en 6 van de in artikel 3 opgenomen
"Staat van Inrichtingen" kunnen door middel van een wijzigingsbevoegdheid eventueel warden toegestaan op het bedrijfsterrein (artikel 28). De
in lid B van artikel 3, vermelde categorieen van inrichtingen zijn niet
toegestaan. Het betreft hier inrichtingen als bedoeld in artikel 19,
eerste lid, van de Wet inzake Luchtverontreiniging (Besluit d.d. 23 mei
1972) en inrichtingen als bedoeld in artikel 16, eerste lid van de Wet
Geluidhinder (Besluit categorie A-inrichtingen, d.d. 15 oktober 1981).
Detailhandel.
Ter bescberming van bet voorzieningenpeil in de stads-, dorps- en wijkcentra warden in bet onderhavige plan detailhandelsvestigingen in eerste
aanleg verboden. Voor bepaalde detailbandelsactiviteiten is een
vrijstellingsmogelijkheid. De vrijstellingsbepaling betreft hoofdzakelijk detailhandelsactiviteiten, welke in traditionele woon- en
winkelwijken ongewenst zijn, doordat zij een relatief groat aantal m2
winkelvloeroppervlak vergen, en/of sterk verkeersaantrekkend zijn, dan
wel uit milieu-hygieniscb oogpunt niet in woon- c.q. winkelwijken
thuishoren. Teneinde de distributie-planologische aspecten dan wel de
milieu-bygieniscbe aspecten goed te kunnen beoordelen, dienen Burgemees ter en wethouders, ingeval zij toepassing wensen te geven aan
bepaalde vrijstellingsbepalingen, advies in te winnen bij ter zake
deskundige instanties. Bovendien is een aantal vrijstellingen gekoppeld
aan een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten.
In de voorschriften wordt de volgende definitie van detailhandel
gegeven:

- 8 "Het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling
ten verkoop, verkopen en/of leveren van goederen aan de uiteindelijke
verbruiker en/of gebruiker".
Hierbij is het niet van belang of zulks uitsluitend of in hoofdzaak op
vertoon van pasje, legitimatiebewijs, bewijs van inschrijving bij de
Kamer van Koophandel en Fabrieken of enige andere vorm van vooraf gaande
selectie van de koper plaatsvindt, dan wel dat voor de aan een gebruiker
en/of verbruiker aan te bieden, te verkopen of te leveren goederen een
minimum-hoeveelheid of te besteden minimum-bedrag is vastgesteld. Deze
en andere pseudo-vormen van groothandel worden tot detailhandel gerekend. De opgenomen bepalingen ten aanzien van detailhandel dienen te
voorkomen, dat op het bedrijfsterrein een zodanige winkelontwikkeling
plaatsvindt dat de traditionele distributie-structuur in de kernen wordt
aangetast.•ne als regel goedkopere vestigingen op bedrijfsterreinen
verstoren bovendien de concurrentie-verhoudingen en brengen een ordelijk
economisch verkeer in gevaar.
3. De verkeersstructuur.
Snel verkeer:
In II.1 is de hierarchie van de wegenstructuur deels reeds aan de orde
gesteld. De ontsluiting van het plangebied blijkt uit figuur I.1. Ten
opzichte van de Industrielaan en de Liessentstraat met gescheiden rijbanen met daarop fietsstroken zijn de Loopkantstraat (richting Udencentrum), de Energielaan, de Handelslaan, de Frontstraat en de
Weverstraat van lagere orde. De profilering van deze wegen is echter
mede gebaseerd op het langzaam verkeer, waarbij voor een totale wegbreedte van 9 mis gekozen (inclusief fietsstroken).
De oude verbinding Volkel-Uden bestaande uit de Volkelseweg, de Udenseweg en de Cude Udenseweg is in het plangebied in delen ingepast en

zal zijn oorspronkelijke profilering behouden.
Als nieuwe routes voor het autoverkeer tussen Volkel en het centrum van
Uden zijn inmiddels een route via de Nieuwe Udenseweg, de Rondweg Zuid
en de Velmolenweg aan de westzijde van het sportpark (gedeeltelijk reeds
aangelegd) en voorts de routes Industrielaan/Mellesingel en Industrielaan/Liessents traat/Volkelseweg gerealiseerd.
Deze wijzigingen in de hoofdwegenstructuur van Uden zijn een gevolg van
de aanleg van de Rondweg Zuid, als vervanging van de provinciale route
Veghelsedijk/Marktstraat/Markt/Prior van Milstraat/Volkelseweg/Udense
weg/Oude Udenseweg.
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(figuur II.l):

Gezien de nabije ligging van de woonwijken Raam, Melle en Schutveld, van
het Centrum en van Volkel, alsmede het langzaam verkeer richting vliegbasis Volkel dat deels door het plangebied gaat, is een goed langzaamverkeerssysteem noodzakelijk.
Tenslotte is ook de langzaamverkeersverbinding Volkel-Uden door het
plangebied van belang.
Zoals uit bovenstaande passage blijkt is in het plangebied gekozen voor
een gecombineerd weggebruik door de verschillende verkeerssoorten. Deze
keuze is onder andere gebaseerd op de gewenste beperking van het ruimtebeslag door de verkeersvoorzieningen, de erffuncties en een eenvoudige
en het uitgangspunt om de verschillende verkeerssoorten gecombineerd bij
kruisingen welke door verkeerslichten geregeld worden, af te wikkelen.
Uit het onderdeel

~nel!_e.!.k!_e.!.

blijkt dat de belangrijkste routes in het

plan van fietsstroken zijn voorzien of kunnen worden voorzien. Met name
het gedeelte Frontstraat ten zuiden van de Liessentstraat dient daartoe
nog te worden verbreed.
In afwijking van het voorontwerp bestemmingsplan is mede in verband met
de hoge snelheden op de oorspronkelijk vier-strooks Industrielaan en de
beperkte mogelijkheden om gescheiden fietspaden van voldoende breedte te
realiseren, besloten om de Industrielaan eveneens van fietsstroken te
voorzien. Deze zijn extra breed en in rood uitgevoerd. Voor het snelverkeer is door deze maatregel vanaf de Mellesingel tot aan de Udenseweg/Oude Udenseweg nog slechts een rijstrook per rijbaan beschikbaar. De
ervaringen ten aanzien van de aanpassing van het rijgedrag zijn bijzonder positief. Voor de Liessentstraat is een soortgelijke aanpak in
voorbereiding. In verband met de beperkte laad- en loscapaciteit van de
aanliggende bedrijven op eigen terrein zal in de uiteindelijke oplossing
rekening moeten warden gehouden met dit gebruik van de rijbanen.
Naast deze "gecombineerde" routes zijn de specifieke routes voor langzaam verkeer ook van belang: de Molenheiderweg, de parallelwegen van de
Volkelseweg en de Udenseweg en buiten het plangebied de Boekelsedijk. In
het noord-oostelijk dee! van het plangebied is een kortsluiting met de
Kleuter gerealiseerd.
Indien het bedrijfsterrein Goorkens aan snee komt, kan op twee plaatsen
een kortsluiting met Loopkant-Liessent tot stand worden gebracht. De
Goorkensweg wordt dan eveneens een langzaamverkeersroute tussen Volkel
en de woonwijken Raam, Melle en Hoeven via de Kleuterweg en de Vluchtoordweg.
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.Q.P;;,nE_a~r-v~r~o~..r. :._
Het industriepark word.t door twee busiijnen bediend. De belangrijkste is
de halfuursdienst Nijmegen-Zeeland-Uden-Volkel-Gemert-Eindhoven met
halteplaatsen bij de hoek Loopkantstraat/Industrielaan en de hoek
Liessentstraat/Industrielaan.
Ook de lijn Uden-Volkel-Odiliapeel-Mill maakt gebruik van laatstgenoemde
halteplaats. Deze lijn loopt via de Volkelseweg (sportpark1 en heeft een
lagere frequentie (een

a

twee-uursdienst).

!a!!p~s~i.!!_g_W!:_g!:_n~t,EUct~u!.:

De kruising !:,i;;,s~e!!t~t_Ea~t[VE_lke.!:.s~;;_g[U.£.e~~;;_gLHE_ckeyw!:_g is momenteel
onduidelijk voor de verschillende soorten weggebruikers. De hoofdrichting Volkelseweg/Liessentstraat komt niet duidelijk in de huidige
kruispuntoplossing naar voren. De Udenseweg en de Hockeyweg komen vrijwel gelijktijdig op de kruising uit en de fietsverbinding Uden-Volkel op
de parallelwegen vergroot de totale kruising met een tweede kruisingsvlak. Het totale kruisingsvlak is derhalve erg groot en onoverzichtelijk.
In figuur II.2 is een oplossing van de problemen opgenomen. De realisering, wellicht gefaseerd, is in studie. De hoofdrichting is hierbij
duidelijk en de Hockeyweg en de Udenseweg ontmoeten elkaar voor de
kruising zodat feitelijk een T-kruising met de Volkelseweg/Liessents traat ontstaat.
De koppeling van het Industriepark Loopkant-Liessent en het in het structuurplan vermelde toekomstige bedrijfsterrein Goorkens dient op

logisc~e

wijze te geschieden.
Recentelijk is ten behoeve van een bedrijfsvestiging de Erfstraat aangelegd met een tijdelijke breedte van 6 m en een tijdelijke aansluiting op
de Liessentstraat. Deze weg kan ook voor de ontsluiting van het aangrenzende deel van Loopkant-Liessent worden benut.
In figuur II.3 is het verloop van de Liessentstraat richting Gaarkens
ingeschetst. Door deze verkeersoplossing wordt behoudens het langzame
verkeer het doorgaande verkeer niet langer door de buurtschap Lankes
geleid. De druk op de buurtschap wordt te groat indien de hoofdontsluiting van Goorkens via het bestaande wegenstelsel (Liessentstraat/Kromstraat) zou plaatsvinden. Uit de figuur blijkt dat in principe gedacht
wordt aan een weg met fietsstroken. De detaillering zal derhalve
overeenkomen met die van de bestaande soortgelijke wegen.

··'
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4. Bodemgesteldheid en waterhuishouding.
De bodem van het grondgebied. van Uden bestaat uit aardlagen, die ten
gevolge van tectonische bewegingen ten opzichte van elkaar zijn
verschoven. Uden zelf is gelegen op een schol, die een tussenpositie
inneemt tussen de laag gelegen Centrale Sleuk en de hooggelegen
Peelhorst. Een breuk ten oosten van de bebouwde kom van Uden loopt door
het oostelijk gedeelte van het bes temmi ngi1plan "Loopkant-Liessent".
Oostelijk van de breuk is het terrein natter dan de gronden ten westen
van de breuk (het zogenaamde wijstverschijnsel).
In verband met de bestemming als industrieterrein is door de Grontmij
(rapport van april 1977 betreffende het hydrologisch onderzoek
industrieterrein Uden) nagegaan welke ontwaterende voorzieningen noodzakelijk zijn en welke aanvullende maatregelen getroffen moeten warden
ten einde verantwoord op en in de nabijheid van de breuk te kunnen
bouwen.
De conclusies van het rapport zijn verwerkt in de opzet van het bestemmingsplan (open sloten met ontwaterend karakter).
Wat betref t de geschiktheid van de bodem voor bebouwing kan warden
gesteld, dat na het treffen van de bovengenoemde ontwaterende voorzieningen en bouwtechnische aanpassingen in de breukzone, het overgrote
deel van het gebied bestaat uit gronden met een voldoende draagkrachtige
ondergrond voor fundering op staal. (Plaatselijk komen leemschollen voor
tot een dikte van

2:

1.00 m.)

Uit financiele overwegingen vindt geen egalisatie van de terreinen
plaats.
Het bestaande maaiveld is en wordt bij de aanleg van de ontsluitingswegen zo veel mogelijk gevolgd.
Om diverse redenen is voor het industrieterrein Loopkant-Liessent gekozen voor een combinatie van een gemengd en gescheiden rioolstelsel.
De afvoer van het afvalwater moet geschieden via een aansluiting op het
bestaande stamriool van Volkel naar Uden en van daar naar de zuiveringsinstallatie van het Waterschap de Aa te Heeswijk-Dinther.
De afvoer van het gescheiden stelsel, niet zijnde het afvalwater, moet
geschieden door middel van waterlossingen naar de Leijgraaf.
Teneinde de landelijke afvoer van 5/4 l/sec/ha niet te overschrijden
zijn er aanvullende maatregelen in de vorm van bergingsvoorzieningen
nodig.
Ook dient rekening gehouden te warden met het afvalwater van het
toekomstige bedrijventerrein Goorkens.

- 12 Het ontwerp-rioleringsplan opgesteld door adviesbureau Bongaerts, Kuyper
en Huiswaard d.d. 8 juli 1980 en de aanvullende berekening voor de
watergangen d.d. 7 januari 1981 zijn inmiddels bij brief van 1 oktober
1981 door bet Waterscbap de Aa akkoord bevonden.
Eventuele aanvullende voorzieningen in verband met specifieke afvalwaterproblemen met betrekking tot te vestigen industrieen zullen van geval
t~t

geval voorgelegd worden aan bet Waterscbap.

5. Milieu-aspecten.
5.1. ,!o~g~s~aE_e_i.EF.!.cb_t. !.n.S.eE_:
In de bestemmingsplannen werden tot voor kort voor de bestemmingen
van industriele bedrijven c.q. verzorgende bedrijven veelal termen
gebruikt als:
- handel en nijverheid;
- kleine bedrijven;
- kleine industrie;
- plaatselijk verzorgende bedrijven! enz.!
zonder dat daaruit duidelijk bleek, welke soort bedrijven daaronder
zouden vallen. In feite kunnen op grond van deze bestemmingen
allerlei bedrijven warden opgericht. Wel zullen zij moeten voldoen
aan het bepaalde in de Hinderwet en aan de bebouwingsvoorscbriften.
Indien de binderwetsvergunning kan warden af gegeven, kan in principe ieder bedrijf zich vestigen. Uit planologisch oogpunt is het
echter steeds meer gewenst bepaalde hinder (stank, lawaai) veroorzakende bedrijven uit te sluiten binnen een bepaald gebied. Bij het
opstellen van de bestemm.ingsbepalingen voor een bedrijfsterrein zal
derhalve uit milieu-overwegingen rekening dienen te worden gehouden
met de ligging ten opzichte van onder andere de woongebieden en met
de verkeerstechnische aspecten (aan- en afvoer van grondstoffen en
producten).
Om deze reden is gekozen voor een regeling, waarbij in de voorschriften van het bestemmingsplan wordt verwezen naar een zogenaamde "Staat van inrichtingen". In lid A van deze staat zijn de
bedrijven gerubriceerd, waarmee men in de praktijk van de uitvoering van Hinderwet en -besluit gewoonlijk in aanraking komt.
Bedrijven zijn ingedeeld in zes categorieen, welke indeling hoofdzakelijk is gebaseerd op de te verwachten milieu-planologische
hinder welke deze categorieen bedrijven kunnen veroorzaken.
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Aan de categorieen is de volgende betekenis toegekend.
Categorie 1: inrichtingen, welke door hun aard nodig en/of toelaatbaar zijn tussen of onmiddellijk naast woningen.
Categorie 2: inrichtingen, welke door hun aard slechts toelaatbaar
zijn tussen of onmiddellijk naast woningen, indien
geconcentreerd in een wijk- of buurtcentrum.
Categorie 3: inrichtingen, welke door hun aard slechts toelaatbaar
zijn aan de rand van woonwijken.
Categorie 4: inrichtingen, welke door hun aard gescheiden dienen te
zijn van woonwijken, bijvoorbeeld door middel van
groenstroken, plantsoenen of water.
Categori~

5;' inrichtingen, welke door hun aard behoorlijk ver verwijderd moeten zijn van woonwijken.

Categorie 6: inrichtingen, welke door hun aard uitsluitend op grote
afstand van woongebieden gesitueerd kunnen warden.
Voor zover bedrijven niet met name genoemd warden, doch uit een
oogpunt van de bij vestiging te verwachten milieu-planologische
hinder, gelijk te stellen zijn met wel genoemde bedrijven, zijn de
bepalingen overeenkomstig van toepassing. Om deze milieu-planologische eff ecten goed te kunnen beoordelen dient advies te warden
ingewonnen bij de inspecteur van Volksgezondheid voor de hygiene
van bet milieu.
In de bestemmingsbepalingen wordt nu aangegeven, welke categorie
bedrijven zich kan vestigen of toegestaan is. Wel blijven de
bedrijven ondersworpen aan de bepalingen van de Hinderwet.
Bovengenoemde methodiek vormt een aanvulling op de Hinderwet, die
in bet recente verleden als enig middel kon warden gehanteerd om
een bepaalde vorm van hinder, veroorzaakt door bestaande c.q.
toegestane bedrijven, te weren. Veelal bleek de Hinderwet ontoereikend. Deze wet is namelijk afgestemd op een kleinere schaal en
is destjds bedoeld om de overlast die bedrijven voor de omgeving
veroorzaken, door de gemeentelijke overheid tot aanvaardbare proporties terug te brengen.
Overeenkomstig bet Besluit categorie A-inrichtingen Wet geluidhinder (d.d. 15 oktober 1981, stbl.671), waarin de categorieen van
inrichtingen als bedoeld in artikel 16 (eerste lid) van de Wet
geluidhinder zijn aangegeven, staan in de "Staat van inrichtingen"
in een aparte rubriek (lid B2) ook de desbetreffende categorie
A-inrichtingen vermeld.

- 14 Op het bedrijfsterrein zijn thans geen A-inrichtingen aanwezig.
Ingevolge de doeleindenomschrijving zijn deze A-inrichtingen, als
.
.
hierboven bedoeld, uitgesloten. Dit betekent dat voor het bedrijventerrein geen zonering (50 dB(A)-contour) als bedoeld in de Wet
geluidhinder behoeft te worden opgenomen.
Tenslotte is ook een aantal inrichtingen als bedoeld in artikel 19,
eerste lid, van de Wet inzake Luchtverontreining niet toegestaan.
Een overzicht hiervan is eveneens in artikel 3 opgenomen (lid Bl).
5.2. Verkeerslawaai:
5. 2 .1. Algemeen.

Op 1 februari 1980 is de Wet geluidhinder gedeeltelijk van kracht
geworden. In de loop van de daarop volgende jaren zijn, in het
kader van de gefaseerde inwerkingtreding van deze wet bij algemene
maatregel van bestuur, verschillende hoofdstukken c.q. afdelingen
reeds in werking getreden. In deze hoofdstukken c.q. afdelingen
worden eisen geformuleerd die beogen de geluidhinder vanwege onder
andere het wegverkeer, het railverkeer en de industrie te beperken.
De volledige inwerkingtreding van de Wet geluidhinder zal naar verwachting in 1986 zijn beslag krijgen. In de reeds van kracht
zijnde, dan wel binnen afzienbare tijd van kracht zijnde uitvoeringsmaatregelen, worden eisen gesteld aan de geluidsbelasting
die gebaseerd zijn op immissie-aanbevelingen voor een bepaalde
omgeving of bestemming (woon-, werk- of recreatiemilieu). Deze
immissie-aanbevelingen omvatten een gebied tussen twee uiterste
waarden, te weten:
- een (voorkeurs)grenswaarde, waaronder het nadelig effect van de
geluidsbelasting op de desbetreffende bestemming van
ondergeschikte betekenis is;
- een maximaal toelaatbare geluidbelasting, die in het belang van
de volksgezondheid niet mag worden overschreden.
De vaststelling van de maximaal toelaaatbare geluidbelasting vindt
plaats binnen het gebied tussen grenswaarde en gevarengrens. Hierbij vindt een afweging plaats tussen het streven naar de milieuhygienische ondergrens (grenswaarde) enerzijds en andere factoren
zoals de economische haalbaarheid, technische mogelijkheden en
ruimtelijke gevolgen anderzijds.

- 15 De Wet geluidhinder gaat uit van de gedachte dat in de beslissingen
over ruimtelijke ordening bet geluidsaspect is meegenomen. Zij
loopt daarbij als het ware vooruit op de rechtszekerheid die het
bestemmingsplan biedt. Zo zal uit de toelichting van het plan, bet
onderzoek en de planopzet moeten blijken of aan de krachtens de Wet
geluidhinder gestelde normen kan warden voldaan.
Binnen het.plangebied dient enerzijds rekening te warden gehouden
met de geluidsbronnen wegverkeer, spoorwegverkeer en industrie.
Anderzijds dienen de consequenties daarvan ten aanzien van de ontvangers te warden nagegaan. In dit kader warden allereerst de
geluidsgevoelige objecten genoemd, te weten woningen, scholen,
bejaardenoorden, verpleeg- en ziekenhuizen, kindertehuizen en
kantoren. Op grond van artikel 7 van bet Besluit op de Ruimtelijke
Ordening, dat Burgemeester en wethouders verplicht ten behoeve van
een goede ruimtelijke ordening in bet gebied van de gemeente een
onderzoek in te stellen naar de bestaande toestand in, en naar de
mogelijke wenselijke ontwikkeling van de gemeente, is in bet kader
van de Wet geluidhinder onderzoek verricht naar de akoestische
situatie in het plangebied.
5.2.2. Wegverkeer.
Krachtens artikel 74 en volgende van de Wet geluidhinder bevindt
zich aan weerszijden van elke weg een geluidszone waarvan de
breedte in de Wet is vastgelegd. Deze zonebreedte wordt in beginsel
bepaald door de situering van de weg ("stedelijk" of "buitenstedelijk") en door bet aantal rijstroken. Onderzocht client te warden
hoe groot de geluidsbelastingen (ten gevolge van bet wegverkeer)
zijn op de gevels van de "geluidsgevoelige objecten" die binnen de
geluidszone kunnen warden gebouwd. Voor woningen bedraagt de
hoogste toelaatbare geluidsbelasting 50 dB(A) en voor kantoren
55 dB(A). Bij hogere geluidsbelastingen dienen in beginsel akoestische maatregelen te worden genomen.
Met bet oog op de te verwachten afname van de geluidproduktie van
het huidige voertuigpark is in artikel 103 de mogelijkheid geschapen op de onderzoeksresultaten tijdelijk een aftrek toe te passen
van 5 dB(A). Dit betekent dat op de actueel gemeten c.q. berekende
geluidsbelasting een aftrek van 5 dB(A) mag plaatsvinden. Deze
5 dB(A) is dan ook in de resultaten verwerkt. Voor een als zodanig
in de Wet omschreven

"ni~u!_e_s.!_t~a_£i~"

kunnen Burgemeester en wet-

- 16 houders bij Gedeputeerde Staten en na goedkeuring van de minister
van Volksgezondheid en Milieuhygiene een ontheffing krijgen van de
hoogst toelaatbare geluidsbelasting.
Met betrekking tot als zodanig in de Wet omschreven
~i~u~t_!e~"

"be~t~a_!!d~

geldt ten aanzien van het gebied dat onderzocht dient te

warden, een enigszins afwijkende regeling. Voor "bes taande
situaties" behoeft sle.chts een dee! van de geluidszone te warden
onderzocht, te weten:
- in "stedelijk gebied", bij twee rijstroken: 100 meter aan
weerszijden van de weg (terwijl de geluidszone 2 x 200 meter
groat is bij intensiteit van meer dan 5000 motorvoertuigen per
etmaal);
in "buitenstedelijk gebied", bij twee rijstroken: 150 meter aan
weerszijden van de weg (terwijl de geluidszone 2 x 250 meter
breed is).
Ten aanzien van het bovenstaande warden vervolgens in "bestaande
situaties" zes categorieen van gevallen onderscheiden (artikel 88
Wgh), waarin woningen en/of wegen aanwezig, in aanbouw c.q. in
aanleg zijn, dan we! geprojecteerd zijn.
Het onderscheid in deze zes categorieen is van belang voor de
pakketten van maatregelen die dienen te warden getroffen.
Zo zal het in bepaalde gevallen niet mogelijk zijn de bouwvergunning te verlenen of de weg open te stellen terwijl in andere
gevallen een meldingsplicht bestaat ten behoeve van het Indicatief
Meerjaren Programma, waarbij in samenhang met de regeling als
bedoeld in artikel 134 Wgh een rijksbijdrage in de kosten van
saneringsmaatregelen kan warden verkregen.
In overeenstemming met de in (c.q. krachtens) de Wet geluidhinder
gestelde eisen heeft een akoestisch onderzoek plaatsgevonden naar
de geluidsbelasting van bestaande woningen in de voor "bestaande
situaties" te onderzoeken delen van de geluidszones. Tevens is
onderzocht hoe de 50-, 55- en 60-dB(A)-contouren in de diverse
geluidszones zullen zijn gelegen, indien wordt uitgegaan van een
zogenaamde "vrije- veldsituatie" (dat wil zeggen: zonder geluidwerende objecten). Het betreft hier een onderzoek dat gebaseerd is
op een geprognosticeerde intensiteit bij handhaving van de huidige
verkeersstructuur. Deze prognose is onder meer gebaseerd op het
structuurplan van de gemeente Uden.

- 17 Voor wat betreft de :!_e_ae.9;

~e.E_ ~eE ~e.E.k~e.!.s..!.n.!.eE;S_!t!:_i.E_ ~aE ~iE;d~r

~aE .~:i5.Q ~O.!.°.E.VE.e.E.t2i_ae_!!

.£.e.!. ~t~a~l, heeft geen akoestisch onder-

zoek plaatsgevonden. Voor deze wegen zal op grand van het Besluit
inzake "Bepalingen geluidszones langs wegen" (staatsblad 23 juni
1981 nr. 116) v66r de vaststelling van het bestemmingsplan door de
gemeenteraad een verklaring warden vastgesteld dat op grond van een
redelijke schatting gedurende een periode van 10 jaar de verkeers- •
intensoteat niet meer dan 2.450 motarvoertuigen per etmaal zal
bedragen op de desbetreffende wegen. Deze verklaring ze stelt het
Besluit, dient gabaseerd te zijn op betrauwbare gegevens. Bij de
opstelling van deze verklaring zullen de resultaten van het
akoestisch onderzoek, alsmede de eerder genoemde tellingen in dit
kader gebruikt warden ten behoeve van de "redelijke schatting" van
het aantal motorvaertuigen datr gebruik zal maken van de wegen.
nadat de gemeenteraad besloten heeft tot vaststelling van de
•

verklaring, behoef t vaor de desbetreffende wegen geen rekening meer
te warden gehouden met zonering, en/of het treffen van maatregelen
ter beperking van de geluidhinder.
De verklaring heeft een geldigheidsduur van 10 jaar. Binnen 5 jaar
na de verklaring dienen steekpraeven te warden gehouden. Indien de
in de verklaring genaemde aantallen warden overschreden bij deze
steekproeven, dienen tellingen en in voorkomend geval hertellingen
te worden gehouden.
Indien de overschrijding ook bij de tweede telling wordt overschreden, vervalt de geldigheid van de verklaring en is wederom de
gebruikelijke zonering van de Wet geluidhinder van toepassing.
Behalve de mogelijkheid om voor bepaalde wegen het zoneringsstelsel
buiten toepassing te verklaren, heeft de gemeenteraad voor wegen in
stedelijk gebied die uit twee rijstroken bestaan, de mogelijkheid
de zonebreedte van 200 m te reduceren tot 100 m aan weerszijden van
de weg. Dit is het geval indien op grond van "redelijke schatting"
blijkt dat niet meer dan 5.000 motorvoertuigen per etmaal van de
weg gebruik maken c.q. zullen maken. Ten aanzien van de berekening
van de verkeersintensiteit geeft het besluit nadere richtlijnen.
Voor wat betref t de geldigheid van de verklaring op termijn geldt
in principe hetzelfde regiem als hiervoor is geschetst.
De navolgende wegen hebben thans een zodanige verkeersintensiteit
dat op grond van het bepaalde in (c.q. krachtens) de Wet geluid-

- 13 hinder een akoestisch onderzoek binnen de geluidszones verplicht is
gesteld, indien sprake is van de mogelijke nieuwbouw van geluidsgevoelige objecten.
Verkeersintensiteit en zones
Opgaaf motorvoertuigen in aantal per etmaal, onder vermelding van
percentage vrachtverkeer en snelheid. Alle wegen zijn voorzien van
een asfalt wegdek, terwijl ook overal uitgegaan kan warden van 2
rijstroken. In kolom a zijn de breedtes van de geluidszones aangegeven. In kolom b zijn de breedtes aangegeven van de gedeelten van
de geluidszones die voor "bestaande situaties" moeten warden onderzocht.
Tijdstip van geprognotiseerde intensiteiten in 1992, gebaseerd op
telgegevens van 1982 jaarlijks met 2% verhoogd.
Na am

gepr. int. % vracht- snelheid a
b
mvtg/etverkeer
(km/u)
(in m. aan weeI
ma al
zijden v.d. weg

Loopkantstraat

.Jo.JOU

"'II.I'/'\

20

Industrielaan (noord)

7.920

20

50

200

100

Industrielaan (midden)

8.280

20

50

200

100

Industrielaan (zuid)

9.360

20

50

200

100

straat (west)

5.280

15

50

200

100

Liessentstraat

4.320

20

50

200 1 )

100

Omleiding Liessentstraat 2 )

4.320

15

50

200 1 )

n.v.t.

Rondweg Zuid

8.350

15

80

250

150

Rondweg Volkel

9.950

15

80

250

150

Nicuwe Udcnseweg

8.640

15

80

250

150

Nieuwe Udenseweg (ged.)

8.640

15

80

200

100

...

.... ,...,...1)

.i:.uu

,

100

Volkelseweg/Liessent-

1) Aangezien de vermelde verkeersintensiteit minder dan 5000
mvtg/etmaal bedraagt, kan de gemeenteraad verklaren dat de
zonebreedte 100 m aan weerszijden van de weg is.
2) Met betrekking tot de "omleiding Liessentstraat" is er vanuit
gegaan dat de nieuwe weg binnen de bebouwde kom zal komen te
liggen.

Op basis van de voorgaande gegevens is (met gebruikmaking van de
standaard-rekenmethode I) berekend op welke afstanden van de wegen
de SO-, SS- en 60- dB(A)-contouren liggen. Deze zijn weergegeven op
de toelichtende kaart "Geluidsaspecten". (De volgens artikel 103
Wgh mogelijk aftrek van S dB(A) is daarbij reeds in de resultaten
verwerkt.)
Bij het bepalen van de SO-, SS- en 60- dB(A)-contouren moet
onderscheid gemaakt warden in dag- en nachtsituaties. Gebleken is
dat in het zogeheten "buitenstedelijk gebied" de nachtsituatie
bepalend is en in het "stedelijk gebied" de dagsituatie bepalend
is.
Hiervan uitgaand zijn de waarneemhoogtes voor de dag- en nachtsi tuaties respectievelijk bepaald op l,S m en 4,5 m hoogte boven
het maaiveld.
In verband met de wettelijke bepalingen inzake de Wet geluidhinder
zijn voor de gebieden Cussen de verschillende geluidscontouren de
hieronder weergegeven consequenties van belang. Hierbij moet
onderscheid gemaakt warden tussen de zogeheten "stedelijke
gebieden" (waartoe het grootste deel van plangebied behoort) en de
"buitenstedelijke gebieden" (de Rondweg Zuid, de Rondweg Volkel en
de Nieuwe Udenseweg).
Aangegeven zullen warden de consequenties van de contouren voor de
nieuwbouw van woningen.
!!_e.!_

.aebi~d_bui.!_e_!!

de_S.Q dBl.Al-.£ont2u!.: nieuwbouw van woningen is

hier in principe mogelijk.
!!_e_!

.aebied_t~s~e.!!

!e_S_Q.

dBl.Al-.£ont2u!.~n_d~ §_5,:d!_(!).:.c2n.!o~r_i_!!

.::_s_!eE_el.ilk~ .aebi~d~n.::_ _£f_t~s~e.!!

!e_5.Q!Bl.Al-.£O_!!t2u!. ~n_de_52_

!Bl.Al-.£O_!!t_£U.!_ .!.n_"bu..!_t ~n~t~d~l.!_j!_e_g~b.!_eE_e.!!".!..
Aangezien de grenswaarde van SO dB(A) hier wordt overschreden, komt
dit gebied van de zone in principe niet in aanmerking voor het projecteren van nieuwe woningen. Ingevolge het "Besluit hogere grenswaarden artikel 82-86 Wgh", kan evenwel onder zekere voorwaarden
ontheffing verleend warden. Voor het verkrijgen van deze hogere
grenswaarde dient de procedure te warden gevolgd als voorgeschreven
in voornoemd besluit. Deze procedure, die onder meer bestaat uit
het ter visie leggen van het voornemen gedurende een maand, een
hoorzitting voor de bevolking etc., kan met inbegrip van het
besluit van Gedeputeerde Staten en de goedkeuring van de Minister
circa acht maanden in beslag nemen.
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ie_61 dBl_Al-.£p_!!t2_U!. ~n_d~ ,!!e_g_ .!_n_".!_t!.d!.l.!_jke
t2_s~e_!! ie_52_ iBl_Al-£.O_!!t2.U!. ~n_d!:_ !'.!_e_g_ .!_n_"bu,!t!:_n2..t!.de-

!!.e.E_ _g_e~ied_t2_S2_e_!!
_g_e~i!.d!.n.:_,_e_!!

.!.ij_k!:_ _g_e bi!:_d~n.:_.
Nieuwbouw van woningen in deze gedeelten van de geluidszones is
niet mogelijk.
Voor wat betreft de bestaande woningen die in de geluidszone
liggen, is reeds gesteld dat alleen de geluidsbelasting op de
woningen

in_e~n_d!:_el_~a.!! de_g!:_l~iis!_o~e

behoeft te warden bepaald.

De grenslijnen van het voor "bestaande situaties" te onderzoeken
gebied staan op de toelichtende "geluidsaspecten"-kaart aangegeven,
evenals de geluidsbelastingen op de bestaande woningen.
Voor zover de woningen een grotere geluidsbelasting (zullen) ondervinden van 55 dB(A), dient de desbetreffende bebouwing aan de
Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiene te warden gemeld, in
het kader van het "Indicatief Meerjaren Programma" (artikel 89 en

141 Wgh); daarbij dient een programma van maatregelen, gericht op
de reducering van de geluidsbelasting, te warden overgelegd.
Bij het in werking treden van afdeling 3 van hoofdstuk IV van de
Wet geluidhinder "bestaande situaties langs wegen", zal de gemeente
een geluidssaneringsprogramma dienen op te stellen. Met het door de
Minister voorgestane interim-beleid wordt er naar gestreefd op de
inwerkingtreding van deze afdeling van de Wet te anticiperen. In
urgente gevallen kan na melding ten behoeve van het eerdergenaemde
bijdrageregelingen ten behoeve van de realisering van geluidbeperkende maatregelen. Volledigheidshalve dient te warden vermeld,
dat waningen met een grotere (te verwachten) geluidsbelasting dan
70 dB(A), niet als zodanig mogen warden gehandhaafd.
Blijkens de op kaart "Geluidsaspecten" aangegeven waarden, komt een
dergelijke situatie echter in Loapkant-Liessent niet voor.
!i!.u!'.!_b2_u~~aE _g_e.,!u.!_d.!_S!:_VE_e.,!i,ae_b!.s..!_e~min_ae~.

Zoals in het voorgaande reeds is gesteld gaat de Wet geluidhinder
van de gedachte uit dat in beslissingen inzake ruimtelijke ordening het geluidsaspect wordt ge1ncarpareerd. Het bestemmingsplan
zal in dit kader bet maximum aan rechtszekerheid dienen te scheppen. Om deze reden dient te warden vaorkomen, dat waningen en kantoren volgens het bestemmingsplan zander meer kunnen warden gebouwd
op lacaties waarvan bij de voorbereiding van het plan reeds is
aangetaond dat (in een "vrije-veldsituatie") de geluidsbelasting
hoger zal zijn, dan de Wet geluidhinder als toelaatbaar aangeeft.

- 21 Daarom is op blad 1 van de plankaart een "bebouwingsgrens geluidsgevoelige objecten" aangegeven, die overeenkomt met de 50 dB(A)-contour op de "Geluidsaspecten"-kaart.
In de voorschriften (artikel 25) is vervolgens bepaald dat geen
bouwvergunningen mogen warden verleend voor de bouw van "geluidsgevoelige objecten" tussen de "bebouwingsgrens geluidsgevoelige
objecten" en de weg.
Er is echter een vrijstellingsbevoegdheid van Burgemeester en
wethouders in het artikel opgenomen, om wel bouwvergunning te kunnen verlenen. Voordat bouwvergunning kan warden verleend client
schriftelijk advies bij de Inspecteur van de Volksgezondheid voor
de Hygiene van het Milieu te warden ingewonnen en dienen Gedeputeerde Staten schriftelijk te hebben verklaard, dat zij tegen het
verlenen van de vrijstelling geen bezwaar hebben.
De vrijstellingsbevoegdheid kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor
het verlenen van bouwvergunning voor de bouw van woningen, die
(hoewel zij gesitueerd zijn tussen de "bebouwingsgrens geluidsgevoelige objecten" en de weg) een geluidsbelasting zullen kennen dan
50 dB(A) of lager, doordat er tussen de woningen en de weg geluidwerende elementen (gebouwen, schermen, wallen, muren, etc.) zijn
gerealiseerd. Voorts kan de vrijstellingsmogelijkheid warden
gebruikt voor de bouw van kantoren in de desbetreffende zone, onder
andere omdat de Wet geluidhinder voor kantoren een grenswaarde van
55 dB(A) noemt.
5.2.3. Spoorwegverkeer.
De binnen het plangebied voorkomende spoorwegverbinding is buiten
gebruik en reeds voor een deel opgebroken. Om deze reden is in het
onderhavige plan geen zone aangegeven.
5.3. Luchtverkeer.
Anders dan het industrielawaai, het wegverkeerslawaai en het spoorwegverkeerslawaai, is het luchtverkeerslawaai niet opgenomen in de
Wet geluidhinder, maar in de Luchtvaartwet.
Momenteel is er sprake van een interimbeleid zonering luchtvaartterreinen in afwachting van de definitieve zonering.
Dit interimbeleid is opgenomen in een schrijven d.d. 28 december
1979 van het Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
De Kosten-eenheden lijnen (Ke-lijnen) zijn in figuur II.4 opgenomen. Ter voorbereidi"ng van een definitieve zonering is een Locale
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Projectgroep Vliegbasis Volkel (L.P.G.-Volkel) ingesteld welke
iruniddels een voorstel heeft gedaan aan de Centrale Projectgroep.
De coordinatie ligt bij het Ministerie van Defensie.
Het voorstel van de L.P.G.-Volkel is conform figuur II.4 (zie afwijkingen in de KE-lijnen ten opzichte van de gestippelde lijnen).
I n gebieden met een hogere kosteneenheid dan 35 Ke gelden beperkingen ten aanzien van de bouw van geluidsgevoelige objecten

~o.a.

woningen) .
Blijkerts figuur II.4 zi jn de gevolgen voor Loopkant-Liessent marginaal en is in verband met het grondgebonden karakter de bouw van
bedrijfswoningen mogelijk zijn.
6. Overige elementen in het plan.
~e~e~n_!e~e_;:f~

In het voorontwerpplan was de gemeentewerf aan de Hockey-

weg als "Openbare Diensten (OD)" bestemd. In het onderhavige plan echter
is

aansluitin~

gezocht bij de bedrijfsbestemmingen zoals die in de zuid-

westhoek van het plangebied zijn opgenomen. Binnen de bestemming
"Bedrijfsdoeleinden, klasse A, met bijbehorende erven, klasse A (BA)"
kunnen ook de gemeentewerf en het opslagterrein van de politie functioneren.
2._p~r_E.h~...:._

(RSS)

Aan de Hockeyweg is binnen de ontwerp-bestemming "Bijzondere Doeleinden
klasse B (BOB)" een tennishal gerealiseerd. In zuidwestelijke richting
kan nog een uitbreiding warden gerealiseerd. Om de bestemming beter te
laten aansluiten bij het naastgelegen sportpark is een meer specifieke
bestemming gekozen (Sporthal, met bijbehorende erven (RSS)).
!!_o::e~!.r~b!.d.E.i.J.f.!..

(AH)

De zuidelijk van de Volkelseweg (buiten het plangebied) gelegen kwekerij
is ten behoeve van de u1tbre1ding van de veldencapaciteit van het sportpark verplaatst naar de overzijde van de weg. De in het voorontwerpbestemmi ngsplan opgenomen "Kwekerijen met bijbehorende erven (AK)" is in
het onderhavige plan opgenomen als "Hoveniersbedrijven, met bijbehorende
erven (AH)" om meer recht te doen aan het feitelijk gebruik.
!!.oEe.£a_£e!!_r.!_j_!eE: (H)
De beide horecabedrijven nabij de kruising Industrielaan/Oude Udenseweg
zijn in het plan opgenomen.

- 23 Wo.£_~a_ae~ub_£eE_t_EU!!!.

!!!.e..£

_!1.£_o.E_t~r.!.e.!.n..:_

(WK en BOP)

Op grand van de desbetreffende gemeenschappelijke regeling is de
gemeente Uden aangewezen voor vestiging van een woonwagensubcentrum
( "Woonwagenkamp (WK)").
Op basis van het "Rapport van de Werkgroep sub-centra Oss" (d.d. februari 1975) is in 1979 het subcentrum voor een belangrijk deel gerealiseerd

.

aan de Berkendonk. Overeenkomstig de eisen (qua situering, grootte,
voorzieningen, e.d.) zijn acht van de twaalf standplaatsen ingericht met
"Opslag- en sloopterreinen (BOP)" ten dienste van degenen die het subcentrum gebruiken.
De situering van het gehele complex is zodanig, dat enerzijds de
gebruikers van het subcentrum gemakkelijk de voorzieningen in Uden
(zoals scholen en Winkels) kunnen bereiken en dat anderzijds het sloopterrein geen storend element vormt. De standplaatsen zijn voornamelijk
in gebruik bij woonwagenbewoners die (soms al gedurende vele jaren) een
•
nauwe binding met Uden hebben.
Q_u!!!_p~aE.d!:.l..:..

De na de eerste tervisielegging alsnog ingepaste dumphandel aan de
Liessentstraat heeft de bestemming "Opslag en sloopterreinen (BOP)"
gekregen. Bebouwing is tot een bepaald maximum ten opzichte van het
totale perceel toegestaan.
Wo~E_g!:.n..:...

Binnen de bedrijf sbestemmingen is in beginsel per bedrijf een dienstwoning toegestaan. Met name kleinere bedrijven hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Uit een oogpunt van sociale contacten is dit
overigens oak een argument om kleine bedrijven te concentreren.
Daarnaast zijn in het plan drie woningen als zodanig bestemd.
Een woonhuis ligt aan de Erfstraat en een aan de Liessentstraat. Beide
zijn als ''Eengezinshuizen in openbebouwing, met bijbehorende erven (EO)"
bestemd. Het pand aan de Liessentstraat heeft in verband met de daarbij
gevestigde rijwielhandel de aanduiding "kleine bedrijven toegestaan".
Het pand heeft voorts een functie in de begeleiding van het toekomstig
wegbeloop.
Het derde woonhuis ligt aan de Kleuterweg. Bij deze woning

mo~dt

de

langzaamverkeersroute uit tussen het Industriepark en de Kleuterweg. De
voormalige boerderij heeft een karakteristieke verschijningsvorm die
door middel van de voorschriften wordt vastgelegd. ("Eengezinshuizen in
open bebouwing, klasse N, met bijbehorende erven_ (EON)").
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Re_£r~a!_i~v~ !!_o!,l!i.!!'1.~.n.:.. (RD)

Ten zuiden van de Energielaan ligt aan het einde van de Vlijtstraat een
waterberging die enkele malen per jaar overstort (tijdelijke waterberging). Naast deze civieltechnische functie heeft deze berging recreatieve gebruiksmogelijkheden. bij voorbeeld als ijsbaan. Daarom is
gekozen voor een recreatieve bestemming met beperkte bouwmogelijkheden
ten dienste van de bestemming.
III. Juridische opzet.
De in hoofdstuk II beschreven planopzet en bestemmingen worden in dit
hoofdstuk voor zover noodzakelijk artikelsgewijs toegelicht in juridische
zin. Tevens warden de belangrijkste aanpassingen c.q. wijzigingen ten
opzichte van het voorontwerpplan toegelicht.
_!e2_r_!Jf.s!!_o~l~iE_d~n_eE_

!!_e_SE_a!!_t_v!_n_IE_r.!_c.!:!,t..!,n_g_e.E_ (artikel 4, resp. 3).

De in hoofdstuk II.l beschreven hoofdopzet van het plan heeft geresulteerd
in twee categorieen bedrijfsbestemmingen (klasse A en klasse B) waarbinnen
verschillende soorten bedrijven, kantoren, bedrijfswoningen en andere
bouwwerken maar ook wegen, parkeer- en groenvoorzieningen alsmede waterlopen en open terreinen mogelijk zijn.
De mogelijkheid van de aanleg van wegen e.d. is met name van belang voor
het gebied ten oosten van de Weverstraat waar afhankelijk van de behoefte
tot de verdere aanleg van de infrastructuur wordt overgegaan.
Zoals reeds gesteld in II.l en II.S zijn situering en aard van bedrijvigheid (in milieu-planologische zin) in de planopzet aan elkaar gekoppeld.
Binnen "Bedrijfsdoeleinden, klasse A met bijbehorende erven (BA)" mogen
bedrijven genoemd in categorie 1 en 2 van de Staat van inrichtingen (artikel 3 1
warden opgericht. Binnen "Bedrijfsdoeleinden, klasse B, met bijbehorende
erven (BB)" mogen bedrijven genoemd in categorie 1 t/m 4 van artikel 3 worden opgericht.
Bedrijven die niet genoemd worden in categorie 1 en 2 van lid A van artikel
3, doch die naar de aard gelijk te stellen zijn met wel genoemde bedrijven,
kunnen eveneens gevestigd worden op de"BA"- en "BB"-terreinen. Bedrijven
die naar de aard gelijk te stellen zijn me t in categorie B genoemde, kunnen
uitsluitend gevestigd worden op "BB"-terreinen. Over de vraag of nietgenoemde bedrijven al dan niet "naar de aard gelijk te stellen" zijn aan de
in categorie 1 t/m 4 van lid A van artikel 3 vermelde bedrijven, wordt
advies gevraagd aan de Inspecteur van de Volksgezondheid.

- 25 De als betrekkelijk willekeurig ervaren hoogtezonering in het voorontwerpplan is vervangen door een zonering welke is afgestemd op de plaat.,

selijke situatie. Dit heeft geresulteerd in aanduidingen in ieder
bebouwingsvlak van een maximale goothoogte en hoogte van gebouwen en een
maximale hoogte van andere bouwwerken.
Aan de noordzijde en oostzijde van het plan is in grote bebouwingsvlakken
een "grens

hoog~ezonering"

aangeduid, zodat aan de randen van het plangebied

de maximale hoogtes beperkt worden ten opzichte van de binnengebieden.
Detailhandel (zie ook artikel 1 begripsbepalingen) is in principe niet
toegestaan. Met gebruikmaking van een vrijstellingsbevoegdheid kan, na
advies van de Rijksconsulent voor Handel, Ambacht en Diensten, detailhandel
in volumineuze goederen worden toegestaan. De aard van deze handel wordt in
artikel 4, lid BII, aangegeven. Detailhandel welke bijv. brandgevaarlijk,
explosief of milieuverstorend is in woonwijken kan na advi~s van de Inspecteur van de Volksgezondheid voor de Hygiene van het Milieu eveneens worden
toegestaan door gebruikmaking van een vrijstellingsbevoegdheid.
Vrijstellingen zijn voorts mogelijk voor de vestiging van bedrijven in
categorie 3 of 4 (artikel 3) binnen de bestemming "BA", voor hogere goothoogte en hoogtes, voor de bouw van een tweede bedrijfswoning en voor het
bouwen

op een geringe afstand uit de perceelsgrenzen of op de per-

ceelsgrens. In een aantal gevallen is een "verklaring van geen bezwaar" van
Gedeputeerde Staten noodzakelijk om de vrijstelling te kunnen verlenen,
terwijl een bezwarenprocedure moet warden gevolgd voor bouwen op de perceelsgrenzen.
Indien inderdaad vrijstelling wordt verleend om op een kleinere afstand dan
5 meter uit de zijdelingse perceelsgrenzen te bouwen, dan wel om op de
perceelsgrenzen te bouwen, mag in beginsel gebouwd worden tot de totale
hoogte die als "maximale hoogte van gebouwen" op de kaart is aangegeven.
Omdat het echter mogelijk is dat het bouwen tot aan de aangegeven maximale
hoogte nabij of op de zijdelingse perceelsgrens bezwaarlijk zou kunnen worden geacht voor het aangrenzende perceel, kunnen Burgemeester en wethouders, nadere eisen stellen ten aanzien van goothoogte en/of van de hoogte
van de gedeelten van de bedrijf sgebouwen, die dichter dan 5 meter van de
zijdelingse perceelsgrenzen zullen warden gebouwd. De bevoegdheid van
Burgemeester en wethouders is opgenomen in artikel 26

"Nade_Ee_e.1:_s~n_:.

Ten aanzien van de vrijstellingsbepalingen omtrent het gebruik geldt bij
artikel 4 (en overigens ook bij alle andere artikelen met gebruiksI

'.

,.
•

bepalingen) dat de zogenaamde "toverformule" alleen mag worden toegepast
indien een bezwarenprocedure voor belanghebbenden wordt gevolgd (artikel

29).

- 26 De "toverformule", die is vastgelegd in lid C III, is opgenomen om nodeloze
beperkingen van "het meest doelmatige gebruik" van gronden en bouwwerken
tegen te gaan.
Op_!l!_g:.

~n_s,!02p_!e.!.r~i!!e!! ~n_W£_O,!!W!_g~~amp

(artikel 8 en 9).

Zoals in II.S al aangegeven is aan de Berkendonk overeenkomstig de wensen
van het Bestuur Woonwagencentrum Oss een woonwagensubcentrum ingericht.
Naar aard van bebouwing en gebruik is een onderscheid gemaakt in het
"Woonwagenkamp (WK)" (artikel 9) en in "Opslag- en sloopterreinen (BOP)"
(artikel 8).
De maximaal 12 standplaatsen mogen elk van een berging en een gebouwtje
voor sanitaire voorzieningen worden voorzien. Op het BOP-terrein mogen geen
gebouwen worden opgericht, wel andere bouwwerken •
.Y_e.!.k~e.!.s~o~l~i,!!d!:..n
'T'o
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.... _ ....

""""'~ ,..J,ra
-y-..~-

(artikel 13 t/m 15).
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plan meer flexibele verkeersdoeleindenbestemmingen opgenomen. In de bestemming zijn zowel de wegen als de wegbermen, bermsloten e.d. opgenomen.
Om het onderscheid in karakter (stroom.funct!e, erffunct!e e.d.) te ver-

duidelijken is de navolgende classificatie gehanteerd:
Verkeersdoeleinden, categorie I (V I);
Verkeersdoeleinden, categorie II (V II);
Verkeersdoeleinden, categorie III (V III);
Categorie I

wegen van nationaal en regionaal karakter c.q. primaire
interlokale wegen, zoals rijks- en provinciale wegen met
uitsluitend een stroomfunctie.

Categorie II

wegen van interlokaal en lokaal karakter zoals secundaire
interlokale wegen en stads- en wijkontsluitingswegen met een
overheersende stroomfunctie.

Categorie III: wegen van lokaal karakter zoals buurtontsluitingswegen en
ontsluitingswegen op bedrijf sterreinen met een belangrijke
erffunctle en een beperkte stroomfunctie.
De indeling van de bestaande profielen c.q. wenselijke profielen (b.v.
Frontstraat) blijkt uit het profielenblad G82.010, blad 2. De onderverdeling van de rijstroken (snelverkeer/langzaamverkeer) komt ook in de profielen tot uiting.
Ho2g~p~n!P-ng~v!:_rbiE_d.!_n.s._e!!J..a.E.t..!.kel_2l_)_eE_,!r~n_!p£r_£l~i~i,!!g!:_n_(!_r_!i!_e,!!31_.

In aanvulling op het voorontwerp-bestemmingsplan zijn in het onderhavige
plan de gronden die nodig zijn voor de hoogspanningsverbindingen en de
ondergrondse hoofdtransportleidingen voor water en gas als zodanig bestemd.
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Er is hier sprake van zogenaamde dubbelbestemmingen waarin de bedrijfsfunctie primair is gesteld. Bouwwerken ten behoeve van de secundaire bestemmingen zijn toelaatbaar indien de belangen van de onderscheiden functies
zulks gedogen. Ten behoeve van de afweging dienen burgemeester en wethouders hieromtrent advies in te winnen bij de leidingbeheerder.
Omdat (ten gevolge van de ligging van de leidingen) het intekenen van de
leidingstroken een onduidelijk kaartbeeld zou veroorzaken, is gekozen voor
het "aanwijzen" van de desbetreffende gronden door middel van ononderbroken
lijnen, waarbij vervolgens (in de verklaring) de breedte van de bestemming
wordt vermeld. Voorts worden de breedtes vermeld in de bestemmingsbepalingen.
Wilzig.!_n_£s.£e~o~gih~d~n

(artikel 28).

In het plan zijn verschillende wijzigingsbevoegdheden opgenomen. De procedure wordt aangegeven in artikel 29.
De belangrijkste wijzigingsbevoegdheden worden hier in het kort aan de orde
gesteld.
- Binnen de bestemming Bedrijfsdoeleinden, met bijbehorende erven, klasse B
(BB) is via een wijzigingsbevoegdheid het oprichten van inrichtingen
welke voorkomen in categorie 5 of 6 van de in lid A van artikel 3 opgenomen Staat van Inrichtingen toegestaan. Naar de aard gelijk te stellen
b~drijven

kunnen, gehoord de inspekteur van de Volksgezondheid voor de

Hygiene van het Milieu eveneens voor deze procedure in aanmerking komen.
- De bouw van windturbines is eveneens via een wijzigingsbevoegdheid mogelijk. Een en ander is in het plan opgenomen om op deze nieuwe ontwikkeling in de energievoorziening te kunnen inspelen. De hoogte van de
turbine, de maximale motor-diameter en de afstand tot de perceelsgrens
zijn per bestemming geregeld.
- Om in de

toek~mst

een doortrekking van de Linie in het zuidelijke plan-

deel mogelijk te maken in de richting van Lankes is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen.
IV. Economische uitvoerbaarheid.
Het resultaat van de opgestelde exploitatieberekeningen is zodanig dat de
economische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan gewaarborgd lijkt.
Gedetailleerde gegevens omtrent de exploitatieberekening zijn opgenomen in
een aparte bijlage.
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v.

Overleg.
Over het voorontwerp van het onderhavige bestemmingsplan is overleg gevoerd
met de daarvoor in aanmerking komende instanties. Opmerkingen welke niet
zijn verwerkt in het plan en de punten die wel zijn verwerkt doch enige
toelichting behoeven, warden hierna behandeld.
!r_£vic.!_a.!,e_P.!,a_!!olo~i~che_C£_m~~s.!,e_(!·f:_g:l·

1. De P.P.C. stelt met betrekking t~t de differentiatie van bedrijven dat
effectuering van het gemeentelijk beleid binnen de voorschriften geregeld dient te worden.
In onderdeel II.l Ruimtelijke hoofdstructuur is aangegeven hoe het
plangebied ruimtelijk is opgebouwd. Door de nu aanwezige relatie met de
Hinderwet door middel van de Staat van inrichtingen (artikel 3) en door
de hoogtezonering in het plangebied wordt de differentiatie van bedrijven voldoende gewaarborgd. Een redelijk flexibel bestemmingsplan met een
maximale lokatie-keuze voor nieuwe vestigers in met name de stuwende
werkgelegenheid blijf t echter een eerste vereiste.
2. De P.P.C. vindt dat de aard van de bedrijven geregeld dient te zijn en
dat milieu-onvriendelijke bedrijven uitgesloten dienen te warden.
Door een klasse-i ndeling "(BA en BB)" op de plankaart en door het invoeren
van een Staat van Inrichtingen met de categorieen 1 t/m 6 wordt ingespeeld op aard en situering van de bedrijven in milieu-planologische
zin. Daarnaast moet gewezen warden op de mogelijkheden welke de Hinderwet biedt. Bedrijven in de zin van het Besluit categorie A-inrichtingen
Wet geluidhinder (d.d. 15 oktober 1981) komen niet voor en zijn
uitgesloten van vestiging. Ook de bedrijven als bedoeld in artikel 19,
eerst lid, van de Wet inzake Luchtverontreiniging zijn niet toegestaan
(zie lid B van artikel 3).
Onderdeel II.4 van de toelichting behandelt de milieu-aspecten.
3. De P.P.C. stelt voorts dat in het overgangsgebied de beperkingen met
betrekking tot verschijningsvorm, aard en omvang van de bebouwing dienen
te warden doorgevoerd.
Dankzij het gevoerde en te voeren uitgiftebeleid heeft de gemeente tot
nu toe bereikt dat de overgang van industriepark naar omliggende plangebieden, mede door de afschermende openbare grcenvocrzieningen geleide-

lijk verloopt. Een verdere beperking van bijvoorbeeld de maximale
bebouwingshoogte is ons inziens, gezien de ervaringen, niet noodzakelijk.
Aan de rand van het plangebied vestigen zich bij voorkeur bedrijven
welke eisen stellen aan een goede en vriendelijke presentatie waarbij

- 29 met name ook de bedrijfswoning een rol kan spelen. Stedebouwkundig is
daarbij tevens een uitgangspunt dat een bedrijfsterrein beslist gezien
mag worden en dat het afschermende openbaar groen hierbij een aktieve
rol kan spelen waardoor aantrekkelijke beeldwisselingen ontstaan.
4. Met betrekking tot de ontsluiting en de langzaamverkeersstructuur stelt
de P.P.C. dat plaatselijk aanpassingen nodig zijn en dat het woon-werkverkeer per langzaamvervoermiddel gestructureerd en ondersteund dient
te worden.
In onderdeel II.3 van de toelichting wordt de verkeersstructuur beschreven. Aan de opmerkingen van de P.P.C. is onder andere tegemoetgekomen
door de profilering van de Frontstraat aan te passen zodat de
langzaamverkeersrelatie met het zuidelijk gelegen tunneltje duidelijk
verbeterd kan warden. Door middel van toelichtende kaartjes en een meer
uitgebreide toelichting wordt voorts de totale structuur verduidelijkt.
5. Met betrekking tot de ruimtelijke inrichting stelt de P.P.C. dat een
aantal woningen en stucturele groenelementen zijn weggeprojecteerd.
Bestaande woningen en agrarische bedrijfsgebouwen zijn niet wegbestemd
maar kunnen afhankelijk van de toekomstige bedrijfsfunctie ingepast
warden. Van geen der woonhuizen kan gesteld warden dat deze dermate
karakteristiek zijn dat handhaving moet worden nagestreefd. Dit geldt
we! voor een aan de Kleuterweg gelegen boerderij. Deze is dan ook dusdanig bestemd dat de verschijningsvorm gehandhaafd blijft.
Voorts zijn twee woonhuizen in de omgeving van de Liessentstraat we! als
zodanig bestemd omdat deze in ieder geval gehandhaafd kunnen blijven.
Met betrekking tot enkele bestaande groenelementen kan worden gesteld
dat door aanpassingen van het maaiveldniveau het handhaven van deze
beplanting niet mogelijk is. Ook de gewijzigde waterhuishouding speelt
hierbij een doorslaggevende rol.
Door zoveel mogelijk karakteristieke beplanting terug te brengen in de
afschermende groenzones en bermbeplantingen wordt aansluiting gezocht
bij het aangrenzende buitengebied.
Wa.!e_!SCh_!p_d~ Aa.:_

Het waterschap deelt mede dat bijzondere aandacht moet worden besteed aan
de waterhuishouding in het plangebied.
In onderdeel II.3 van de toelichting wordt de waterhuishouding aan de orde
gesteld. Het betreft hier met name de aspecten van het kwantiteitsbeheer.
Het kwaliteitsbeheer is een zaak, die wanneer het niet direct ruimtelijke
consequenties heeft, niet via een bestemmingsplan geregeld wordt.
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De_Rijks.£.o.E.s~l~n_!

!_02,r_Hanie_!.,_Ambacl!_t_e,E.

Di!_n~t!_n~

De rijksconsulent stelt dat de gehanteerde opsomming van detailhandelsaktivitei ten is te vervangen door "detailhandel in volumineuze goederen".
In de voorschrif ten is door het noemen van concrete branches aangegeven
welke soorten bij gebruikmaking van de desbetreffende vrijstellingsbevoegdheid in het plangebied kunnen worden uitgeoefend. Alvorens
vrijstelling te verlenen dienen Burgemeester en wethouders echter advies in
te winnen bij de Rijksconsulent, juist omdat het (bijvoorbeeld uit distributie planologische overwegingen) mogelijk is dat vrijstelling niet zou
moeten worden verleend.
Bij detailhandel in volumineuze goederen die "naar de aard gelijk te
stellen zijn" met de concreet genoemde, wordt eveneens het advies van de
Rijksconsulent ingewonnen, maar in dat geval gaat het tevens om de vraag of
de vclumineuze gcederen inderdaad

na~r

de aard gelijk

~ijn

te stellen met

de andere.
Ka~e..!

!_aE.

!_o2_pl!a.E.d~l_e.E_

!_a_£r.!_e!_e.E_•

l. De Kamer van Koophandel vindt dat het begrip bedrijf in de begripsbepalingen omschreven dient te worden.
In artikel 1 "Begripsbepalingen" zijn die begrippen omschreven welke verduidelijking behoeven. Daarbij zijn met name die begrippen gedefinieerd
die in de voorschriften worden vermeld als nadere aanduiding van een
soort bedrijvigheid welke al dan niet wordt toegestaan.
2. Met betrekking tot de vestiging van detailhandel verzocht de Kamer van
Koophandel als adviesinstantie in de procedure bij nieuwvestiging te
warden opgenomen.
In de voorschriften wordt uitgegaan van advisering door de Rijksconsulent voor Handel, Ambacht en Diensten in de provincie Noord-Brabant.
!!_d!_n~e_OE,d!_r.E_e~i.E_g~v~r!.n.!.g.!_n_£

(K.N .o. V.).

De K.N.O.V. afdeling Uden informeert naar de waarborgen ten aanzien van het
beperken van detailhandel welke de gemeente stelt bij nieuwe bedrijfsvestigingen.
In onderdeel II.2 van de toelichting wordt het kader aangegeven waarbinnen
detailhandel al dan niet wordt toegelaten. Het gaat hierbij vooral om de
oudere bestaande bedrijven op het Industriepark omdat reeds enige jaren bij
de verkoop van industrieterrein een verbod wordt opgenomen om detailhandel
uit te oefenen. Hieraan is een boete- en kettingbeding verbonden.
N.V._Pl!_i,!izs_G.!.o~i.!.a!!!.p~n!_a_£r.!_e!_e.E.·

Met Philips is overleg gevoerd met betrekking tot de beperking van de
bouwhoogtes van gebouwen en andere bouwwerken binnen de 150 m brede strook
langs met name de oostelijke begrenzing van het plangebied.

- 31 Zoals ook al in het commentaar op het P.P.C.-advies is aangegeven is een
geleidelijk verloop van de bedrijf sbebouwing naar de omliggende plangebieden een vereiste in verband met de verschijningsvorm van het industriepark.
De afschermende openbare groenvoorzieningen vervullen hierbij een belangrijke rol. Via vrijstellingsbevoegdheden kunnen de bouwhoogtes overigens
beperkt worden opgevoerd. Zie hiervoor artikel 4, lid B II.
!_n~u~t.E,iel!.~r!n£ !!_d!.n~

Namens een aantal bedrijven wordt bezwaar gemaakt tegen de gebruiksbepaling
waarbij detailhandel wordt uitgesloten. Deze beperking betekent bij vervreemding een beperking voor mogelijke gegadigden terwijl ook de mogelijke
ontplooiing van de huidige bedrijven in de richting van detailhandel wordt
beperkt.
De gemeente conformeert zich in grote lijnen aan het afwijzende beleid
zoals dit door de provincie, heS Ministerie van Economische Zaken en de
Kamer van Koophandel wordt voorgestaan. Jurisprudentie omtrent detailhandel
op

bedri~fsterreinen

bevestigt dit beleid.

Verwezen wordt overigens naar onderdeel II.1 van de toelichting onder
Detailhandel.
!_n2_P!.C!i!.

~a~ !!_e_v_£l~S£e!_o~d!!_e.f.d_v_£o!. !!_e_hyg.!_e~e_v~n_h!.t_m!_l.!_e~

.!_n_N.£0!.d.:.

Brabant.
De inspectie adviseert om de in artikel 3 opgenomen "Staat van Inrichtingen" fijnmaziger te maken zodat de planflexibiliteit wordt vergroot. Gewezen wordt de "Staat van Inrichtingen" zoals deze is opgenomen in het
provinciaal structuurschema "Bedrijventerreinen Noord-Brabant".
Om praktische redenen is de "Staat van Inrichtingen" pas na de eerste tervisielegging aangepast en betekent de nieuwe lijst in artikel 3 derhalve
een ambtshalve wijziging. De lijst bestaat uit 6 categorien en is ten aanzien van de toelaatbaarheid van bedrijven aangepast aan de "Udense"
situatie. De "brandbare vloeistoffen" zijn voor de duidelijkheid bij elkaar
gebracht

wa~rbij

een onderscheid is gemaakt tussen ondergrondse- en

bovengrondse opslag met daarbij een differentiatie naar klasse 0 t/m 3 (kO
t/m k3) alsmede de inhoud van de opslagtanks.
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GEMEENTE UDEN

Onderwerp:

Goedkeuring bestemmingsplan "Industriepark
Loopkant - Liessent".

Provinciale Planologische Dienst,
T.a.v. de Heer F.Dekker,

Antwoord op brief van:

Verdieping 17, kamer 8,
Postbus 90151,
5200 MC

Bijlagen: 3

'S-HERTOGENBOSCH.

Doorkiesnummer: 04132-813 81

Uden, 17 juli 1985

Verzonden:

18 JUL\ 1985

Geachte heer Dekker,
Conform Uw telefonisch verzoek d.d. 15 juli jl. doen wij U
hierbij in aansluiting op onze brief van 19 juni jl. inzake bovengenoemd onderwerp, de meest recente kostprijsberekening van het
onderhavige bestemmingsplan toe....komen.
Voor eventuele nadere informatie kunt U contact opnemen met
de heer Somers van de afdeling Administratieve en Economische aangelegenheden.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Uden.
Namens deze,
Het hoofd van de hoofdafdeling Stadsontwikkeling en Openbare Werken,

0: AG
T: ~

c:

!jJ>

telefoon04132-81911 I telex74724 I glro1068041 I postbus83 / 5400AB uden

Herziening kostprijs complex: Industriepark Loopkant Liessent
d.d.: juni 1985
Tekening: D 85.009 - januari 1985
Omschrijving

Boekwaarde
01-01-1985

Nog te
realiseren

To tale
herziening

A. Bestedinsen

-

grondverwerving

f

8.348.600, --

f

-, --

f

8.348.600,--

- bouwri jpmaken:
verharding/riolering

2.447.000, --

7. 689. 800, --

1.146.500,--

465.000,--

1.611.500,--

927.600, --

291. 200, --

1.218. 800, --

2.009.000, --

1. 62 s. 200, --

3.637.200, --

190.000, --

190. 000, --

5.021.400, --

f 22. 695. 900, --

4.504.500, --

verlichting

69.200,--

groen

141.000,--

diversen (nuts)

528.100, --

- plankosten

- opslag

F.G.W.

- Nadelig expl. saldo

-, --

- Reserve verk. versch.
f

17.674.500,--

f

B. Verrekeninsen
Bijdrage van A.D.
Bijdrage \Tan de rd en

-485. 700, --

-39. 800, --

-39. 800, --

f 17.149.000, --

f 5.021.400,--

f 22.170.400, --

Incl. winkels e.d.

-14.404.400,--

-7.766.000, --

-22.170.400, --

Totaal

f 2.744.600,--

f-2.744.600,--

Totaal

c.

-485. 700, --

A~

OEbrenssten
Woningwetbouw
Premiebouw
Vrije sector
Bijz. bebouwing

==============~==~==================================

O: HS/LS.

Tit.
c·
2

HS-15

COMPLEX INDUSTRIEPARK LOOPKANT LIESSENT D.D. JUN! 1985;
SPECIFICATIE NOG TE REALISEREN.
A. Bestedingen.
- Q_r2n~v~l"!.e£'.!.n.s_.
-

f

===========a=-

!o~WE.,ij_p!_ale.!!•

Overzicht bouwrijpmaken kostorijs "Industriepark Loopkant-Liessent"
d.d. december 1983.
Nr.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.

13a.

*

Afhankelijk
van bijdragen

Omschrijving

Weg ten zuiden van Rietdekkerstraat
f 339.566,95 + f 52.000,-Zuidelijk lus ten oosten van Weverstraat
Draaikom Energielaan
40.326,60
f
Linie f 100.005, 70 - (f 22. 768,65
+ ( 13. 718, - - )
restant-kredieten laten staan
Fietsstroken en markeringen op Frontstraat -Weverstraat - Handelslaan en
Loopkantstraat
37.921,60
Aanbrengen deklaag Ambachtstraat en
Energielaan
Rijwielpad - toegangsweg achter
retraitehuis
36.920,50
Deklaag Liessentstraat en gedeelte417.955,-lijke baanverdubbeling
Reconstructie Frontstraat ten zuiden
341.123, -van Liessentstraat
Reconstructie aansluiting Volkelseweg
- Liessentstraat
149. 500, -Bermgroen f 349.290, -- (f 10,-- per m2)
verlagen tot restant-kredieten (ad
f 168.492,--) + f 60.000,-- ~
f 288.492, -Algemeen groen f 245.590,-- (f 5,-745. 255, -per m2 )
Bomen 135 st. a f 125,-f 16.875, -Groen Weverstraat e.a. halveren
(f 133. 500, -- : 2)
f 1.769.001, 70
transporteren

Direct in de
kostprijs

f

391.566,95
596.305,--

36. 4 86, 65
63.519,05

76. 076, 85

250.000,--

2

1.413.954,50

- 2 -

Bijlage l
Nr.

* Omschrijving

Transport (prijspeil oktober 1982)
Prijsstijging 1983 t/m 1985 + 6%

Afhankelijk
van bijdragen

Direct in de
kostprijs

f 1. 769. 001, 70

f 1.413.954,50

86.045,50
f 1.500.000,--

Prijspeil 1985
Q.n2_e_!h.!n2_e_!!: t/m 1984 (verlichting!)
1985: insteek vanaf Frontstraat

25.000, -120.000,-f 1. 645. 000, --

Bijdragen aan nutsbedrijven:
232.445 m2 x f 3,45

802.000,--

Totaal

f l. 769.001, 70

f

=======z=-======

====

2.447.000, -::J-:::l::::Z=:1:::1::=:::~

*) Betreft het nummer van de gespecificeerde calculaties.

- Plankosten.
Norm 19% van f 2.447.000, --

-- -- - -

-

=

f 465.000,--

============

Q.p~l~g_F..!.G.:..W..!.

Norm 10% van (f 2.447.000, -- + f 465.000, --)

f

- Starting in reserve 'Verkoopverschillen".
Geraamd in oude kostprijs (d.d.
december 19 83)

Verlaging i.v.m.:
verkoop ATMOS
verkoop Landwerk
Restant op te nemen

291. 200, --

=============

Opbrengst
vgls. diff.

Werkelijk

f 252.000,--

f 217.000,--

694.250,--

619.250, --

f

300.000,--

f

-35.000, --75.000, --

f 190.000,--

=============

- 3 -

- Rente/nadelig saldo.
Rente 9%.
Exploitatieduur: 10 jaren t/m 1994i
Totaal uit te geven irtdustrieterreinen (sec) 232.445 m2.
Per jaar gemiddeld + 23.000 m2.
~

x 10 jaren x 9% van boekwaarde (f 2.744.600,--) =-

llj jaar x 9% van bouwrijpmaken

f 1. 235. 000,

--

+ plankosten

(f 2. 912.000, --)

393. 100, -f 1. 62

a. 200, --

=:::z===:z=======::sa
B. Verrekeningen.

f

-, --

==========·:::l===»

C. Opbrengsten. Totaal

f 7.766.000, -=;z===-=..;:a-.m ======;:;

Zie afzonderlijke bijlage I
Bijzondere opbrengsten f 372.000, --. Uitgaande van sluitende exploitatie

dienen de 232.445 m2 dus f 7.766.000, -- - f 372.000, -- = f 7.394. 000 -- op te
brengen.
Di t is gemiddeld f

+ 32, -- per m2.
Ud en, 5 juni 19 85.

202/HS-16

Bijlage I
KOSTPRIJSBEREKENING "INDUSTRIEPARK LOOPKANT-LIESSENT".

Overzicht van nog te verkooen percelen.
(Zie tekening D 85.009 d.d. januari 1985, laatstelijk gewijzigd 8 mei 1985.)

Nr.
1.

*

Omschrijving perceel

+

5.120

rrl-

Terrein achter Stock Control aan de Vlijt3.570 m2

straat
3.

Be drag

Te rrein achter tennishal "De Schaapskooi"
aan de Berkendonk

2.

Oppervlakte

Terrein achter Van Duijnhoven aan de Front15. 750 m2

straat
4.

Terrein achter A.V.C. aan de Weverstraat

7.040 m2-

4a.

Terrein verhuurd aan VADO (1.350 m2)

l. 350 m2

5.

Terrein hoek Weverstraat/Brouwersstraat

9.050

6.

Terrein achter Versteegde aan de Rietdekker-

d-

straat

11. 200 m2

7.

Terrein achter Diks aan de Rietdekkerstraat

17 .100

8.

Terrein tussen Goorkensweg en Weverstraat

78.590 m2

9.

Terrein aan de Weverstraat naast Grosfilex

14. 050

uJ.

m2

10.

Terrein naast aan de Linie (naast Atmos)

7.685 m2

11.

Terrein nabij Oude Udenseweg 18

2. 040 m2

lla.

Oude Udenseweg 18 (pand) afz. te verkopen

m2)

975

m2

pand Frontstraat 3 is verhuurd

13.300

m2

13.

Terrein hoek Linie/Frontstraat

46. 600 m2

14.

Landbouwgrond sectie T 275

38.450 m2

+ erf
12.

(-±: 975

f

100.000, --

Terrein Bruijnzeel, waarvan 2,400 m2 inclusief

15.

Zijterrein bij Mobiel aan de Liessentstraat

16.

Voorterrein bij D.G.D. Liessentstraat

17.

Voorterrein bij Regionale werkplaats

185 m2

18.

Voorterrein bij Belam aan de Liessentstraat

410 m2

19.

Voorterrein bij Belam

20.

Voorterrein naast Belam
transporteren

*) Dit nummer correspondeert met de tekening D 85.009.

192.000,--

1. 650 m2
45 m2

1. 720 m2
570

m2

276.450 m2

f

292. 000, --

- 2 -

*

Nr.

Omschrijving perceel
Transport

Op petvlakte

2 76. 450 m2

Be drag
f

2 92. 000, --

21.

Voorterrein bij Van 't Verlaat

l. 350 m2

22.

Voorterrein bij Simpack

1.020

m2

80.000,--

23.

Voorterrein bij Philips

1.160 m2

(voor de nrs.

24.

Strook langs Belam, tussen perceel 18 en 19

25.

Voorterrein bij Eldonk Electro Engineering
aan de Frontstraat
To ta al

280 m2
515

15 t/m 25)

rrf.

280. 775 m2

f

372.000, --

48.330 m2

f

372.000, --

Waarvan landbouwgronden + opsta11en
Oude Udenseweg 18 en voorterreinen
Netto industrieterrein
N.B.

232.445 m2

Bij verkoop eerst de ligging van kabels en leidingen nagaan!
Uden, 9 mei 1985.

0: HS /L S.
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GEMEENTE UDEN
Bestemmingsplan "Industriepark Loopkant- Liessent"

Bij raadsbesluit d.d. 26 januari 1978 is voor de verkoop de navolgende prijsdifferentiatie vastgesteld.
Bij verkoop van terreinen:
van niet meer dan 1.000 m2 bedraagt de priJS f 50,-- per m2 ;
van meer dan 1.000 m2 , doch niet meer dan 2.000 m2 bedraagt de prijs voor de
eerste 1.000 m2 f 50.000,-- en voor elke volgende m2 f 45,--;
van meer dan 2. 000 m2 , do ch niet me er dan 3. 000 m2 bedraagt de prijs voor de
eerste 2.000 m2 f 95.000,-- en voor elke volgende mz f 40,--;
van meer dan 3 .000 m2 , do ch niet meer dan 4.000 m2 bedraagt de prijs voor de
eerste 3.000 m2 'f 135.000,-- en voor elke volgende m2 f 35,--;
van meer dan 4.000 m2 , doch niet meer dan 5.000 m2 bedraagt de prijs vor de
eerste 4.000 m2 f 170.000,-- en voor elke volgende m2 f 30,--;
van meer dan 5.000 m2 bedraagt de prijs voor de eerste 5.000 m2 f 200.000,-en voor elke volgende m2 f 25,--.

Uden, januari 1978

0: LS

T: AG

C~\f

GEMEENTE UDEN
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Nr. 75.
Onderwerp:
Vaststellen van het
bestemmingsplan
"Industriepark LoopkantLiessent".

Aan de Raad.

Uden, 16 april 1985.

Vanaf 4 oktober 1983 heeft gedurende een maand voor een ieder
ter inzage gelegen een ontwerp van het bestemmingsplan
"Industriepark Loopkant-Liessent", in kaarten uitgewerkt met de
daarbij behorende voorschriften en toelichting.
Van de daarbij geboden gelegenheid om gedurende bedoelde termijn tegen het ontwerp-plan bezwaren in te dienen is gebruik
gemaakt door:
1. B.V. Favro, Nijverheidsstraat 2, Uden, d.d. 26 oktober 1983,
ingekomen op 28 oktober 1983;
2. Beheersmaatschappij Van den Dungen B.V., Nijverheidsstraat 4,
Uden, d.d. 31 oktober 1983, ingekomen op 1 november 1983;
3. Verlaat's Systeembouw Uden B.V., Postbus 19, Uden, d.d.
31 oktober 1983, ingekomen op 1 november 1983.
Reclamanten zijn in de gelegenheid gesteld hun bezwaren in de
vergadering van de Raadscommissie voor ruimtelijke ordening en
volkshuisvesting van 5 februari 1985 mondeling toe te lichten.
Op grand van het bepaalde in artikel 25 van de Wet op de
ruimtelijke ordening moet het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan, indien tegen het ontwerp bezwaren zijn ingediend
of bij de vaststelling wordt afgeweken van het ontwerp zoals het
ter inzage heeft gelegen, met redenen warden omkleed. Voor de
motivering van ans voorstel verwijzen wij U daarom naar de in het
ontwerp~besluit

opgenomen overwegingen.

Als gevolg van gewijzigde inzichten zijn de voorschriften, de
toelichting en de plankaart aangepast. Ter zake verwijzen wij U
naar de bij het ontwerp-besluit tot vaststelling behorende staat
van wijzigingen.

telefoon 04132-81911 I telex 74724 I giro 10 68041 J postbus 83 I 5400 AB uden

- 2 De Raadscommisssie voort ruimtelijke ordening en volkshuisvesting heeft ons in haar vergadering van 5 februari 1985 eenstemmig geadviseerd Uw Raad voor te stellen tot vaststelling van het
bestemmingsplan "Industriepark Loopkant-Liessent" te besluiten.
De ingediende bezwaarschriften hebben wij met de overige op
het ontwerp-plan betrekking hebbende stukken voor U ter inzage
gelegd.
Samenvattend stellen wij U voor over te gaan tot vaststelling
van het bestemmingsplan "Industriepark Loopkant-Liessent" met de
daarbij behorende voorschriften en toelichting. Het daartoe
strekkende besluit bieden wij U hierbij in ontwerp ter
vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Uden.
De burgemeester,
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De Raad van de gemeente Uden;
overwegende, dat vanaf 4 oktober 1983 gedurende een maand ter secretarie dezer
gemeente ter inzage heeft gelegen een ontwerp van het bestemmingsplan
"Industriepark Loopkant-Liessent" in kaarten uitgewerkt, met de daarbij
behorende voorschrif ten en toelichting;
dat de nederlegging op 3 oktober 1983 in de Nederlandse Staatscourant, in het
Brabants Dagblad en middels de publicatieborden in de gemeente bekend is
gemaakt;
dat daarbij een ieder in de gelegenheid is gesteld gedurende die tijd tegen het
ontwerp-plan bij hem bezwaren in te dienen;
dat tegen het ontwerp-plan bezwaarschriften zijn ingediend door:
1. B.V. Favro, Nijverheidsstraat 2, Uden, d.d. 26 oktober 1983, ingekomen op
28 oktober 1983;
2. Beheersmaatschappij Van den Dungen B.V., Nijverheidsstraat 4, Uden, d.d.
31 oktober 1983, ingekomen op 1 november 1983;
3. Verlaat's Systeembouw Uden B.V., Postbus 19, Uden, d.d. 31 oktober 1983,
ingekomen op 1 november 1983;
overwegingen ten aanzien van de bezwaren:
De bezwaarschriften van reclamanten zijn ontvankelijk.
De bezwaren zijn inhoudelijk gelijk. Reclamanten maken bezwaar tegen de
bestemmings-, bebouwings- en gebruiksbepalingen van de bestemming welke is
gelegd op de gronden van reclamanten "Bedrijfsdoeleinden, klasse B, met bijbehorende erven (BB)".
Verzocht wordt de desbetreffende bepalingen zodanig te verruimen, dat mogelijkheden aanwezig zijn voor:
- onderwijsdoeleinden;
- sport- en recreatiedoeleinden;
- detailhandelsdoeleinden in de meest ruime zin.
Ten aanzien van deze bezwaarschrif ten wordt bet volgende overwogen.
In de toelichting welke bij het bestemmingsplan is gevoegd, wordt ingegaan op de
planologische motieven welke hebben geleid tot de opgenomen bepalingen. In aanvulling daarop kan nog bet volgende worden gemeld.
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- Met betrekking tot onderwijsdoeleinden:
Tegen onderwijsdoeleinden, voor zover deze deel uitmaken van de bedrijfsvoering, bestaan geen planologische bezwaren; deze warden alsdan geacht deel
uit te maken van de toegestane bedrijfsvoering. De vestiging van zelfstandige
onderwijsinstellingen wordt niet wenselijk geacht vanwege de beperkingen welke
de vestiging van onderwijsinstellingen met zich meebrengt voor de in de nabijheid gelegen bedrijfsfuncties. De vestiging van onderwijsfuncties kan tot
gevolg hebben, dat aan hinderwetvergunningen voor bedrijven in de directe
nabijheid zwaardere

voorw~arden

dienen te warden verbonden.

Mede gezien de bedoelingen van het bestemmingsplan wordt zulks niet wenselijk
geacht, reden waarom dit onderdeel van de bezwaren ongegrond dient te warden
verklaard.
- Met betrekking tot sport- en recreatiedoeleinden:
Tegen opneming van mogelijkheden voor sportieve doeleinden en recreatieve
doeleinden op het bedrijf sterrein zijn vooralsnog geen planologische bezwaren
in algemene zin aan te voeren welke ertoe zouden moeten leiden, dat de mogelijkheden zouden moeten worden uitgesloten.
Overigens wordt het niet juist bevonden de bepalingen van het plan zodanig te
verruimen dat voorzieningen ten behoeve van de sportieve en recreatieve
doeleinden zonder meer binnen de bedrijf sbestemmingen zouden warden toegelaten.
In verband met mogelijke planologische consequenties wordt een nadere belangenafweging niet zonder noodzaak geacht.
Het bezwaar wordt gegrond geacht, reden waarom in de voorschriften een
bepaling wordt opgenomen waarbij aan Burgemeester en wethouders de bevoegdheid
wordt verleend om, overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening, het plan te wijzigen ten behoeve van de vestiging van
sport- en recreatiedoeleinden.
- Met betrekking tot detailhandelsdoeleinden:
In de toelichting welke bij het bestemmingsplan is gevoegd, wordt aandacht
besteed aan de motieven welke ten grondslag hebben gelegen aan de in de
voorschriften opgenomen regeling betreffende de toelaatbaarheid van
detailhandelsactiviteiten. De belangenafweging welke op dit punt is geschied,
brengt een beperking met zich mee voor de vrije gebruiksmogelijkheden van
reclamanten. Een verdere uitbreiding van mogelijkheden voor detailhandelsactiviteiten wordt planologisch niet aanvaardbaar geacht, omdat zulks zou kunnen leiden tot een ernstige verstoring van het voorzieningenniveau in de
traditionele winkelcentra.
Het bezwaarschrift dient derhalve ook op dit moment ongegrond te worden
verklaard.
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AMBTSHALVE OVERWEGINGEN.
Sinds de terinzagelegging hebben ontwikkelingen plaatsgevonden welke aanleiding
zijn het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. De diverse onderdelen zullen
hieronder nader warden toegelicht.
Artikel 1 - artikel 2.
De mogelijkheden om windturbines in he t plan toe te staan hebben geleid tot
toevoegingen in de "begripsbepalingen" en de "wijze van meten".
Artikel 3 - Staat van inrichtingen.
Na overleg met de Inspectie van de volksgezondheid voor de hygiene van het
milieu voor Noord-Brabant, is besloten de "staat van inrichtingen" te vervangen
door een bedrijvenlijst met zes categorieen zoals deze is opgenomen in het provinciaal structuurschema "bedrijventerreinen Noord-Brabant". Verwezen wordt naar
hoofdstuk V (Overleg) van de toelichting.
Artikel 4 - Bedrijfsdoeleinden, klasse A, met bijbehorende erven (BA);
- Bedrijfsdoeleinden, klasse B, met bijbehorende erven (BB).
- In lid A en lid B is de gewijzigde "staat-van inrichtingen" met een indeling
in zes categorieen verwerkt in het voorschrift.
BB

AB

toe te staan

categorie 1 en 2,
of met advies inspecteur naar aard gelijk
te stellen

categorie 1 t/m 4,
of met advies inspecteur naar aard gelijk
te stellen

vrijstelling

categorie 3 en 4,
of met advies inspecteur naar aard gelijk
te stellen

n.v.t.

- In verband met gerealiseerde verkooppunten voor motorbrandstoffen is in lid B
onder h geregeld, dat deze verkooppunten uitsluitend daar mogen worden
opgericht waar zulks op de kaart is aangeduid.
- Lid C II op grond van jurisprudentie aangepast.
Artikel 8 - Opslag en sloopterreinen (BOP).
Dit artikel wordt in verband met de inpassing van een dumphandel aan de
Liessentstraat aangepast met bebouwingsbepalingen indien binnen het bestemmingsvlak een bebouwingsstrook of bebouwingsvlak is opgenomen.

- 4 Artikel 11 - Eengezinshuizen in open bebouwing, met bijbehorende erven (EO).
Aan de Liessentstraat, hoek Erfstraat is een ambachtelijk bedrijf ingepast.
Hiertoe is de aanduiding "kleine bedrijven toegestaan" op de plankaart opgenomen
en zijn de bepalingen onder de leden A t/m C aangevuld ten behoeve van deze
bedrijfsactiviteit.
Artikel 14 - Verkeersdoeleinden, categorie II (V II).
Artikel 15 - Verkeersdoeleinden, categorie III (V III).
Artikel 17 - Fietspad en voetpad.
Artikel 22 - Hoogspanningsverbindingen (Mn(v)).
Artikel 23 - Transportleidingen (Mn(t)).
Artikel 16 - Spoorwegdoeleinden (Vr(s)).
In de plankaart en de voorschrif ten is de bestemming "spoorwegdoeleinden
(Vr(s))" niet langer opgenomen. Een en ander heeft consequenties voor bovenvermelde voorschriften. Met ingang van 29 mei 1983 heeft de Nederlandse Spoorwegen
de exploitatie van de spoorlijn (onderdeel van de lijn Boxtel-Gennep) in het
plangebied stopgezet.
Door de N.S. wordt aangenomen, dat de exploitatie van het baanvak binnen de
gemeente niet binnen afzienbare tijd wordt hervat.
Bij brief d.d. 9 januari 1985 wordt door de N.S. gesteld, dat het staken van de
exploitatie en het opbreken van de bovenbouw niet automatisch inhoudt, dat het
trace de bestemming van "spoorwegdoeleinden" kan verliezen. Daarvoor is tenminste schrapping van het trace uit de aan de N.S. verleende concessie noodzakelijk.
In het Structuurschema verkeer en vervoer, deel d: Regeringsbeslissing is .OP
kaart lb van de pkb het gehele huidige en geprojecteerde spoorwegnet opgenomen.
Het trace Boxtel-Beugen is hierin niet opgenomen (ook niet in deel g: tekst van
de na parlementaire behandeling vastgesteld pkb).
In de pkb-tekst wordt voorts de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening
aangehaald die zich afvraagt of de afweging ten aanzien van de reactivering van
bestaande (goederen)lijnen in het kader van het structuurschema

aan de orde

moet komen. Het gaat veelal om regionale verbindingen waarmede niet altijd een
nationaal belang is gemoeid.

- 5 Volgens de R.A.R.O. dient de afweging plaats te vinden op het streekplan-niveau.
Ten aanzien van de goederenlijn Boxtel-Gennep wordt in de inspraak voorgesteld
dez·e voor het personenvervoer te heropenen. De R.A.R.O. concludeert ter zake,
dat aan een dergelijke verbinding vooralsnog geen behoefte lijkt te bestaan. Het
trace blijft blijkens de pkb-tekst gereserveerd. De reservering van een trace
wordt eerst opgegeven indien een studie naar de reactiveringsmogelijkheden (ook
op lange termijn) heeft uitgewezen, dat reservering niet meer zinvol is.
In deel g: Tekst van .de naar aanleiding van de parlementaire behandeling
vastgestelde planologische kernbeslissing van het structuurschema is een
fasering in 2 f asen opgenomen. Het trace Boxtel-Beugen is hier niet in opgenomen. Fase 2 omvat overigens de hoofdinsfrastructuur waarna naar verwachting
eerst na de jaren '90 behoefte zal ontstaan.
Bij "het goederenvervoer over de weg en per spoor" wordt gesteld, dat goederenvervoer per spoor in principe mogelijk zal zijn op de gereserveerde traces. Op
kaart la is de spoorlijn tot Uden nog aangegeven (waarschijnlijk wordt in 1986
over het gedeelte Veghel-Uden echter de exploitatie ook gestaakt, waarna opbreken van de bovenbouw volgt).
In Streekplan Midden- en Cost-Brabant (1978) wordt er vanuitgegaan, dat het
Structuurschema Verkeer en Vervper na vaststelling uitgangspunt vormt voor het
al dan niet handhaven van niet meer in gebruik zijnde spoorbanen. De spoorwegen
maken deel uit van de elementen categorie II.
De gemeente stelt zich op het standpunt, dat een buiten gebruik gesteld trace
een ernstige belemmering vormt in de ruimtelijke ontwikkeling in de nabijheid en
ter plaatse van het trace. Aangezien een consessie niet leidt tot een bestemming
en blijkens bovenvermelde informatie een reactivering van het trace niet binnen
de planperiode is te verwachten zijn overeenkomstig de Wet Ruimtelijke Ordening
de gronden voorzien van bestemmingen, met de daarbij behorende voorschriften,
zoals deze binnen de planperiode zijn gerealiseerd c.q. te realiseren.
Gekozen is voor de bestemmingen "groenvoorzieningen" en "voor- of zijtuin, open
erf".
Artikel 24 - Algemene vrijstellingen.
- Lid c is aangepast waarbij de mate van aanpassing van onderdelen van het plan,
zoals een bestemmings- of bebouwingsgrens aan een maat is gebonden. Een procedure is noodzakelijk indien de verschuiving van grenzen zich tussen 2 en 5 m
beweegt.
- Lid d is bijgevoegd om de bouw van windturbines mogelijk te maken (van
beperkte afmetingen).
Lid e is toegevoegd om de bouw van hogere antennes of masten mogelijk te
maken.

- 6 -

Artikel 26 - Nadere eisen.
- De mogelijkheden voor het bouwen binnen een zone van 5 m uit de perceelsgrens
zijn enigszins verruimd, terwijl tevens de mogelijkheid is ingebouwd om nadere
eisen te stellen ten aanzien van een dakhelling.
Lid e is toegevoegd in verband met de nadere uitwerking van de bepalingen met
betrekking tot windturbines.
Artikel 28 - Wijzigingsbevoegdheid van Burgemeester en wethouders.
- Lid c is in vervolg op het gestelde ten aanzien van artikel 3 en artikel 4,
lid A en lid B aangepast. Bedrijven welke genoemd warden in lid A onder categorie 5 of 6 van artikel 3 of daar, gehoord de Inspecteur van de volksgezondheid voor de hygiene van het milieu, naar aard gelijk te stellen zijn,
kunnen zich via een wijzigingsbevoegdheid vestigen.
- Lid d is overeenkomstig de opzet van artikel 24, lid d aangepast en verruimd;
dat de reclamanten in de gelegenheid zijn gesteld hun bezwaren mondeling toe te
lichten in de vergadering van de Raadscommissie voor uimtelijke ordening en
volkshuisvesting van 5 februari 1985;
dat de recalamanten onder 2 en 3 van deze gelegenheid gebruik hebben gemaakt;
gezien het voorstel van Burgemeester en wethouders van 16 april 1985;
gelet op de Wet op de Ruimtelijke Ordening;

b e s 1 u i

t

a. de bezwaren van recalamanten deels gegrond en deels ongegrond te verklaren;
b. vast te stellen het bestemmingsplan "Industriepark Loopkant-Liessent" met de

daarbij behorende voorschriften en toelichting alsmede de bij dit besluit
behorende staat van wijzigingen.
Vastgesteld in de openbare vergadering van 25 april 1985.
De Raad voornoemd.

ecreta~_n_e__v_o_o_r_zitter,
0: vR.
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STAAT VAN WIJZIGINGEN, behorende bij_ het raadsbesluit tot vaststelling
van het bestemmingsplan "Industriepark
Loopkant-Liessent" van de gemeente Uden,

dd. 25 april 1985.

Werknr.: 345.445.000
januari 1985
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DEEL I
Voorschri ft en
inhoudsopgave

Artikel 16

vervalt
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PARAGRAAFI

ALGEMENE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Artikel l - Begripsbepalingen

Toegevoegd wordt de navolgende begripsbepaling:
ae. windturbine: een bouwwerk voor het omzetten van de energie van
bewegende lucht in andere energievormen, waaronder begrepen
electriciteit en warmte;
Artikel 2 - Wijze van meten

Ud e gaat luiden:
e. de hoogte van een ge bouw of andere bouwwerk wordt gemeten
vanaf het hoogste punt tot het peil, schoorst enen, li ftopbouwen,
antennas en windturbines uitgezonderd.
Toegevoegd wordt lid j luidende:
j.

met betrekking tot windturbines:
1. turbinehoogte afstand tussen peil en het hoagste punt dat door
een bewegende rotor of enig andere constructiedeel van een
windturbine bereikt wordt;
2. rotordiameter de diameter van het door een horizontale-asrotor bestreken cirkelvlak. Bij windturbines met meer dan een
rotor op een mast, bij vertikale-as-windturbines en eventuele
andere typen windturbines dient het bestreken windvangende
oppervlak teruggerekend te warden naar het equivalent cirkeloppervlak.

Artikel 3 - Staat van inrichtingen

lid A wordt vervangen door een nieuw lid A.

Steat van lnrJch.

en behorend• bJj het

b~•t•••lngaplen

Artlkel J

Cat egorl alfn

Staal van lnrlnchllngen
lid A

Categorele lndellng ten behoeve van elgemene mllleu-hygllinlsche plennlngvoorwearden en plennlngvoorwearden met betrekklng lot bedrljfsvestlglngen.
Cetegorle 11
Cetegorlo 21
Categorle J1
Categorle 4:
Cetegorle 5:
Cetegorle 61

lnrlchtlngen, welke door hun aard nodlg en/of toeleelbeer zlJn tuasen of onmlddellijk neest wonlngen.
lnrlchtlngen, welke door hun eerd alechta toeleatbeor
zlJn tussen or onmlddelll}k naest woningen, Indian geconcenlreerd In een wl}k- of buurtcentrum.
lnrlchtlngen, welke door hun eerd alechts toolaelbaar
zljn aan de rand van woonwljken.
inrlchtlngen, welke door hun eard geachelden dlenen to
zljn van woonwljken, bijvoorbeeld door mlddel van
groenstroken, plentaoonen of water.
lnrlchtlngen, welke door hun eard behoorlljk ver verwljderd moelen zljn van woonwljken.
lnrlchtlngen, welke door hun eard ultslultend op grole
efstend van woongebleden gesltueerd kunnen warden.

1

2

3

4

5

6

A.
0

- eannemerabedrJjf

0

- aerdappelmeel- en atroopfabrieken
- aardappelproducten, lnrichtingen tot bet bakken van 0

(prod. cap. 500 t/j)
- eardewerkfabrieken

0

- aardewerkf abrieken met niet ander• dan alectriache
oven• en tot een totale capacltelt van nlet aeer dan
0

100 kW
- ••rdewerkfabrleken met niet andere dan electrlsche
oven• en tot een totale capaclteit van nlet aeer dan
0

40 kW
- accountant•-, boekhoud- of belaatlngconaulent
0

kantoor
- advleabureaua

0

- afval (olle-achtig) ( terrelnopp.

'> 250 112)

- afvaltranaportbedrijven (terrelnopp.

> 250

0

0

112)

(afvalvater&ulveringelnatalltiea, rtool- en
ahalvater)

0

- afval ult kolenmljnen, inrlchtlngan voor de
ververking ven - (ververltlngacap.

>

500 t/ j)

0

- afvalverbrendlngalnatallatlea (ververltlngacap.
chemiach afval ) 500 t/ J)

0

- alcoholen, lnrich.tlngen tot het berelden van (prod. cap.

>

500 t/ j)

0

- aluminlu•fabrieken
- amlneo, lnrichtlngen tot bet

0
bereide~

van -

0

- ammonia- en amminiakzouten, fabrleken v•n -

0

- ammoniakf abrieken

0

anilinekleuratof f enfabrielten
- apotheken

0
0

- aromatisch koolvater&toffen, inrichtingen
tot het bereiden van -

0

- araeolgzuurfabrieken
- asbeHtverwerkende bedrijven (ververklngacap.}10 t/j)

0

0

Categor1ei!n
2

)

4

asfaltaenginstallaties (ververkingscap.>500 t/j)

5

Categorleiln

6

0

- autobandenhsndel (terretnopp. ) 500 a2)

- bemallngslortchtlngen

0

4

~

6

0

benzine- en olie-opalsg/handel

deaontsge)
- autogarages (zonder plastverkerij e? 1puiterlj)

0

(zle braodbare vloelstoffeo kl, k2 en kl producten)

0

beatrijdtngamiddeleobedrtjven

- sutogasoliepomptnstallstie aet ondergrondse tanks

- bestrijdtng1mtddeleoop1lag

(zte brsndbsre vloeiatoffen XJ-producten)

>

)

- benzlnepomptnatallaties

- autobandenhandel (uitsluitend inpsndige aontage en

- autokerkhoven (terreinopp.

2

(opslag cap . ) 10 ton)

500 112)

0

- autoaobielen; heratelinrJchttngeo voor -

0

- sutoaobielen; herateltnrichtlngen voor

0

- betonmortelcentrsle (prod. cap.> 5.000 t/j)

0

- betonwarenfabriek

0

- betoowerenfabrieken aet uitzonder1og van bet

•its zonder plaetwerkertj

0

g~brutk

- automobieleo; heratelinrichttngeo voor mlts verbonden aan een garagebedrijf

0

van trtltafel1
0

- bibllotheek

0

- azoverbtndingeo. tnrichtingen tot het beratdeo van -

0

- bio-Jnduatrte (zte rtchtlijnen bio-induatrte)

- azoxyverbindingen, tnrtchttngeo tot het beretden van -

0

- btogastnstalattea (uttaluttend t.b.v. eigen gebruik)

- aztjnzuur. inrichtingen tot het bereideo van -

0

- btogsatnatallattea

- aztjnzuursohydrtde. inrtchtlngen tot het bereiden

0

- bewakingadienst

0
0

- blsdcomposteringsbedrtjven (terretnopp. ) 250 m2)

van -

0

- azijnfabrieken

0

0

- bleekpoederfabrieken

0

- bleekwaterfsbrteken

0

- bllkfabrteken

0

blik; inrtchtingen tot het verwerken van

0

bllk; iorichttngen tot het verwerken van -

••

waarvan de vloeroppervlakte nier •eer dao 75 a2

- badlnrlchtingen en ssuns's

0

bedraegt

bagger; 1or1cht1ngeo tot bewaring en verwerktng van -

0

- bakkerijen met een ververkingscspaciteit van niet

0

- bloedloogzoutfabrteken

aeer dan 1.500 kg meel per week

0

- bontatellera

halfproducten voor -

0

- boekbinderijen

- bakkerijen; inrlchtingen tot het vervaardigeo van
0

- borduuri11r1cht1ngeo

- bsokbedrijf

0

- boratelf ebrieken

- banketbakker (wtnkel)

0

- boterverpekkerijen

- beenderen; tnrtchting tot het ververken van -

0

- beenderen; lnrlchting tot bewaring van hulden en -

0

- beetwortelauikerfabrieken
- behangerabedrtjf

0

- bloeddrogerijen

0
0
0

0

- bouwmetertalen; f nrtchtingen tot het bewerken van met uitzondering van elders in deze staat genoemde

0

0

0

lnrtchttngen
- brandbluaapparatenfsbrfeken

0
0

Categoriel!n

Categorlel!n

2

4

l

~

2

6

brandbare vloelatoff eo

c.

ondergrondae opalag:

- cacaofabrieken (meer dan 5 productia peraoneelaleden)

•· tank• voor de opalagvan kl, k2 en/of kl

- cafE' a

producteo met een totale inhoud van nlet meer
dan 100 ml, verbonden aan aeo benzineverkoop-

(prod. cap. ') 500 t/J)

b. idem ala a,

> 100

- cementfabrieken (prod. cap.

d. idem ala c,

>

100 m3 inhoud

> 20 m3 inhoud

0
produ~tie

0

lijat genoemd

totale inhoud van niet meer aan 8 m3 inhoud an

g. idea ala e,

- chem!sche waaaerijen met een vermogen van de

0

machinale lnatallatie van niet meer dan 15 kW

0

h. tanks voor opalag van kl, k2 en/of k3 producten

vlak van niet meer dan 10 m2

k. idem ah h,

>

10 a3

<. 100 ml inhoud

machtnale lnatallatie van nlet •ear dan 8 kW en

0

een heetwaterinstalaltta met een vloeroppervlak

0

100 m3 lohoud

inhoud van niet meer dan 8 m3 inhoud en voldoeo aan

chocoladef abrteken (meer dan 5 productte-

de richtlljnen ·integrale nota LPG-

>

o. idem ah 1,

>

8 m3

<.

20 m3 inhoud

0

20 m3 lnhoud

0

clichefabrteken
0

- branderijen van pinda'a en koffie (meer dan 5 llllln

0

- cocosmatten; 1nr1cht1ngen tot bet vervaardigen van -

0

- cokeafabrieken

productleperaoneel)

0

- brei-inrichtingen

0

confectie-ateltera
0

conaerveofa~rleken

0

0

0

- compreaaoren&tstiona voor gaavoorzienln&

0

briketteo, lnrichtiogeo tot bet berelden van -

- groenten en fruit (•eer dan
0

25 productieperaoneelaleden)

brood-, koek- en banketfabrieken

0

constructiewerkplastsen

(met mear dan 5 man productlepersoneel)
bro...,erljen en mouterljen (prod. cap.

0

peraoneelaleden)

0

broodbakkerij (warme bakker)

0

van niet meer dan 5 m2

1. tanka voor opalag van kO producteo •et eeo totale

•· idem ala 1,

0

- chemlsche vasaerijen, met een veraoaen vao de

0

aet een totale lnhoud van nlet aeer dan 10 .J

0

- chemiacbe wasserljen en ververijen

8 m3 <. 20 m3 inhoud

en een heetwaterinatsllstia met een vloeropper-

>

0

- chemiache laboratoria
0

bovengrondae opalag:

J. idem ala h,

0

t/ j)

peraoneelaleden), voor zover niet eldera in daze

0

voldoen aan de richtlijnen "lntegrale nota LPG•

>

> 500

chemiache fabrieken (maar dan 25

0

e. tank• voor de opalag van kO-producten met aen

f. idem als e,

0
0

centrale veniarmingaioatallatiea

producten met een totale inhoud van niet meer
dan 100 m3, verbonden aan eeo overalagbedrijf

>

0

5.000 t/j)

0

zie brandbara vloaiatoffen, kO-productao)

- consumptie-ije; indchtingen tot hat vel'vaardlgeo van -

0

0

- conaumptle-tjsi inrichtingen tot hat •ervaardtgen van -

- butaan; lnrichtingen tot bewaring van butaangaa; aaximaal l.500 1 in fleaaen

6

0

cartonnage en papierwarenfabrieken

0

a3 inhoud

c. tanka voor de opalag van kl, k2 en/of k3

5
0

- carroaaeriefabrieken

0

4

0

carborundum, inrlchtingen tot hat bereiden van -

punt of bij verbruiker

J

uitsluitend beatemd voor een vtnkelbedrijf ter plaatae

0

copie~rinrlchtln1en

0

I

Categorieln

Categotiel!n
2

4

l

s

2

6

l

"

- drukkerijen, waarvan de machinale inetalatie een

co••eticafabrieken (meer dan 25 productle-

0

0

drukrollenfabriekeo

0

- cyaanverbindiogen; inrichtingen tot verkrijgin& van -

0

0

van niet meer dan 2 kW per machine

0

- creoaoteerbedrijven

6

vermogen heef t van niet meer dan 8 kW totaal en

0

pereoneeleleden)

~

E.

D.
- danBBcholen

- electriache centrelea ./.

0

- electrtache energie; inrichtingen met noodaggregaten

- dekkleden, inrichtingen tot het vervaardigen en
impregneren van -

optiache artikelen
- textielgoederen

0

0

0

- energlecentralea

0

- erts11aleri jen

0

- ertaoveralagbedrijven

0

0

- eaaence- en eztractenfabrteken

0

- etarnietfabrieken

0

- ezploeieven, tnrichtingen voor opela& van aaximaal

0

- dia•antelijperijen
- dierenarteenpraktijk

0

leden)

zilveren voor:verpen en
- vlees en vleeswaren

- emaillerbedrijven (aeer dan 5 productiepersoneela-

0

- uur:verken, gouden en
bijouteriel!n

0

- electro-techniache installatiea badrijven

0

- deatructiebedrijven in de zin van de Destructiewet
detailhandel in o.a.: - electriache apparaten

0

beatemd tot bet opwekken van -

0

- de11onatrat1.e-1nrichtingen (ahowroo11a)

0

l.000 kg ezploaieven,

0

0

inrichtingen voor mear dan 1.000 kg

0

- dierlijk afval; inrichtingen tot bewaring en

./. gaa- of olle-gestookte categoria 5

ver:verking van -

kolen-geatookte

0

categoria 6

dierlijke etoffen; iorichtiogen tot het roken,
smelten of zouten van -

0

F.

- dierlijke etoffen; tnrichtingen tot het roken,
••elten of zouten van - voor zover behorende bij

- farmaceutiacha fabrieken (meer dan 5 productie-

en uitaluitend bedoald voor een winkelbedrijf
0

0

- fenolfabrieken

verwarming voorwerpen en stoffeo vorden gedroogd

0

- ferroleringen; inrichtingen tot hat bereiden van -

0

- fleaaenspoelinrichtingen ·

(productlecapaciteit

0

- drukkerijen
- drukkerijen, vaarvan de machinale lnstallatie een

> 10

0

t/j)
0

- fleseenspoelinrtchtingen, voor zover behorende btj

vermogen heeft van niet meer dan 15 kW totaal en
niet aeer dan 5 kW per machine

0

- feestzelen

- drogerijen; inrichtingen vaar door kunatmatige
- drogiaten

0

pereooeelaleden)

ter plaatae

~n

uitaluitend bedoeld voor een vlnkelbedrtjf ter plaatae
0

- foafor (productiecapaciteit :> 10 t/j)
- foaforzuurfabrteken (productlacapacitatt

0
0

> 10

t/J)

- foageenfabrieken (productiecapactteit> 10 t/j)

0

0

.cegor101i!11
2

)

4

~

Ca tegoriei!n

6

G.

2

- graadrogerijen (ververkingacapaciteit
0

- galvani•eer1nr1cht1ngen

'>

)

500 ton/jaar

)

6

0

- groentedrogerijeo (verwerk1ngacapac1ta1t) 500 ton/jaar

- galvan1•eer1nr1cht1ngen (nat. chemiach) en metaal-

4

0

./. atmoafertacha op•lag categorte 5

h•rderijen (meer dan 10 productieperaoneel•leden)

0

drukopdag

categoria 6

&•••en; 1nr1cht1ngen tot op•l•g in drukhouder• van
•••engeper•te of onder druk tot vloei•tof verdichte (&le br endbare vloeiatoffan. kO-producten)

11.

- gaadrukregel- en •eetka•ten

0

- aaadrukregel- en •eetruimten

- halogeenfabrieken
0

- gaadrukregel- en meetgebouven (toevoerdruk tot J bar)
gaaontvang- en verdeelatattona (toevoerdruk

>

- handelaonderneming in
0

J bar)

capacitelt
0

- gelatinefabrieken, inclu•ief dierlijke lijmen

0

- geneesmiddelen; 1nr1cht1ogeo tot het beverksn

>

10 ton/jaar)

lnstallatie

> 10 ton) ./.

0

0

0

>

40 kW)

- gipabranderijen

0

- huieartsenpraktijk

0

- hija- en tr•neportverktuigen; lorichtingen voor -

- glaablazer1Jen 0 behorende tot ioa t rumentenmakerijen

0

- hydrofoorinetellatie• (flatgebouwen)

- gla•fabrieken (productiecapaciteit > 500 ton/jaar)

0

- hydrofoorinatallatie• (algemene doelelnden)

- glaa in lood; 1nr1cht1ogen tot bet vervaardigen van -

0

- glaaalijperijen - en polij•tertjen

0

- 1laaalijperijen 0 voor zover behoranda btj en uit-

0
0
0
0

0

I.

0

- inforaatie- en inca•eobureaua

- alaavezelproducerende en -ververkende bedrtjveo

0

- inatrWDentmakerijen

500 ton/ jaar)

0

- graanop•lag en -beverktng (verwerk1ngacapac1te1t

0

- inatruaentmaker1jen 0 voor zover behorend blj en
uitaluitend bedoeld voor een vlnkelbedrijf tar

5.000 tonjaar)

0
0

plaatse

0

- intensleve veehoudertj (zle richtlijnen

- grant to; 1nricht1ngen tot het vervaardlgen van -

blo-1ndustr1e)

artikelea

0

- graolto; inr1cht1ngen tot hat vervaardigen vao arttkelen. vaarvan de vloeroppervlakte van de verkrufmte oiet meer dao 100 m2 bedraagt

0

- houtvinkel• (doe-het-&elf-zaken)

- giat- en eptrituafabrieken

- graoen- en zadenhandel

0

- hoteh

0

>

0

hoogoven• en ataalbedrijven
- houtbeverkingabedrijven (totale var•ogen aachinale

en verpekken van -

(productiecapaciteit

0

- honden- 0 katten- en nertaenvoerfabrieken (productia-

tot hat bereiden van -

aluitend bedoeld voor een vinkelbedrijf ter plaat•e

0

- haraoliefabrteken
0

- gehalogeneerde organi•che verbindingen; inrichtingen

- gtftige atoffenop•lag (op•lagcapaciteit

0
chealcali~n

0

- ivoorzwartbrenderljen

0

Categorlei!n
l

l

r..

" '

C•tegoria~n

6

- \.a•r•eof•brieken en v••blekerijen (•eer dan 5
0

productte per•oneelaledeo)

l
- kunat•eatopal•g (op•lagcapaclteit .> 500 ton)

0

c•p•citeit ":> 500 ton/Ja•r)

0

- k•lkblu•eerijen en bev••rpl••t•en van ongeblu•t• k•lk

(meer dan 5 productieperaoneel•leden)

ntet •ear d•n 10 Ill)

0

krijgen v•n - (productfecapaciteit

blkfabrieken
500 ton/jaar)

10 too/jaar)

0

op•lag polyethean, -propeen, -••Ide en EPT1 cate-

0

gorfe 4

L.

500 ton/ jaar)

- laboratorla (iaotopenlaboratori• categorie A)

0

- kernreactoren

0

- ketel•akertjen (stoom- en anders)

0

0

- labor•torl• voor lager en •iddelbaar onderviJ•

dergeUjke
0

0
0

- l•ndbouwproducten, •alerijen en pellerijen van -

- kleef•toffenf•brieken (niet dlerlijk) (productle-

(ververkina•cap•citeit

500 ton/ jaar)

>

500 ton/jaar)

0

- la•1nr1cht1ngen

0

- ltleerm.kerljen (•lnder dan l productie per•oneela-

0

- lederw•rea- en zaildoekartikelen; inrichtingen tot

leden)

0

hat verv••rldgen van -

0

0

- lederwaren- en zetldoekateliera

0

>

- ltleding; lnrichtlngen tot hat vervaardigen van-

0

- leerlooierijen (productiecapaciteit

- koel1nstallatie•

0

- ltchtreclame-artfkelen; inrichtingen tot het ver-

- koelin•tal•ltlea voor zover behorande bij en ult-

10 ton/jaar)

0

v••rdlgen van - liftinatallatiea

0

0

- llngerie-•telier•

- koolwaterstoffen; inrichttngen tot bewaring van -

0
0

0

- lo•pen; Jnrlchtingen beatemd tot bewaren en

(zte brandbare vloelatoffen)
- krutt- en vuurwerkfabrlek

0

- lakkokerijen

0

kofflehuh:en

0

- l•bor•tori•
- l•bor•tori• voor hoger onderwija en volkagazondheid

- kauken1nrichtingen voor hotels, restaurant• en

•luttend bedoeld voor een wtnkelbedrljf ter plaatae

0

0

- ker••i•cha bedrfjven (fijnkeramiek, productiecapa-

kleuterondervija

,..

0

- kalvermelkpoederfabriek

'>

0

,/. opsl•g pvc, teflon, ABS, polyurethaanl c•tegorfe 5

500 ton/ jaar)

upeciteit

0

kwik en kwtkverbtndingen; inrtchtingen tot het var-

- lr.alk- en gipebranderijen (verwerkingec•paciteit

- kinderd•gverblijven

0

- kurkpla•t; lnrichtingen voor de fabricage van -

met een geza•enlijke inhoud v•n de kalkputten V•n

>

0

vaar - worden bewarkt of bewerkt ./.

- k•lkblueaertjen en beva•rpla•t•en van ongeblu•te k8lk

citeit

6

- kunatatoffen (macro•oleculafra stoffen) inrichtingen
0

- \.alkbr•nderijen

>

~

0

- kunst•toffabrieken (incliuaief kun•tbar•) (productie-

0

fioeerde p•r•ffine en wae worden gebruikt

- k•lkaalerijen (verwerkingacapaciteit

4

- kunat•e•tfabrleken

- k••r•enf•brieken wa•rin ult•luitend elder• ger•f-

>

)

eorteren van 0

0

- lo•pen; inrichting beate•d tot bew•ren en aorteren
van - •at een voorr•ad V•n ten hoog•t• 5.000 k&

0

Ca tegorleifn

~.otegol"lei!n

2

)

4

5

l

0

- lood. sink ea ender• non-ferro-metelen; inrichtingen

- metaalbewerlr.ende (grof) bedrtjven ./. (coaatructie
werkplaatsen, atraaltnrichting ea dergeltjke aet een

0

tot het bewerken van -

totaal vermogen

>

0

40 kW

0

metaalamelterijen en/of -gleterijen

L.P.G.-gae; tnrichtingeo tot bewaring van - zie

- metealamelterijen en/of gieterijen aet een gezamen-

brendbare vloeiatof f en 0 kO producten
0

- luciferfabrieken

lijke lnhoud van de ameltpottea van aaxiaael 100 1

0

- metaalaaeltertjea en/of -gleterijen met eea gezamen-

0

- luchtsplitatngafabriak

0

- ltjmf abrteken

0

lijke lnhoud van de ameltpotten van aaxiaaal 25 1

0

- aeubelfabrleken

0

- meubelmakerlJea waarvan de machinale inatallatie een
vermogen heeft van ntet meer den JO kW totaal en

K.

0

nlet aeer dan 5 kW per machine
0

- ..chinale houitbewerkingstnrlchttn1en

- aeubelmakerljea waarvan de machinale inetallatie •en

- aachiaele houtbewerkingdnrtchtingeo aet een ver-

vermogen heeft ven Diet •eer dan 8 kW totaal ea

aogen van niet aeer dan JO kW totaal en nlet aeer

alet aeer den 4 kW per aachine
0

daa 5 kW per machine

latle niet meer bedraagt daa 8 kW

den 4 kW per machine

0

bedrijfe•atig wordea gebezigd

40 kW)

0

0

- 1118kelaarakantoren

0

- iaedtsche epectaltatenpraktljk

0

Ylakte van de werkplaate van niet aeer daa JO a2
- muziekachool

0
0

- auziekin•trumentenfabriekea
0

au~iekinatrwaenten;

- aelkpoeder- en aelkwetpoederfabrleken (productie-

0

heratelinrtchtlngea voor -, voor

zover behorende blj ea uiteluitend bedoeld voor eea
0

- aercaptanen; inrichttngen voor da bereidtng van -

vlnkelbedrijf ter plaatae
0

aeatbevaarplaatsen en -drogerijea (terreinoppervlakte
500 ton/jaar)

0

- motorrijwtelherateltnrichtlngen aet een vloeropper-

- aelkfabrteken (tncluetef uitgifteatationa) (aeer

)

0

- motorrijwielheratelinrichtingea

ioatahltie .<. 40 kW)

) JO a2; bewerktngscapacltelt

0

- mortel; inrichtingen tot het vervaardtgea van -

- aach1nefabr1ekea (totale vermogeo machlnale

"> 5.000 ton/jaar)

0

- moffelovena; lnrlchtingen waar - of emaillearovena

- aachinefabrieken (totale vermogen aachinale

capaciteit

0

- aiaerealwaterfabrieken waarven de .. chtnela inatal-

aogea vaa niet aeer dan 8 kW totael en niet aeer

dsa 5 productleperaoneelaleden)

0

m.laeraalwaterfabrieken

- aachinale houtbeverkingaiarichtingen aet een ver-

>

6

0

40 kW totaal en niet aeer dan 5 kW per .. chine
0

- loodverbtndtngen; tnrtchting tot het verkrtjgen vaa -

1natallette

5

- aetaaldraaterijea aet een venaogen van niet aeer dan

0

houdaverken

4

0

- aetaaldraaierljen

- loodgieterabedrijven voor onderhoudawerken

- luchtbehandelingainatallattea

l

6

- loodgteterabedrtjven voor het bouwbedrtjf en onder-

open inrtchtingen
0

0

./. geeloten tnrtchtingen categorie S
categorie 6

0

-.ategoi-ie~n

1

2

l

4

~

Categor i et!n
6

N.
aertafokkerijea (zie r1chtl1jnen b1o-1nduetrie)

l

4

P.

'

- pannenbakkerljen

0

2

altraten ea nltrlten; lnrtchtlngen tot bet bereiden

papterfabrleken (houtelijperijen)

van -

0

- paplerververkende bedrtjven (laclualef drukkerijen)

0

- patatea bakkerlj

- altro- ea nitrozoverbindlngen; lnrtcbtingea tot bet

0

(aeer dan 25 productle peraoaeelaleden)

bereidea van -

6

0
0

- petroleum; tnricbttnaen tot hat bawaran van (zie brandbare vloelatoffen k2 productea)

o.
-

- patroleumrafflnaderijea
oli~n

en vetten beretdende of ververkande bedrijvea

(productiacapacitelt

> 5.000

- petrochemlacbe fabrieken (voor zover niet alder• lo

toa/jaar)

0

- ollekokerljen

0

- oliealagerijen

0

onclervijsdoeleinden; tnrlchtingen voor

deze lljst genoemd)
bewerkea en verpakken van - artlkelen
vervaai-digen van -

0

-

- onverzadlgde organtache verblndingen aet aoleculaire
~

110, 1nrlcht1ngen voor de beraidlng van -

0

artikelea

0

0

0

- poet•-, vss- en relnlgingsmiddelenfabrtaken

0

- polijaterijen

0

- postkantoor (uitalultend loketbandellngen)

artikelea voor zover behorende bij en ultaluitend

- postkantoor (diatrtbutiecentrua)
0

0

0

0
0

- propaangaa; inrtchtingen tot bewaring ven -

- oude aetalen, pepler en rubber; 1ar1chtingen tot bet

(zie brandbare vloelaoffen kO-producten)

bevaren van -

0

propaangas; aaxiaaal 1.500 1. in fleaaen

- ouda aetelen, papler en rubber; inricbtingen tot bet

- puinbreekinstallatie
0

- pulnstortplaataen (zie provtnciaal putnatortplan)

materiaal), voor zover

alat eldera in deze ltjat genoead; terrelnoppervlakte

>

0

- po•ptnatallattee

- ortbopediache; 1nricht1ngen tot bet vervaardtgen van -

0,5 be

OYeralegbedrijvea (aeteriaalopalag in allo'a)

0

venaogeo heeft van niet aear dan ' kW

artikelen

(loa~eatort

- plavutsbakkertjen

- polijaterljea, waarvan de ••chinale inatelletla een

- orthopediacba; 1nrlcht1ngen tot hat vei-vaardlaan van -

- overalagbedrljven

0

0

verken)

artikelen voor zover behorende bij en u1talu1tend

bevaren van - in een gesloten gebouv

(aeer dan 10 . productie•edavarkers)

- poeliera (wtnkelbedrijf mat max. l productie •ede-

- optiache; 1nrlcbt1ngea tot bet vervaardigen van -

bedoeld voor een vtnkelbedrijf ter plaatae

plui~veealachterlj

0

pluiaveeslachterij (•tnder dan 10 productle•edewerkera)

optiache; tnrichtingea tot bet vervaardlgen van -

bedoeld voor een vinkalbedrijf ter plaatsa

0

- plaattc en plastic ertikelen; 1nr1cht1ngeo tot bet
0

- ontap.nntngsinrtchtingen

0

- pharmaceutlacbe; tnrtchtingea tot bet verveardigan,

0

- oatvetten van wol; lnricbtingen tot bet -

gevaeeea

0

0
0

0

0

Categorhin

~augorlel!n

z

l

4

5

6

1

0

radlateurenheratelplaataen
- radio- en televlale reparatle-inrichting

en -drogerljen

- radio-actiave bronnen (lngekapaelde), opalas0

van n1et voor aena•lijke conaumpti• beatead - (ver-

- radio-actieve bronnen, producerande fabriek•n van 0

0

0

alachterljen (minder dan 10 productle . . dewerkera)

0

in een gealoten aebouv en hat opalaaterr•io oiet groter

10 ton/ jaar)

>

0

100 ton/jaar)

- aloperijen voor automobielen, mita bet alopen geachiedt

- reuk- en amaakatoffen - en aroaafabrieken
- roetfabrieken (productfecapaciteit

.>

- aloperijeo voor automobielen
0

- restaurant

verkingacapaciteit

- alachterljen (meer dan 10 productle m•dewerltera)
0

( '>VOOr a.lab. toegeatane hoeveelheid)
- rechtakundige dienat

0

- alachtafdval; inr1cht1ngeo voor de ba- of verv•rkln&
0

voor a.lab. toegeatane hoeveelhatd)

>

0

0

- alagerijen (vinkel onder andere ••t kleiue rolterlj)

- radlo-actieve bronnen, opalagplaataea van open -

(productiec:apactteit

0

0

van de verkruimte nlet meer dan 50 al bedraegt
- ahredderbedrljven

voor B.lab. toegeatane

hoeveelheid)

(>

6 ,

verljen an -drogerijen, waarvaa de vloeroppervlakte
0

voor I.lab. toegeatane hoeveelheid)
~

s

- aigaranaakerijea ea -drogerijeo annez tabakaker-

radio-actief afval, opalasplaataen van

plaataen van - (

4

- algareo- en algarettenfabriekea, tabakakerverljen

0

- radio-acti•f afval opwekkingaf abrieken

(>

l

0

- achoonheidatnatituut

1.

2

500 ton/jaar)

0

h

0

aaederijen
0

- rubberfabrieken (kunstrubber)

0

dan 400 m2

0

- saederljen (l1uta-, kachel-, voorta aoud- en zilveraaederijeo) voor &over behorende blj ea uitaluitend
bedoeld voor eeo vinkelbedrijf tar plaatae

s.

- anackbar
0

- aalpeterzuurf abrleken
- aauna en fltneaacentrua

0

verplaataing) afh. grootte categoriel!n 5 of 6

o

- achietbanen (ntet ailitatre) (in de open lucht)

0
0

Io

0

- apecerljaal•rijen

0

- apeelgoederenf abrleken

0

- speelaoederenfabr1eken aet een veraogen van nlet
0

apeelaoederen: 1nrlchtlogen tot hat vervaardlgeo

(zie ezploaleveu)

van - voor zover behorende bij eeo wlnkelb•drijf

- achietpatronen; inrichtingen tot bewaring van -

ter plaatae met eeo vermogeo van niet aeer dan 4 kW

voor zover behorende blj eu uitaluitend bedoeld

0

- uplrltus; 1nr1cht1ngen tot bewaring van 0

(zle brandbare vloeiatoffen, k2 producten)
0

- achoenanfabrteken
- achoenen: tnrlchttngen tot bet heratellen van -

- aoda: fabrleken van kool&ura, dubbel koolsure- en

aeer dan 30 kW

- achietpetronen; inrichtingen tot bewaring van -

voor een vinkelbedrijf ter plaata•

0

EVBV•h:ur•-

- acheepaverven (ataalbouv) (achepan >' 50 ton vater-

- achietbanen (in een gebouw)

0

0

- apijker- en draadnagelfabriekeo

0

- aceenfabrieken (lncluaief zandateen, pannen en
plavutzen)

0

,ategol"lei!n

2
- ateenhouwerljen

)

4

~

Categorleiin
6

2

)

0

- uttbeenlnrlchting

- ateenzagerijen waarvan de •achlnala inatallatte
0

0

- u1tg1fteatat1ona voor •elk en aelkproducten vaarblj

atikatoffabrteken

0

- atookinatallatiea (central• ketelhulzen)

alla werkzaamheden, met tnbegrlp van laden an lor-

0

aen, plaatavlndan ln aan gealotan aebouv

- atraalbedrijven; ataal- of glaaparelatraalbedrijven
aet een totaal vermogen van aeer dan 40 kW

0

- atrocelluloaef abrieken

0

- auikerfabrieken en -raffinaderijen

0

- auikerwerkf abrieken

0

- uitzendbureaua

0

- uurverkreparatlea-inrtchttng (vtnkelbedrtjf)

0

v.

0

- auikerwerkfabrieken, waarvan bet vloeroppervlak

- veevoederfabrleken

niet meer •ag bedragen dan 50 a2

0

- aupermarkten

0

- verbrandingamotoren; heratelinrtchtingen voor -

0

0

verbrandtngamotoren; inrtchtingen tot hat revtaeren
van -

0

- verenf abrieken

T.

0

- 'Hrfvlnkeh

- tabakverwerkende induatriei!n (meer den 5 productie
0
0

0

vetten ververken ten behoeve van -

0

- verfaengerijen, •alerijeo an kokertjan

- tankercleaningabedrijveo

0

- teerkokerijen

0

- tegelbaklterijen

0

- tegelbakkerijen met electriache ovena

0

- telefooo, telegraafdienat (centralea)

0

- teotaakerij

0

0

- verfmenger1jen en malertjen en waarvan de •achinala
ioatallatia aen vermogen heeft van nlet •ear dan 15 kW

0

- verfapuitlnrlchtingen

0

- verfapultiorlcbttngeo met eeo •ax1•ua oppervlakte van
de vloer van de apuitinrtcht1ng van 35 a2
- "Vertaalbureau

0

0

- verzekeriogbedrijf

aedewerkera)

0
0

- vertlnnerijen

- tricotage en textielbedrijven (meer dan 10 productie0

0

- verzlnker1jen (niet electro-che•iach) aeer den

- tricotage en textielbedrijveo (•lnder dan 10 produc- turfcokeabranderijeo

500

verfinduatrie; 1nrlcht1ngen welke haraan 0 oltMn of

eo/of brandbare vloeiatoffen)

tiemedewerkera)

>

ton/jaar)

- tank- op- en overalagbedrijven (zie overalagbedrijven

traoaportbedrijven

0

- verf- en lakfabrteken (producttecapaciteit

peraoneelaledeo)
- tandartaenpraktijk

s

0

- ultgtfteatationa voor melk en aelkproducten

een vermogen heef t ven niet meer dan 8 kW

4

u.

0

ateenzagerijen

l

5 productie peraoneelaleden
0

- vetsmelterijen (product1ecapaciteit
0

>' 10 too/jaar)

- v1sw1nkela Conder andere met ltletne bakkerij)

0
0

- v1econeerven, lnrichtingen tot bet berelden van (rroduct1ecapac1te1t :> 500 ton/Jaar)

0

6

Categor1 eiln

Categortei!n
2

J

4

5

2

6

- vi•ver:verkenda bedrijven (aear dao 5 productie

'

6

aeer d•n 8 kW, de heetwaterinatallatla aen vloaroppervlak heeft van niet aeer den 5 a2

att• het gehele bedrijf in een gealoten gebouw i•
ondergebracht

0

- veverijen; aetaaldraad

0

- vlechterijen; metaaldraad

0

- wegenbouvbedrijf

0

- vlamroterijen

0

- vindmolen voor opvekking van energia

0

0

- woningstof feerderljen

- vlee•beverk1nga1oricht1ngen voor zovar beborende bij

0

woning bureau

en uit•luitend bedoeld voor eeo vinkelbedrijf ter

0

0

- vlaeawarenfabrieken (met rook- en kokerij)

0

voed1ng•- en genotmiddeleo; iorlchtiogan uitaluitend

IJ.

of in hoofdzaak beatemd tot bet b•kken van -

- ijafabrieken

0

>

250 m2)

0

0

- vruchten•troopf abriaken

z.

- vu1lvarbrand1ng (hu1•- en 1nduatr1evu11) (nlet che•i•cb)
(verwerkingacapacitelt

0

- 1jzergieter1jen (zie aetaalg1atarijan)

voertuigen, verkplaataen voor revi•la van (vloeropperv~kte

4

machinale inatallatie eeo veraogen heeft van niet

0

per•oneel•leden)
- vi•i inricbtiogeo tot bet bewareo an bewarken van -

plaaue

l

- waaaerljen voor linnen en dergalijke, vaarvan de

> 500 ton/ jaar)

- zandstralea; 1ar1chtingan tot hat - of op daaraae

0

overeenkomende vijze beverken van voorvarpen

- vuil•tortplaata (zia provinciaal afvalatoffanplao)
- vulcaniaeerinrlchtingen

- zeepfabrieken (productiecapac1ta1t

0

> 500

0

ton/jaar)

0

- zeeppoederfabrieken (product1ecapac1te1t ">- 500 ton/

- vulcaoiaeerinrichtingen. waarvan de vloeroppervlakte
v•n de verkruimte niet aeer d•n 250 a2 bedraagt

jaar)

0

- vulcaoiaeerinrichtlngen, waarvan de vloaroppervlakte
van de werkruimte nlet meer dan 100 a2 bedraagt

0

- vuurwerk- en munitiefabrtaken

0

0

- zeilaakerijen

0

- zelfbed1en1ngawaaaer1j (va•aerettea)

0

- ziekenhuizen; 1nricbt1ngen verbonden aan -

0

- z1nkverb1ndingen; inr1cht1agen tot varkrijgen van -

0

- zoutzuurfabrieken

w.

- zutvelfabrteken

- vageoaakerijen, vaarven de aachlnale 1n•tallat1e
een vermogen heeft van niet aeer dan 8 kW
- varenhuizeo

0
0

- valaerijan

0

- zwavelkoolatoffabrieken

0

- zvavelzuurfabrieken

0

0

351/SI-l

- waa•erijen voor 11nneo en dergelijke, vaarvan de
aacbinale inatallatie een vermogeo beef t van niet
aeer dan 15 kW, de heetwaterin•tallatia ean vloeroppervlak heeft van niet meer dan 10 a2

- zuuratof- en acetyleengaafabriaken

0

- vaaaer1jen voor linnen en dergel1jka

0

0
0
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BESTOAMINGEN

Algemeen

In de !eden C III wordt de verwijzing naar de te volgen procedureregels bij
toepassing van de algemene vrijstellingsbevoegdheid als volgt gewijzigd:
"lndien burgemeester en wethouders toepassing geven aan deze bepaling,
dient de procedure te warden gevolgd als omschreven in lid l van artikel
29."
Artikel 4 -

Bedrijfsdoeleinden, klasse A, met bijbehorende erven (BA)
Bedrijfsdoeleinden, klasse B, met bijbehorende erven (BB)

- Ud A wordt als volgt gewijzigd:
De op de kaart als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd vaor:
a. binnen de bestemming "Bedrijfsdoeleinden, klasse A, met bijbeharende erven (BA)":
verzorgende en ambachtelijke bedrijven;
groothandelsbedrijven;
kantoren;
transportbedr i j ven;
opslagbedrijven;
een gerneentewerf;
bedrijven, welke genoemd warden in lid A ender categorie l of
2 van de in artikel 3 opgenomen Staat van Inrichtingen;
bedrijven, welke niet genoemd warden in lid A ender categorie
l of 2 van de in artikel 3 opgenomen Staat van lnrichtingen,
doch welke, gehoord de Inspecteur van de Volksgezondheid vaor
de Hygiene van het Milieu, naar de aard gelijk te stellen zijn
met de in lid A ender categorie l of 2 genoemde bedrijven;
zulks met uitzondering van detailhandelsbedrijven en bedrijven
genoemd in lid 8 van de in artikel 3 opgenornen Staat van
Inrichtingen; .
b. binnen de besternming "Bedrijfsdoeleinden, klasse B, met bijbeharende erven (88)":
verzargende en ambachtelijke bedrijven;
groothandelsbedrijven;
kantoren;
transpartle idingen;
apslagbedrijven;
.
een verkooppunt voor motorbrandstaffen, ter plaatse waar zulks
op de kaart nader is aangegeven;
bedrijven, welke genaemd warden in lid A ender categorie 1, 2,
3 of 4 van de in artikel 3 opgenomen Staat van Inrichtingen;
bedrijven, welke niet genoemd warden in lid A ender categorie
1, 2, 3 of 4 van de in artikel 3 opgenomen Staat van Inrichtingen, doch welke, gehoord de Inspecteur van de Valksgezondheid voor de Hygiene van het Milieu, naar de aard gelijk te
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genoemde bedrijven;
zulks met uitzondering van detailhandelsbedrijven en bedrijven
genoemd in lid B van de in artikel 3 opgenomen Staat van
Inrichtingen;
c. binnen de bestemming "Bederijfsdoeleinden, klasse A, met bijbehorende erven (BA)" en "Bederijfsdeeleinden, klasse B (88)" veer
zever op de kaart zulks nader is aangegeven veor een verkoeppunt
voer mr:iterbrandsteffen,
met de daarbij behorende bedrijfsgebeuwen, bedrijfswoningen, andere bouwwerken, andere werken, wegen, parkeer- en groenvoerzieningen, waterlopen en open terreinen.
Lid B 'I wcirdt aangevuld met een nieuw lid h:
h. bouwwerken ten beheeve van een verkeoppunt voor motorbrandstoffen mogen uitsluitend warden opgericht waar zulks op de kaart
is aangegeven met de aanduiding "verkooppunt motorbrandstoffen".
Lid B II onder b, wordt als volgt gewijzigd:
b. lid A

binnen de bestemming "Bedrijfsdoeleinden, klasse A, met
bijbehorende erven (BA)" voor:
1. bedrijven welke genoemd warden in lid A ender categorie 3 of 4 van de in artikel 3 opgenomen Staat van
Inrichtingen;
2. bedrijven, welke niet genoemd warden in lid A ender
categorie 3 of 4 van de in artikel 3 opgenamen Staat
van Inrichtingen, doch welke naar de aard gelijk te
stellen zijn met de in lid A onder categorie 3 of 4
genoemde bedrijven •
. Alvorens deze vrijstelling te verlenen winnen burgemeester
en wethouders schriftelijk advies in bij de Inspecteur van de
Valksgezondheid voor de Hygiene van het Milieu.

Lid B II onder e, wordt als volgt gewijzigd:
e. lid BI voor het bouwen van bedrijfsgebouwen:
ender f:l. op een afstand van ten minste 2.50 m uit de perceelsgrenzen;
2. op een kortere afstand dan 2.50 m, dan wel op de ·
perceels~renzen; indien burgemeester en wethouders
toepassing wensen te geven aan deze bepaling, dient de
procedure te warden gevolgd als omschreven in lid 1
van artikel 29.
Bij toepassing van deze bepaling kunnen burgemeester en wethouders nadere eisen stellen ten aanzien van de goothoogte en/of
hoogte van de bedrijfsgebouwen voor zover deze gebouwd warden
binnen een zone van 5 m uit de perceelsgrens, overeenkomstig het
bepaalde in artikel 26 ender b, c en d van deze voorschriften.

- 16 Lid C II de !eden 2 en 3 warden als volgt gewijzigd:
2. Onverrninderd het bepaalde ender 1 is het in ieder geval verbaden
de bauwwerken:
a.
te gebruiken voor deeleinden waarvaor het bauwen niet is
toegestaan;
b.
te gebruiken voor detailhandelsdaeleinden;
c.
welke zijn gebouwd na een door burgerneester en wethouders
verleende vrijstelling, te gebruiken voor andere doeleinden
dan waarvoor de vrijstelling werd verleend.
3. Het bepaalde ender 2b is niet van toepassing op:
a.
het gebruik van bouwwerken ten behoeve van detailhandel in
gaederen welke ter plaatse warden vervaardigd of verwerkt,
voer zever zulks geen zelfstandig onderdeel van de bedrijfsvoering vorrnt;
,
b.
het gebruik van de bouwwerken als bedoeld in lid B I onder h
ten behoeve van detailhandel in rnotorbrandstoffen.
Lid C III wordt als velgt gewijzigd:
De bestaande tekst wordt genumrnerd als lid 3.
Toegevoegd warden twee nieuwe !eden, luidende:
1. Burgerneester en wetheuders zijn bevaegd vrijstelling te verlenen
van het bepaalde in lid C II ender 2b veer het gebruik van
beuwwerken ten behoeve van detailhandel in:
a.
landbouwwerktuigen en -machines, machinerieen ten behoeve
van bedrijven, automobielen, rneubelen, caravans, boten en
matoren;
b.
meubelen, keukeninrichtingen, doe-het-zelf-producten in een
bouwmarkt;
c.
(velumineuze) goederen, welke naar de aard gelijk te stellen
zijn met de ender a en b genoernde;
d.
geederen waarvan de verkoep in woon- en winkelwijken
ongewenst is, zeals brandgevaarlijke, explosieve en milieuverstorende goederen.
Alvarens een vrijstelling te verlenen als bedoeld ender a, b, c en d,
winnen burgerneester en wethauders advies in bij de Rijkscansulent
voor Handel, Arnbacht en Oiensten in de Provincie Naord-Brabant.
Alvorens een vrijstelling te verlenen als bedeeld ender d winnen
burgerneester en wethouders advies in bij de IJispecteur van de
Volksgezondheid voor de Hygiene van het Milieu.
Indien het concept-besluit van burgerneester en wethouders, ve_or
zover het betreft detailhandel in goederen als bedoeld ender a en b,
afwijkt van het uitgebrachte advies, wordt de vrijstelling niet
verleend dan nadat van gedeputeerde staten schri ftelijk de verklaring is antvangen, dat zij tegen het verlenen van de vrijstelling
geen bezwaar hebben.
Indien het cencept-besluit van burgerneester en wethouders betrekking heeft op detailhandel als bedaeld ender b en c, wordt de
vrijstelling niet verleend, dan nadat gedeputeerde staten schri ftelijk hebben verklaard, dat zij tegen het verlenen van de vrijstelling
geen bezwaar hebben.
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van het bepaalde in lid C II ender 2a voor het gebruik van
bouwwerken binnen de bestemming "Bedrijfsdoeleinden, klasse A,
met bijbehorende erven (BA)", voor:
a.
bedrijven welke genoemd warden in lid A ender categorie 3 of
4 van de in artikel 3 opgenomen Staat van Inrichtingen;
b.
bedrijven welke niet genoemd warden in lid A ender categorie
3 of 4 van de in artikel 3 opgenomen Staat van Inrichtingen
doch welke naar de aard gelijk te stellen zijn met de in lid A
ender categorie 3 of 4 genoemde bedrijven.
Alvorens deze vrijstelling te verlenen winnen burgemeester en
wethouders schriftelijk advies in bij de Inspecteur van de Volksgezondheid voor de Hygiene van het Milieu.
Artikel 8 -

Q>slag- en sloopterreinen (BOP)

Dit artikel wordt als volgt gewijzigd:
Bestemmingsbepalingen

lid A

De op de kaart als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd vaor sloopen opslagterreinen van gerede en ongerede goederen, met de daarbij
behorende bedrijfsgebouwen, bedrijfswoning, andere bouwwerken, andere
werken en open terreinen, met dien verstande, dat binnen de bestemming
waarbij een bebouwingsvlak is aangegeven, de gronden over een breedte
van ten minste 1.50 m gemeten uit de bestemmingsgrenzen, zijn bestemd
voor afschermende beplantingen.
Bebouwingsbepalingen

lid BI

Op de in lid A bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten
dienste van genoemde bestemmingen warden gebouwd, met dien verstande, dat:
a. gebouwen uitsluitend mogen warden gebouwd indien op de kaart een
bebouwingsvlak is aangegeven, waarbijg:
l. ten hoogste 7% van het betreffende bouwperceel mag warden
bebouwd;
2. ten hoogste een bedrijfswoning met een inhoud van ten hoogste
600 m' mag warden gebouwd;
3. de goothoogte van de bedrijfsgebouwen ten hoogste 4.50 m mag
bedragen;
4. de hoogte van de bedrijfsgebouwen ten hoogste 8 m mag bedragen;
5. voor de gebouwen een kap verplicht is met een dakhelling van ten
minste 120 en ten hoogste 500;
b. de hoogte van de andere bouwwerken ten hoogste 12 m mag bedragen.
lid C I

Bepalingen omtrent het gebruik van onbebouwde gronden

l.

Het is verboden de in het plan begrepen gronden - voor zover zij
onbebouwd blijven - anders te gebruiken dan in overeenstemming met de
in het plan aan die gronden gegeven bestemming.
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Onverminderd het bepaalde onder l is het in ieder geval verboden de
gronden te gebruiken voor het storten of lazen van puin, vuil of andere
vaste of vloeibare afvalstaffen.

3.

Het bepaalde ender 2 is niet van toepassing voor zaver het betreft het
starten van afval- of meststaffen, voar zaver noodzakelijk voor het
normale onderhaud van open terreinen, dan wel noodzakelijk is in verband
met de uitoefening van het bedrijf. Deze uitzondering geldt niet voor de
zone met de nadere bestemming "Afschermende beplantingen".

lid C II

Bepalingen omtrent het gebruik van bouwwerken

1.

Het is verboden bouwwerken anders te gebruiken dan ten dienste van de in
deze voorschriften aan de bijbehorende grand gegeven bestemming.
·

2.

Onverminderd het bepaalde ender 1 is het in ieder geval verboden de
bouwwerken te gebruiken voor detailhandelsdoeleinden anders dan handel
in sloopmaterialen.

lid C III

Vrijstellingsbepalingen omtrent het gebruik
Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid
C I ender 1 en 2 en in lid C II, indien strikte toepassing daarvan leidt tot
een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende
redenen wordt gerechtvaardigd.
Indien burgemeester en wethouders toepassing geven aan deze bepaling,
dient de procedure te warden gevolgd als omschreven in lid 1 van artikel
29.
Artikel 11- Eengezinshuizen in open bebouwing, met bijbehorende erven
(EO)
-

Aan lid B I wordt een nieuw lid i toegevoegd luidende:
i.

uitsluitend ter plaatse van de op de kaart gegeven aanduiding
''kleine bedrijven toegestaan", bedrijfsgebouwen ten behoeve van
een ambachtelijk en verzorgend bedrijf zijn toegestaan en we!
zodanig, da, het bedrijfsvloeroppervlak niet meer mag bedragen
dan het bedrijfsvloeroppervlak, hetwelk aanwezig is ten tijde van
het in ontwerp ter visie leggen van het plan;

Lid B II wordt als volgt gewijzigd:
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van
het bepaalde in:
a. lid BI
ender e:
voor de bouw van een dierenverblijf en/of plantenkas bij
de woning tot een gezamenlijke grondoppervlakte van
niet meer dan 25 m 2 , een goothoogte van niet meer dan
3 m en een hoogte van ten hoogste 4.50 m, mits de
afstand van een dierenverblijf tot de woning ten minste
6 m zal bedragen;
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b. lid BI
ender i:

veer het vergroten van het op het tijdstip van het in
ontwerp ter visie leggen van het plan aanwezige bedrijfsvloeroppervlak met ten hoogste 50%.

Lid C II, lid 2 wordt als volgt gewijzigd:
2. Onverrninderd het bepaalde onder l is het in ieder geval verboden
de bouwwerken te gebruiken:
a. voor beroeps- of bedrijfsmatige werk- of opslagruirnte;
b. voor detailhandelsdoeleinden.
Aan lid C II wordt een nieuw lid 3 toegevoegd, luidende:
3. a. Het bepaalde ender 2a is niet van toepassing op de bouwwerken
als bedoeld in lid B I onder i;
b. het bepaalde onder 2b is niet van toepassing op de bouwwerken
als bedoeld in lid B I ender i, voor zover het betreft goederen
welke ter plaatse warden vervaardigd of verwerkt en voor zover
zulks geen zelfstandig onderdeel van de bedrijfsvoering vorrnt.
Artikel 14 Verkeersdoeleinden, categaorie II(V 11)
Lid A 2 vervalt geheel.
Numrnering van lid A l vervalt.
Artikel 15 -

Verkeersdoeleinden, categorie ill (V DI)

Lid A 2 vervalt geheel.
Numrnering van lid A l vervalt.
Artikel 16 -

Spoorwegdoele inden (Vr(s))

Dit artikel komt te vervallen.
Artikel 17 -

Fietspad en voetpad

Lid A 2 vervalt geheel.
Nummering van lid Al vervalt.
Artikel 22 Artikel 23 -

t-toogspanningsverbindingen (Mn( v))
Transportleidingen (Mn{t))

In de !eden A 2 kornt de verwijzing naar artikel 16 te vervallen.
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Artikel 24 - Algemene vrijstellingen
Lid b wordt als volgt gewijzigd:
b.

het wijzigen van de voorgeschreven maatvoering voor bouwwerken met ten hoogste 10%, indien in verband met ingekamen
bouwplannen deze wijzigingen noodzakelijk zijn;

Lid c wordt als volgt gewijzigd:
c.

het in geringe mate aanpassen van het plan teneinde enig
anderdeel van het plan, zeals een bestemmings- ~f bebauwingsgrens nader te bepalen, uitsluitend indien bij definitieve uitmeting en verkaveling blijkt, dat deze aanpassing in het belang van
een juiste verwerkelijking van het plan redelijk gewenst en/of
noodzakelijk is, waarbij:
l. de grenzen met niet meer dan Z m warden verschaven;
Z. de grenzen met niet meer dan 5 m warden verschoven;
indien burgemeester en wethouders taepassing wensen te
geven aan deze bepaling, dient de procedure te warden
gevolgd als omschreven in lid 1 van artikel 29.

Een nieuw lid d wordt toegevoegd, luidende:
d.

de bouw van windturbines binnen de bestemmingen als in onderstaande tabel aangegeven, waarbij de in de tabel gegeven maten
niet mogen warden overschreden:

bestemming artikel

max. turbine- max. rotorhoogte in
diameter in
meters
meters

afstand tot
perceelsgrens
in meters

15

5
5
5
5
5
5
5
5

BA-BB*
RSS*
AH*
H*

4
5
6

WK

9

EO
EON

11
12

15
15
15
10
10

T

19

10

RD

21

15

*

7

15

5
5
5
5
5
3
3
3
5

5

uitsluitend binnen de op de kaart aangegeven bebouwingsvlakken.
een nieuw lid e wordt toegevoegd, luidende:
e.

voor de bouw van antennes of masten met een hoogte van ten
hoogste 30 m.

- 21 Artikel 26 - Nadere eisen
lid Q gaat luiden:
b.

de goothoogte van bedrijfsgebouwen welke binnen een zone van
5 m uit de perceelsgrens warden gebouwd, waarbij een goothoogte tussen de 3.50 m en 7 .50 m geeist kan warden;
lid c gaat luiden:
c.

de hoogte van bedrijfsgebouwen welke binnen een zone van
5 m uit de perceelsgrens warden gebouwd, waarbij een
hoogte tussen de 3.50 m en 5 m geeist kan warden.

nieuwe leden d en warden warden ingevoegd, luidende:
d.

de dakhelling van bedrijfsgebouwen welke binnen een zone
van 5 m uit de perceelsgrens warden gebouwd, waarbij een
dakhelling van ten hoogste 450 geeist kan warden;
·

e.

de afstand van windturbines tot de perceelsgrens, waarbij
geeist kan warden dat de horizontaal gemeten afstand
tussen de perceelsgrens en de uiterste punten van de bewegende rotor ten minste 5 · m zal bedragen.

Artikel 28 - Wijzigingsbevoegdheid van burgemeester en wethouders
Ud c wordt als volgt gewijzigd:
c.

het wijzigen van de bestemming "Bedrijfsdoeleinden, klasse B,
met bijbehorende erven (88)" als bedoeld in artikel 4 van deze
voorschri ften ten behoeve van de vestiging van:
1. bedrijven welke genoemd warden in lid A ender categorie 5
of 6 van de in artikel 3 opgenomen Staat van Inrichtingen;
2. bedrijven welke niet genoemd warden in lid A ender categorie 5 of 6 van de in artikel 3 opgenomen Staat van
Inrichtingen, doch welke, gehoord de Inspecteur van de
Volksgezondheid voor de Hygiene van het Milieu, naar de
aard gelijk te stellen zijn met in lid A ender categorie 5 of 6
genoemde bedrijven.
Deze bepaling is niet van toepassing op inrichtingen welke zijn
genoemd in lid B van artikel 3.
Alvorens toepassen te geven aan deze bepaling, winnen burgemeester en wethouders schriftelijk advies in bij de Inspecteur
van de Volksgezondheid voor de Hygiene van het Milieu;

Ud d, wordt als volgt gewijzigd:
d.

de bouw van windturbines binnen de bestemmingen als in onderstaande tabel aangegeven, waarbij de in de tabel gegeven maten niet
mogen warden overschreden.
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bestemming artikel

BA-BB*
RSS*
AH*
H*

WK

*

4

35

5

35
35
35

6

7
9

EO
EON
RD

max. turbine- max. rotordiameter in
hoogte in
meters
meters

11
12
21

35
15
15

35

10
10
10
10
10
5
5
lD

afstand tot
percee lsgrens
in meters

5
5

5
5
5
5
5

5

uitsluitend binnen de op de kaart aangegeven bebouwingsvlakken.
Lld e wordt vervangen door een nieuw lid e, luidende:

e. het wijzigen van de bestemming "Bedrijfsdoeleinden, klasse A, met
bijbehorende erven (BA)" en/of de bestemming "Bedrijfsdoeleinden,
klasse B, met bijbehorende erven (BB)" ten behoeve van een bestemming voor sport- en/of recreatiedoeleinden, tot een (gezamenlijke)
grondoppervlakte van ten hoogste 5000 m 2 , waarbij overigens de bouwbepalingen van artikel 4 van overeenkomstige toepassing blijven;
lid f: de verwijzing naar de kaart wordt gewijzigd van "grens wijzigingsbevoegdheid II" naar grens wijzigingsbevoegdheid I".

Artikel 29 - Procedureregels
lid d wordt als volgt gewijzigd:
d. indien gedurende de ender a genoemde termijn bezwaren zijn ingediend
wordt, alvorens een besluit te nemen, door burgemeester en wethouders advies ingewonnen bij de Raadscommissie voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting;

Artikel 31 - Strafbaarheid van overtredingen
De verwijzing naar artikel 16 komt te vervallen.
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DEEL II

PLAN<AART
l.

a.

De aanduiding "grens wijzigingsbevoegdheid I", komt op de
kaart geheel te vervallen.

b.

De gronden gelegen binnen bovengenoemde grens krijgen ·de
bestemming:
"Verkeersdoeleinden, categorie II (V II)" of
"Voor- of zijtuin, open erf (T)".

c.

De aanduiding "grens wijzigingsbevoegdheid II'' wordt in het
renvooi vervangen door "grens wijzigingsbevoegdheid I".

d.

De aanduiding "bebouwingsgrens geluidsgevoelige objecten"
wordt in verband met n. opgenomen.

2.

Op de hoek Liessentstraat en Frontstraat wordt de aanduiding
"verkooppunt motorbrandstoffen" opgenomen.

3.

Aan de bestemming "Eengezinshuizen in open bebouwing, met
bijbehorende erven (EO)", gelegen aan de Leissentstraat aan de
oostzijde van het plangebied, alsmede in het renvooi, wordt de
aanduiding ''kleine bedrijven toegestaan" gegeven.

4..

Op. de kaart en in het renvooi komt de bestemming "Spoorwegdoeleinden (Vr(s)) te vervallen. De gronden met bovengenoemde
bestemming warden bestemd tot respectievelijk:
"Bedrijfsdoeleinden, klasse A, met bijbehorende erven (BA)"
"Bedrijfsdoeleinden, klasse B, met bijbehorende erven (BB)"
"Verkeersdoeleinden, categorie II (V II)"
"Groenvoorzieningen"
"Fie tsp ad"
· "Veer- of zijtuin, open erf (T)"
In samenhang hiermede warden enige bebouwingsgrenzen binnen
bovengenoemde bestemmingen -BA- en -BB- aangepast.

5.

De bestemming "Verkeersdoeleinden, . categorie III (V III)" wordt
ter plaatse van de Dude Udenseweg en de Frontstraat qua
situering gewijzigd (aansluiting op de Linie). In samenhang daarmee warden de bestemmings:- en bebouwingsgrenzen van de
bestemming "Bedrijfsdoeleinden, klasse B, met bijbehoren.de erven (BB)" ter plaatse gewijzigd (zie kaartbijlage).

6.

Aan de oostzijde van het plangebied warden ten noorden van de
Liessentstraat de bestemmingen "Opslagdoeleinden (BOP), "Opslagdoeleinden, klasse A (BOP-A)" en ''Water" opgenomen.

7.

Ten oosten van cfe Weverstraat wordt de bestemming "Bedrijfsdoeleinden, klasse B, met bijbehorende erven (BB)", ter plaatse
van een aanwezige insteekweg, gewijzigd in de bestemming
"Verkeersdoele ind en, categorie III (V llI)".
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8.

Op de plankaart zijn diverse ondergeschikte topografische en
kadastrale gegevens aangevuld.

r

I
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DEEL ill
TOEUCHTll'C

In verband met de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan
als genoemd In deel I en II zijn enige daarmee samenhangende
onderdelen van de toelichtlng gewijzigd.

KOPfF

Provincie
Noord-Brabant
85 .07596
Ons kenmerk:
Uw kenmerk:
Afdeling :
AJZ toestel : 2435
's-Hertogenbosch, 20 september 1985
Onderwerp :
Uden;

Het college van gedeputeerde staten
in de provincie Noord-Brabant,
Brabantlaan 1,
5216 TV

's-HERTOGENBOSCH.

Provinciale Planologische Commissie
Subcommissie voor de Gemeentelijke Plannen

vastgesteld bestermningsplan
"Industriepark Loopkant-Liessent".

Antwoord op brief d.d.
26 juni 1985,
G nr. 135.873.
Geacht college,
De commissie voor de gemeentelijke plannen heeft bovenvermelde
aangelegenheid behandeld in haar vergadering van 16 september 1985.
De commissie adviseert uw college dit plan goed te keuren, zij het dat
ze de regeling ten aanzien van perifere detailhandel, met name voor
meubels onjuist vindt. Zowel de definities ter zake als de wijze waarop
een en antler in de vrijstellingsregelingen is opgenomen acht de comrnissie onjuist. Daar het echter om een bestaande situatie gaat wil
de commissie haar bezwaren niet laten overwegen.
In de toekornst ware een en antler in overeenstennning te brengen met
het regeringsstandpunt inzake perifere detailhandel <lat overeenstemt
met het provinciale beleid in deze.
Ook ten aanzien van de procedure meent de commissie een opmerking
te rnoeten maken over de wel zeer lange tijd tussen de 1e en de 2e
tervisielegging. Daar bezwaarrnakers kort voor de vaststelling door de
raad zijn gehoord kan worden aangenomen dat reclarnanten niet in hun
rechten zijn tekort gedaan.
Hoogachtend,
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19 juni 1985
bestemmingsplan "Industriepark LoopkantLiessent"

Griffie

Geacht college,
Aan het door de raad van uw gemeente bij besluit van 25 april
1985 vastgestelde bestemmingsplan "Industriepark LoopkantLiessent" hebben wij heden goedkeuring verleend.
Wij verzoeken u met spoed voor de naleving van het bepaalde in
artikel 28, lid 6, en artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening zorg te dragen en ons de bewijsstukken daarvan toe te
zenden.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan voorzien van
bewijs van onze goedkeuring alsmede de daarbij behorende stukken
gaan hierbij in enkelvoud. De regeling ten aanzien van de
perifere detailhandel is niet in overeenstemming met het
regeringsstandpunt ter zake. Aangezien het hier om een bestaande
situatie gaat, hebben wij dit niet laten overwegen. Bij de
eerstvolgende herziening ware hieraan aandacht te besteden. De
vaststelling van dit plan door de gemeenteraad ruim anderhalf
jaar na de tervisielegging van het ontwerp-plan achten wij uit
een oogpunt van rechtzekerheid onjuist. Met de door u overgelegde
exploitatie- opzet van het onderhavige plan d.d. juni 1985,
kunnen wij instemmen. Zonodig verzoeken wij u voor tijdige
aanpassing van de verkoopprijs zorg te dragen.
l
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Onderwerp:

Goedkeuring bestemmingsplan
"Industriepark LoopkantLiessent".

Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant,

Antwoord op brief van:

Brabantlaan 1,
5216 TV

'S-HERTOGENBOSCH.

di verse.

Bijlagen:

Uden,

Doorkiesnummer: 04132-81

Verzonden:

19 juni 1985.

2 {) JUN\ 1985

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 28 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening zenden wij U bijgaand in drievoud ter goedkeuring het bestemmingsplan "Industriepark Loopkant-Liessent",
vastgesteld bij raadsbesluit van 25 april 1985, benevens de daarbij behorende voorschriften, toelichting en bijlagen.
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vaststelling van het bestemmingsplan werd bovendien afgeweken
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tegen de wijzigingen, welke bij de vaststelling van het
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Voorts doen wij U nog toekomen:
a. Een exemplaar van de bekendmaking van de burgemeester de dato
3 oktober 1983 dat het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage is
gelegd.
b. Een exemplaar van het Brabants Dagblad en van de Nederlandse
Staatscourant de dato 3 oktober 1983, waarin de onder a bedoelde
bekendmaking is opgenomen.
c. Een fotokopie van de bezwaarschriften tegen het ontwerp-bestemmingsplan.
d. Een exemplaar van de bekendmaking van de burgemeester de dato
6 mei 1985, dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage is
gelegd.
e. Een exemplaar van het Brabants Dagblad en van de Nederlandse
Staatscourant de dato 6 mei 1985, waarin de onder d bedoelde
bekendmaking is opgenomen.
f. Het ontwerp-bestemmingsplan dat ter visie heeft gelegen.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Uden.
De burgemeester,
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