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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan

het bestemmingsplan Zuidelijke Randweg met identificatienummer 
NL.IMRO.0147.BpZR001-VO01 van de gemeente Borne.

1.2  bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels;  met de 
bijbehorende regels;

1.3  aanduiding

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

1.4  aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.5  aanpijling

een op de verbeelding blijkens de daarop voorkomende verklaring als zodanig 
opgenomen aanduiding, die aangeeft welke bestemming/aanduiding van toepassing is 
op de aangepijlde gronden;

1.6  agrarisch bedrijf

een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen 
van gewassen (houtteelt daaronder begrepen) en/of het houden van dieren, niet zijnde: 
een glastuinbouwbedrijf, een champignonkwekerij, een gebruiksgerichte 
paardenhouderij of een wormenkwekerij;

1.7  archeologische waarde

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

1.8  bebouwing

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

1.9  bebouwingspercentage

de bebouwde oppervlakte van de gebouwen uitgedrukt in procenten van de totale 
oppervlakte van nader aangegeven gronden;

1.10  bedrijf

een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, 
bewerken, opslaan, installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig 
verlenen van diensten, beroep-aan-huis daaronder niet begrepen; 
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1.11  bedrijf-aan-huis

het bedrijfsmatig verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van ambachtelijke 
bedrijvigheid, geheel of overwegend door middel van handwerk, dat door zijn beperkte 
omvang in een woning en daarbij behorende bouwwerken, met behoud van de 
woonfunctie, kan worden uitgeoefend.

1.12  bedrijfsgebouw

een gebouw, niet zijnde een woning, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf; 

1.13  bedrijfswoning

één woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het 
huis-houden van) een persoon, wiens huisvesting ter plaatse noodzakelijk is, gelet op 
het feitelijk gebruik van het gebouw en/of terrein in overeenstemming met de 
bestemming;

1.14  beperkt kwetsbaar object

objecten als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen; 

1.15  beroep-aan-huis

een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, 
medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen 
gebied, dat door zijn beperkte omvang in een woning en daarbij behorende 
bouwwerken, met behoud van de woonfunctie, kan worden uitgeoefend. 

1.16  beroeps- of bedrijfsvloeroppervlakte

de totale vloeroppervlakte van de ruimte die wordt gebruikt voor een aan huis verbonden 
beroep dan wel een (dienstverlenend) bedrijf of een dienstverlenende instelling, inclusief 
opslag- en administratieruimten en dergelijke, bestaand of vergund op het tijdstip van 
inwerkingtreding van dit plan;

1.17  bestaand

bestaand ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van dit bestemmingsplan 
'Zuidelijke Randweg';

1.18  bestaand bouwwerk

een bouwwerk dat:

a. op het moment van het ter inzage leggen van het ontwerp van dit plan bestaat of in 
uitvoering is; 

b. na dat tijdstip is of mag worden gebouwd krachtens een bouwvergunning, waarbij 
de bouwaanvraag voor dat tijdstip is ingediend. 

1.19  bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;

1.20  bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
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1.21  bijbehorend bouwwerk

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel 
bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de 
aarde verbonden bouwwerk met een dak;

1.22  bouwen

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

1.23  bouwgrens

de grens van een bouwvlak;

1.24  bouwlaag

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke 
hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane 
grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder;

1.25  bouwperceel

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

1.26  bouwperceelgrens

een grens van een bouwperceel;

1.27  bouwvlak

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

1.28  bouwwerk

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde 
is verbonden;

1.29  cultuurhistorische waarde

de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat is 
ontstaan door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis van dat 
bouwwerk of dat gebied heeft gemaakt;

1.30  dak

iedere bovenbeëindiging van een gebouw;

1.31  dienstverlening

het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek rechtstreeks (al dan niet via 
een balie) te woord wordt gestaan en geholpen, waaronder een belwinkel en 
internetcafé;

1.32  educatief medegebruik

medegebruik gericht op (de overdracht van) kennis;
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1.33  eerste bouwlaag

de bouwlaag op de begane grond;

1.34  erf

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een 
hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat 
gebouw, en, voor zover een bestemmingsplan of een beheersverordening van 
toepassing is, deze die inrichting niet verbieden;

1.35  evenement

een voor publiek toegankelijke verrichting van kunst, ontwikkeling, ontspanning of 
vermaak, feesten en muziekvoorstellingen daaronder begrepen, waarvoor ingevolge 
regelgeving een melding moet worden gedaan dan wel vergunning of ontheffing moet 
worden aangevraagd en verleend;

1.36  extensieve (dag)recreatie

die vormen van recreatie die in hoofdzaak zijn gericht op natuur- en landschapsbeleving 
zoals wandelen en fietsen en die in principe plaatsvinden tussen zonsopgang en 
zonsondergang en niet gericht zijn op het verstrekken van nachtverblijf;

1.37  gebouw

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

1.38  geluidgevoelige functies

bewoning of andere geluidgevoelige functies zoals bedoeld in de Wet geluidhinder dan 
wel het Besluit geluidhinder;

1.39  geluidgevoelige gebouwen

gebouwen welke dienen ter bewoning of ten behoeve van een andere geluidgevoelige 
functie als bedoeld in de Wet geluidhinder, dan wel het Besluit geluidhinder;

1.40  geschakelde woning

boven dan wel beneden en/of naast elkaar gesitueerde woningen (niet zijnde 
twee-aan-een gebouwde woningen dan wel aaneengebouwde woningen), waarbij per 
woning een zelfstandige toegankelijkheid, al dan niet direct vanaf het 
voetgangersniveau, gewaarborgd is. 

1.41  grenswaarde

de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting;

1.42  hogere grenswaarde

een maximale waarde voor de geluidsbelasting, die hoger is dan de 
voorkeursgrenswaarde en die in een concreet geval kan worden vastgesteld op grond 
van de Wet geluidhinder, dan wel het Besluit geluidhinder;
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1.43  hoofdgebouw

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

1.44  horizontale diepte van een gebouw

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

1.45  huishouden

een alleenstaande, dan wel twee of meer personen, die een duurzame 
gemeenschappelijke huishouding voeren of willen voeren;

1.46  landschappelijke waarde

de aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door de waarneembare 
verschijningsvorm van dat gebied;

1.47  lpg-doorzet

de afzet van lpg in m³ per jaar;

1.48  maaiveld

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

1.49  maatschappelijke voorzieningen

educatieve, sociale, culturele, levensbeschouwelijke, recreatieve, verzorgende, 
medische en overheidsfuncties, alsmede voorzieningen ten behoeve van openbare 
dienstverlening, met ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van deze 
voorzieningen;

1.50  nadere eis

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

1.51  natuur(wetenschappe)lijke waarde

de aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door geologische, 
geomorfologische, bodemkundige en/of biologische elementen, voorkomend in dat 
gebied;

1.52  niet-grondgebonden agrarische bedrijfsvoering

een agrarische bedrijfsvoering die geheel dan wel grotendeels onafhankelijk is van de 
groeikracht van de bodem waarop het bedrijf wordt uitgeoefend; hieronder worden in 
ieder geval verstaan: pluimvee-, pelsdieren- en varkenshouderijen, kalvermesterijen en 
viskwekerijen;

1.53  normale onderhouds- of exploitatiewerkzaamheden

werkzaamheden die regelmatig noodzakelijk zijn voor een goed beheer van de gronden, 
waaronder begrepen de handhaving dan wel de realisering van de bestemming;

  ARCADIS 8 



    bestemmingsplan Zuidelijke Randw eg 

1.54  omgevingsvergunning

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

1.55  onderbouw

een bouwlaag, afgedekt door een vloer, die geheel of gedeeltelijk is gelegen beneden 
peil;

1.56  onderkomens

voor verblijf geschikte al dan niet aan de bestemming onttrokken voer- en vaartuigen en 
kampeermiddelen;

1.57  openbaar toegankelijjk gebied

weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994, 
alsmede pleinen, parken, plantsoenen, openbaar water en ander openbaar gebied dat 
voor publiek algemeen toegankelijk is, met uitzondering van wegen uitsluitend bedoeld 
voor de ontsluiting van percelen door langzaam verkeer;

1.58  overig bouwwerk

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en 
duurzaam met de aarde is verbonden;

1.59  pand

de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige 
eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en 
afsluitbaar is;

1.60  peil

a. voor gebouwen waarvan de toegang onmiddellijk aan de weg grenst: de hoogte van 
de kruin van de weg ter plaatse van de hoofdtoegang;

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

1.61  recreatief medegebruik

een recreatief gebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de 
bestemming waarbinnen dit recreatieve gebruik is toegestaan;

1.62  recreatiewoning

een gebouw dat periodiek dient voor recreatief (nacht)verblijf voor recreanten die hun 
hoofdverblijf elders hebben;

1.63  stedenbouwkundig beeld

ruimtelijke verschijningsvorm van bebouwing, die wordt bepaald door de situering, 
aansluitende terreinen, bouwmassa's, gevelindeling en dakvormen;
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1.64  straatmeubilair

verkeersgeleiders, rampalen, verkeersborden, brandkranen, lichtmasten, zitbanken, 
bloembakken, afvalinzamelbakken, toegangsconstructies, kunstwerken, 
speeltoestellen, telefooncellen, abri's, kleinschalige nutsvoorzieingen en daarmee 
vergelijkbare objecten;

1.65  twee-aaneengebouwde woningen

een blok van twee-aaneengebouwde woningen;

1.66  verbeelding

de analoge en digitale voorstelling van de in het bestemmingsplan opgenomen digitale 
ruimtelijke informatie;

1.67  verkoopvloeroppervlakte

de voor het publiek zichtbare en toegankelijke (besloten) winkelruimte ten behoeve van  
detailhandel;

1.68  verticale diepte van een gebouw

de diepte van een gebouw, gemeten vanaf de onderzijde van de begane grondvloer;

1.69  volkstuin

een perceel grond dat zich niet in de onmiddellijke nabijheid van de woning van de 
gebruiker bevindt, waarop de gebruiker gewassen teelt voor eigen gebruik;

1.70  voorgevel

de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie of uitstraling als 
belangrijkste gevel kan worden aangemerkt.

1.71  vrijstaande woning

een woning waarvan het hoofdgebouw vrijstaat van andere hoofdgebouwen.

1.72  watergang

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

1.73  wijziging

een wijziging als bedoeld in artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening;

1.74  winkel

een gebouw, dat een ruimte omvat, welke door zijn indeling kennelijk bedoeld is te 
worden gebruikt voor de detailhandel;

1.75  woning

een gebouw dat dient voor de zelfstandige huisvesting van maximaal 1 huishouden; 

  ARCADIS 10 



    bestemmingsplan Zuidelijke Randw eg 

Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.2  de goothoogte van een bouwwerk

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

2.3  de inhoud van een bouwwerk

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

2.4  de bouwhoogte van een bouwwerk

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

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk

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

2.6  afstand tot de bouwperceelsgrens

de kortste afstand van een gebouw tot de (zijdelingse) perceelsgrens van het 
bouwperceel.

2.7  ondergrondse bouwdiepte van een bouwwerk

vanaf het peil tot het diepste punt van het bouwwerk, de fundering niet meegerekend.

2.8  bebouwingspercentage

een in de regels aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van een 
bouwperceel c.q. bouwvlak of bestemmingsvlak aangeeft dat maximaal mag worden 
bebouwd.
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2.9  lengte, breedte en diepte van een bouwwerk

tussen (de lijnen, getrokken door) de buitenzijde van de gevels (en/of hart van 
scheidsmuren).

2.10  maatvoering

Alle maten zijn tenzij anders aangegeven:

a. voor lengten in meters (m);

b. voor oppervlakten in vierkante meters (m²);

c. voor inhoudsmaten in kubieke meters (m³);

d. voor verhoudingen in procenten (%);

e. voor hoeken/hellingen in graden (º).

2.11  meten

Bij de toepassing van deze regels wordt gemeten tot of vanuit het hart van de lijn.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Agrarisch

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. agrarische bedrijfsvoering; 

b. recreatief medegebruik;

c. ter plaatse van de aanduiding 'volkstuin', voor volkstuinen;

met daaraan ondergeschikt: 

d. paden en kavelontsluitingswegen; 

e. parkeervoorzieningen; 

f. groenvoorzieningen; 

g. sloten, bermen en beplanting; 

met de daarbijbehorende: 

h. andere bouwwerken.

 

3.2  Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

3.2.1  Gebouwen en overkappingen

Op de gronden met de bestemming Agrarisch mogen uitsluitend bouwwerken ten 
behoeve van agrarische doeleinden worden gebouwd, met dien verstande dat:

a. het gezamenlijk oppervlak van gebouwen ten hoogste 150 m² mag bedragen;

b. de afstand van een gebouw tot enig ander gebouw op het bij het gebouw behorend 
bouwperceel ten minste 5 meter moet bedragen;

c. de goothoogte van een gebouw ten hoogste 3 meter mag bedragen;

d. gebouwen moeten zijn voorzien van een kap waarvan de dakhelling ten minste 30 
graden bedraagt.

3.2.2  Bebouwing bij volkstuinen

Voor het oprichten van gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'volkstuin' gelden de 
volgende bepalingen:

a. per volkstuin mag ten hoogste één gebouw of overkappingen worden gebouwd; 

b. de oppervlakte van een gebouw of een overkapping mag ten hoogste 15 m² 
bedragen; 

c. de bouwhoogte van een gebouw of een overkapping mag ten hoogste 5 meter 
bedragen.

3.2.3  Andere bouwwerken

a. een erf- en terreinafscheiding mag een bouwhoogte hebben van maximaal 2 meter; 

b. een lichtmast mag een bouwhoogte hebben van maximaal 6 meter; 

c. voor het oprichten van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ter plaatse van de 
aanduiding 'volkstuin' de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten 
hoogste 5 m bedragen;

d. een overig ander bouwwerk mag een bouwhoogte hebben van maximaal 5 meter en 
een oppervlakte van maximaal 10 m².
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3.3  Nadere eisen

Het is in bijzondere gevallen mogelijk om aan de afmetingen van de bebouwing nadere 
eisen te stellen. Dit kan indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

a. een goede woonsituatie; 

b. de verkeersveiligheid; 

c. de sociale veiligheid; 

d. de milieusituatie; 

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 4  Bedrijf

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. bedrijven en bedrijfsactiviteiten, voor zover deze voorkomen in de categorieën A en 
B1 van de bij deze regels behorende 'Lijst van bedrijfsactiviteiten 'functiemenging'';

b. ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstof met lpg', voor een  
verkooppunt voor motorbrandstoffen met lpg en autobedrijf, met daarbij behorende 
andere detailhandel en een autowasstraat;

c. ter plaatse van de aanduiding 'garage' een garagebedrijf;

d. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning', tevens een bedrijfswoning;

met de daarbij behorende voorzieningen zoals:

e. erven; 

f. groenvoorzieningen; 

g. nutsvoorzieningen; 

h. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

i. ontsluitingswegen; 

j. parkeervoorzieningen; 

k. laad- en losvoorzieningen.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Gebouwen, niet zijnde bedrijfswoningen, en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

a. gebouwen worden uitsluitend gebouwd in het bouwvlak; 

b. het bebouwingspercentage van het bouwvlak mag maximaal de ter plaatse van de 
aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' aangegeven percentage 
bedragen;

c. de goothoogte van gebouwen mag maximaal de ter plaatse van de aanduiding 
'maximale goothoogte (m)' aangegeven goothoogte bedragen; 

d. de maximale bouwhoogte van gebouwen bedraagt de in sub c bedoelde maximale 
goothoogte vermeerderd met 3 meter. 

4.2.2  Bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden, in aanvulling op het bepaalde in sublid 
4.2.1, de volgende regels:

a. de goothoogte van hoofdgebouwen mag maximaal de ter plaatse van de aanduiding 
'maximale goothoogte (m)' aangegeven goothoogte bedragen;  

b. de maximale bouwhoogte van hoofdgebouwen bedraagt de in sub a bedoelde 
maximale goothoogte vermeerderd met 6 meter;

c. bouwdelen van ondergeschikte betekenis aan de voorgevel mogen niet meer dan 
tweederde van de breedte van het dakvlak beslaan; 

d. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt minimaal 3 m.
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4.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

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

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 
2,50 meter.

4.3  Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:

a. de verkoopvloeroppervlakte ten behoeve van detailhandel bedraagt ten hoogste 125 
m².

4.4  Nadere eisen

4.4.1  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen, met betrekking tot:

a. de situering van bouwwerken; 

b. de situering van de hoofdtoegang van hoofdgebouwen; 

c. de situering van in- en uitritten; 

d. de situering van parkeervoorzieningen; 

e. de situering van laad- en loszones.

4.4.2  Toepassing

De bevoegdheid onder lid 4.4.1 wordt toegepast met het oog op:

a. de gebruiksmogelijkheden: 

b. ter voorkoming van een onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van 
aangrenzende gronden en de zich daarop bevindende bouwwerken; 

c. in verband met het voorzien in parkeerplaatsen op eigen terrein;

d. de verkeersveiligheid: 

e. ter waarborging en ter voorkoming van een ruimtelijke situatie die uit een oogpunt 
van verkeersveiligheid, in het bijzonder het benodigde uitzicht op hoeken van 
wegen, bochten en in- en uitritten niet gewenst is;

f. de brandveiligheid: 

g. ter waarborging en ter voorkoming van een ruimtelijke situatie die uit een oogpunt 
van brandveiligheid c.q. brand- en rampenbestrijding, niet gewenst is, dient 
rekening gehouden te worden met het waarborgen, in stand houden c.q. tot stand 
brengen van een brandveilige situatie en goede bereikbaarheid;

h. de sociale veiligheid; 

i. het stedenbouwkundig belang.

  ARCADIS 16 



    bestemmingsplan Zuidelijke Randw eg 

Artikel 5  Bos

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bos' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. bos/bebossing; 

b. groenvoorzieningen; 

c. het behoud en de ontwikkeling van natuurwaarden en landschapswaarden; 

d. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

met daarbij behorende:

e. paden en wegen.

5.2  Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende regels:

a. op de gronden zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan; 

b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag maximaal 2 meter 
bedragen.

5.3  Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van, of het laten 
gebruiken van de in de bestemming aangegeven gronden en bouwwerken voor:

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

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

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

5.4.1  Verboden werkzaamheden

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Bos' zonder of in afwijking van 
een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen 
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a. het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen 
en ophogen van gronden; 

b. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, 
parkeergelegenheden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; 

c. het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en overige 
waterpartijen en het aanbrengen van drainage; 

d. het verlagen van het waterpeil; 

e. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of 
communicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties en 
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apparatuur; 

f. het vellen en rooien van houtgewassen.

5.4.2  Beoordelingskader

Een omgevingsvergunning ten behoeve van het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden kan slechts worden verleend indien door de werken en/of 
werkzaamheden dan wel door de daarvan (direct of indirect) te verwachten gevolgen de 
aanwezige natuur- en landschapswaarden niet onevenredig (kunnen) worden geschaad.

5.4.3  Uitzonderingen

Het in sublid 5.4.1 vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van de volgende werken 
of werkzaamheden:

a. werken of werkzaamheden die betrekking hebben op normaal onderhoud en 
beheer; 

b. werken of werkzaamheden die op het tijdstip van het van kracht worden van het 
plan in uitvoering zijn of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat 
tijdstip aangevraagde dan wel verleende omgevingsvergunning.
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Artikel 6  Groen

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. groenvoorzieningen; 

b. landschappelijke inpassing;

c. wandel- en fietspaden; 

d. waterpartijen en watergangen; 

e. inritten en uitwegen; 

f. verhardingen; 

g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - geluidwerende 
voorziening' voor geluidwerende voorzieningen;

h. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding; 

i. voorzieningen van algemeen nut;

j. speeltoestellen, straatmeubilair en kunstwerken;

k. transport, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater.

6.2  Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende regels:

a. op de gronden zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan; 

b. de hoogte van geluidwerende voorzieningen mag maximaal 3 meter bedragen;

c. de bouwhoogte van speeltoestellen en kunstwerken mag maximaal 5 meter 
bedragen; 

d. de bouwhoogte van overige bouwwerken mag maximaal 3 meter bedragen.

6.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de 
situering, afmetingen van bouwwerken geen gebouwen zijnde:

a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het 
woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken; 

b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de 
naaste omgeving; 

c. ter waarborging van de verkeersveiligheid; 

d. ter waarborging van de sociale veiligheid; 

e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.

6.4  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in elk geval gerekend het 
gebruik voor:

a. een gebruik van gronden als stallings- en/of opslagplaats van grond en/of afval, 
anders dan als stort- en/of opslagplaats voor normaal onderhoud, gebruik en 
beheer; 
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b. een gebruik van gronden als stallings- en/of opslagplaats van één of meer aan het 
gebruik ontrokken machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, anders dan als stallings- 
en/of oplagplaats voor normaal onderhoud, gebruik en beheer; 

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

6.5  Afwijken gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 6.1 voor 
de realisatie van parkeervoorzieningen, met dien verstande dat:

a. de noodzaak hiervoor is aangetoond;

b. de verkeersveiligheid niet in het geding is;

c. de bestaande groenstructuur niet onevenredig wordt aangetast.
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Artikel 7  Maatschappelijk

7.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. het uitoefenen van activiteiten gericht op de sociale, maatschappelijke, educatieve 
en openbare dienstverlening, met dien verstande dat een functiewijziging naar een 
geluidsgevoelige functie niet toegestaan is; 

met de daarbij behorende:

b. groenvoorzieningen en tuinen; 

c. water- en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

d. voorzieningen van algemeen nut; 

e. parkeervoorzieningen; 

f. wandel- en fietspaden; 

g. verhardingen; 

h. speelvoorzieningen.

7.2  Bouwregels

7.2.1  Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen, niet zijnde bedrijfswoningen gelden de volgende 
regels:

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

b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;

c. de bouwhoogte van gebouwen mag maximaal de ter plaatse van de aanduiding 
'maximale bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte bedragen.

7.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

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

a. vóór de voorgevelrooilijn mag de bouwhoogte maximaal 1 meter bedragen, met dien 
verstande dat: 

1. de maximale hoogte van speeltoestellen 3 meter bedraagt; 

2. de maximale hoogte van een vlaggenmast 5 meter bedraagt;

b. achter de voorgevelrooilijn mag de bouwhoogte maximaal 2 meter bedragen, met 
dien verstande dat: 

1. de maximale hoogte van een vlaggenmast 5 meter bedraagt;

2. de maximale hoogte van tuinmeubilair 3 meter bedraagt;

3. de maximale hoogte van speeltoestellen 3 meter bedraagt.

7.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de 
situering, afmetingen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde:

a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het 
woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken; 

b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de 
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naaste omgeving; 

c. ter waarborging van de verkeersveiligheid; 

d. ter waarborging van de sociale veiligheid; 

e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding

7.4  Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van, of het laten 
gebruiken van de in de bestemming aangegeven gronden en bouwwerken voor 
seksinrichtingen. 

7.5  Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 
7.5 sub a voor een functiewijziging naar een geluidgevoelige functie, met dien verstande 
dat voldaan wordt aan de Wet geluidhinder.
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Artikel 8  Tuin

8.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. tuinen bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen. 

8.2  Bouwregels

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

a. de bouwhoogte van perceel- en terreinafscheidingen mag maximaal 1 meter 
bedragen; 

b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 1 
meter bedragen; 

c. aan een voorgevel dan wel aan een zijgevel van het hoofdgebouw die gericht is op 
de weg of het openbare groen, mag een portaal of erker worden gebouwd, met dien 
verstande dat: 

1. de oppervlakte mag maximaal 6 m² bedragen; 

2. de diepte mag maximaal 1,5 meter bedragen; 

3. de goothoogte mag maximaal 3 meter bedragen; 

4. de afstand tussen de portaal of erker tot de voorperceelsgrens mag minimaal 1 
meter bedragen.

8.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegde gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.2 
sub a voor de bouw van erfafscheidingen met een maximale hoogte van 2 m, met dien 
verstande dat er vanaf 1 m hoogte sprake dient te zijn van een open constructie 
(minimaal 80% open).
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Artikel 9  Verkeer

9.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wegen met hoofdzakelijk een verkeersfunctie;

b. ter plaatse van de aanduiding 'brug', voor een brug;

c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van natuur – landschappelijke 
inpassing' voor de landschappelijke inpassing;

d. ter plaatse van de aanduiding 'carpoolplaats' voor een carpoolplaats;

e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - geluidwerende 
voorziening' voor geluidwerende voorzieningen;

f. groenvoorzieningen, waaronder bermen; 

g. parkeervoorzieningen; 

h. voorzieningen van algemeen nut;

i. kunstwerken en straatmeubilair;

j. afvalcontainers;

k. watergangen en waterpartijen;

l. transport, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater.

9.2  Bouwregels

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

a. de hoogte van een afvalcontainer mag maximaal 2 meter bedragen en de 
oppervlakte maximaal 4 m² (bij bovengrondse plaatsen);

b. de hoogte van geluidwerende voorzieningen mag maximaal 3 meter bedragen;

c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan ten 
behoeve van de verkeersregeling, de wegaanduiding of de verlichting, bedraagt ten 
hoogste 3 meter..

9.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de 
situering, afmetingen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde:

a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het 
woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;

b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en de beeldkwaliteit van de 
naaste omgeving;

c. ter waarborging van de verkeersveiligheid;

d. ter waarborging van de sociale veiligheid;

e. ter waarborging van de brandveiligheid en de rampenbestrijding.
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9.4  Specifieke gebruiksregels

9.4.1  Voorwaardelijke verplichtingen

Gelijktijdig met de aanleg of in ieder geval voorafgaand aan de ingebruikname van de 
nieuwe randweg, zoals bedoeld in 9.1, moet voldaan worden aan de volgende 
voorwaardelijke verplichtingen:

a. bij het kruispunt Azelosestraat moeten doorgaande vliegroutes gehandhaafd blijven 
door de functie van de bestaande bomengroepen te handhaven;

b. de geluidbeperkende voorzieningen die zijn genoemd in bijlage ...zijn gerealiseerd. 

9.5  Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag is bevoegd bij een omgevingsvergunning af te wijken van de regels 
van het bepaalde in lid 9.1 sub e, ten behoeve van de bouw en het gebruik van 
geluidwerende voorzieningen anders dan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm 
van verkeer - geluidscherm', mits: 

a. zulks noodzakelijk is in verband met geluidsgevoelige functies; 

b. de in het gebied voorkomende landschappelijke en cultuurhistorische waarden niet 
onevenredig worden aangetast; 

c. de afwijking van de situering ten opzichte van de aanduiding 'specifieke vorm van 
verkeer - geluidscherm' niet meer dan 6 meter bedraagt; 

d. het bepaalde in lid 9.2 sub b in acht wordt genomen. 
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Artikel 10  Water

10.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. waterberging; 

b. waterhuishouding; 

c. waterpartijen en watergangen; 

d. groenvoorzieningen en taluds; 

e. medegebruik voor extensieve recreatie; 

f. infiltratievoorzieningen.

10.2  Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende regels:

a. op de gronden zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan; 

b. de bouwhoogte van aanleg- en vissteigers mag maximaal 3 meter bedragen; 

c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag maximaal 3 meter 
bedragen.

10.3  Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van, of het laten 
gebruiken van de in de bestemming aangegeven gronden en bouwwerken voor:

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

b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen 
behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming 
gerichte gebruik van de grond.
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Artikel 11  Wonen

11.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. het wonen met daaronder begrepen beroep-aan-huis; 

met de daarbij behorende:

b. tuinen en erven; 

c. parkeervoorzieningen op eigen terrein; 

d. water- en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

e. nutsvoorzieningen. 

11.2  Bouwregels

11.2.1  Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

a. het aantal woningen binnen een bouwvlak mag niet meer bedragen dan het 
bestaande aantal woningen;

b. hoofdgebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;

c. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd; 

d. ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand' worden vrijstaande woningen gebouwd; 

e. ter plaatse van de aanduiding 'twee-aaneen' worden twee-aaneen gebouwde 
woningen gebouwd;

f. de goothoogte van hoofdgebouwen mag maximaal de ter plaatse van de aanduiding 
'maximale goothoogte (m)' aangegeven goothoogte bedragen; 

g. de maximale bouwhoogte van hoofdgebouwen bedraagt de in sub g bedoelde 
maximale goothoogte vermeerderd met 6 meter; 

h. ten aanzien van de bouwpercelen gelden de volgende minimale breedtematen: 

1. bij vrijstaande woningen: 12 meter;

2. bij twee-aaneengebouwde woningen: 8 meter;

i. de afstand van een vrijstaande woning tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt 
aan beide zijden minimaal 2,5 meter; 

j. de afstand van een twee-aaneengebouwde of geschakelde woning tot de 
zijdelijngse perceelsgrens bedraagt aan één zijde minimaal 2,5 m, met dien 
verstande dat maximaal één zijgevel van het hoofdgebouw in de zijdelingse 
perceelsgrens mag worden gebouwd;

k. ten aanzien van het parkeren op eigen erf dient per vrijstaande woning, 
twee-aaneen gebouwde en geschakelde woning op eigen terrein ruimte 
gereserveerd te worden voor minimaal één parkeerplaats.

11.2.2  Bijbehorend bouwwerk

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

a. de afstand van bijbehorende bouwwerken tot de voorgevel van het hoofdgebouw 
bedraagt minimaal 3 meter; 

b. het gezamenlijke oppervlak van bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak mag 
maximaal bedragen: 

1. 50 m² op bouwpercelen met een oppervlakte tot en met 500 m²; 
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2. 60 m² op bouwpercelen met een oppervlakte van 501 tot en met 750 m²; 

3. 70 m² op bouwpercelen met een oppervlakte van 751 tot en met 1000 m2; 

4. 80 m² op bouwpercelen met een oppervlakte van 1001 m² tot en met 1500 m²; 

5. 90 m² op bouwpercelen met een oppervlakte van 1501 m² tot en met 2000 m²; 

6. 110 m² op bouwpercelen met een oppervlakte van 2001 m² tot en met 3000 m²; 

7. 130 m² op bouwpercelen met een oppervlakte van 3001 m² en groter;

met dien verstande dat het gezamenlijk oppervlak van gebouwen, carports en 
overkappingen ten hoogste 60% van het oppervlak van het bouwperceel bedraagt;

c. het bepaalde onder b geldt met dien verstande dat de overkappingen en carports, 
niet worden meegerekend met het maximaal toelaatbare oppervlak aan 
bijgebouwen; 

d. de maximale oppervlakte per bijbehorend bouwwerk mag maximaal 75 m² 
bedragen; 

e. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mag maximaal 5,5 meter bedragen; 

f. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken mag maximaal 3 meter bedragen, 
met dien verstande dat de goothoogte van een met het hoofdgebouw verbonden 
bijbehorende bouwwerken maximaal mag bedragen: 

1. 3 meter of; 

2. de bouwhoogte van de eerste bouwlaag of; 

3. de bouwhoogte van het verlengde van de dakhelling van het hoofdgebouw.

g. de bouwhoogte van autoboxen mag maximaal 3 meter bedragen. 

11.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen en geen carports of overkappingen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingenen zijnde, 
gelden de volgende regels, met uitzondering van het gestelde in 11.2.4:

a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde voor de voorgevel mag 
maximaal 1 meter bedragen en maximaal 2 meter achter de voorgevel met dien 
verstande dat: 

1. de bouwhoogte van tuinmeubilair voor de voorgevelrooilijn mag maximaal 2 
meter bedragen; 

2. de bouwhoogte van tuinmeubilair achter de voorgevelrooilijn mag maximaal 3 
meter bedragen.

11.2.4  Carports en overkappingen

Voor het bouwen van carports en overkappingen gelden de volgende regels:

a. carports mogen tot 1 meter achter de voorgevelrooilijn worden gebouwd met een 
maximale oppervlakte van 30 m² en een maximale bouwhoogte van:

1. 3 meter of; 

2. de bouwhoogte van de eerste bouwlaag;

met dien verstande dat het gezamenlijk oppervlak van gebouwen, carports en 
overkappingen ten hoogste 60% van het oppervlak van het bouwperceel bedraagt;

b. overkappingen mogen worden gebouwd met een maximaal oppervlakte van 30 m² 
en een maximale bouwhoogte van: 

1. 3 meter of; 

2. de bouwhoogte van de eerste bouwlaag;

met dien verstande dat het gezamenlijk oppervlak van gebouwen, carports en 
overkappingen ten hoogste 60% van het oppervlak van het bouwperceel bedraagt.
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11.3  Nadere eisen

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van:

a. de situering, afmetingen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

b. de aanleg en omvang van parkeergelegenheid; 

1. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en 
het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken; 

2. ter waarborging van de stedenbouwkundige en beeldkwaliteit van de naaste 
omgeving; 

3. ter waarborging van de verkeersveiligheid; 

4. ter waarborging van de sociale veiligheid; 

5. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.

11.4  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 
sublid 10.2.3 sub a voor de bouw van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor de 
voorgevelrooilijn met een maximale hoogte van 2 meter, met dien verstande dat er vanaf 
1 meter hoogte sprake dient te zijn van een open constructie (minimaal 80% open). 

11.5  Specifieke gebruiksregels

11.5.1  Beroep-aan-huis

Ten aanzien van het gebruik van gronden en bouwwerken voor een beroep-aan-huis 
gelden de volgende regels:

a. de vloeroppervlakte ten behoeve van een beroep-aan-huis mag maximaal 40% van 
de vloeroppervlakte van de woning en bijbehorende bouwwerken bedragen met een 
maximum van 45 m².

11.5.2  Strijdig gebruik

Onder strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van, of het laten 
gebruiken van de in de bestemming aangegeven gronden en bouwwerken voor:

a. wonen in vrijstaande bijbehorende bouwwerken; 

b. seksinrichtingen. 

11.6  Afwijken van de gebruiksregels

11.6.1  Bedrijf aan huis

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 
11.1 sub a voor de uitoefening van een bedrijf-aan-huis in het hoofd- of bijbehorend 
bouwwerk, met dien verstande dat:

a. de woonfunctie in overwegende mate behouden blijft; 

b. bedoeld gebruik geen onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat mag 
opleveren en geen onevenredige afbreuk mag doen aan het woonkarakter van de 
wijk of buurt; dit betekent onder meer dat: 

1. een omgevingsvergunning uitsluitend wordt verleend voor het uitoefenen van 
bedrijvigheid, voor zover sprake is van een inrichting type A, zoals bedoeld in 
het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit); 
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2. het gebruik de woonfunctie dient te ondersteunen, dat wil zeggen dat degene 
die de activiteiten in het hoofdgebouw of bijbehorend bouwwerk uitvoert, tevens 
de gebruiker van het hoofdgebouw is;

c. het niet betreft zodanig verkeersaantrekkende activiteiten die kunnen leiden tot een 
nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een 
onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimten; 

d. parkeren zoveel mogelijk op eigen terrein dient plaats te vinden; 

e. dat detailhandel uitsluitend in de volgende vormen is toegestaan: 

1. een beperkte verkoop in het klein in verband met de uitoefening van het 
bedrijf-aan-huis in of bij het hoofdgebouw; 

2. detailhandel waarbij de verkoop uitsluitend via elektronische weg plaatsvindt en 
ter plaatse geen goederen worden uitgestald of aan particulieren worden 
afgeleverd;

f. maximaal 40% van de vloeroppervlakte van het hoofdgebouw en de daarbij 
bijbehorende bouwwerken ten behoeve van een bedrijf-aan-huis in gebruik mag zijn, 
zulks met een absoluut maximum van 45 m².
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Artikel 12  Leiding-Hoogspanningsverbinding

12.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding-Hoogspanningsverbinding' aangewezen gronden zijn, behalve voor de 
daar voorkomende bestemming, mede bestemd voor een hoogspanningsverbinding.

12.2  Bouwregels

12.2.1  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde binnen de beschermingszone

Binnen de beschermingszone mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
worden opgericht met een maximale bouwhoogte van 2,5 meter, met dien verstande dat 
de hoogspanningsmasten maximaal 70 meter hoog mogen zijn.

12.2.2  Bouwwerken binnen de beschermingszone

In aanvulling op het bepaalde in 12.2.1 mogen binnen de beschermingszone uitsluitend 
bouwwerken worden gebouwd welke krachtens de aan de betreffende gronden gegeven 
bestemming zijn toegelaten, indien de belangen van de primaire bestemming daarmee 
niet op een onevenredige wijze worden geschaad; Ten behoeve van de andere, voor 
deze gronden geldende bestemming(en) mag -met inachtneming van de voor de 
betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels- uitsluitend worden gebouwd, indien 
het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande 
bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt 
uitgebreid en gebruik gemaakt van de bestaande fundering. 

12.2.3  Advies leidingbeheerder

Voordat een omgevingsvergunning wordt verleend voor bouwwerken als bedoeld in 
12.2.2 wint het bevoegd gezag advies in bij de leidingbeheerder.

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

12.3.1  Verboden werkzaamheden

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 
'Leiding-Hoogspanningsverbinding' zonder of in afwijking van een vergunning van het 
bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te 
voeren:

a. het aanbrengen van hoogopgaande beplanting; 

b. het aanbrengen van bovengrondse constructies, installaties of apparatuur hoger 
dan 2,5 meter; 

c. het opslaan van materialen of stoffen, die onder bepaalde omstandigheden gevaar 
van brand of explosie kunnen opleveren; 

d. het ophogen en egaliseren, bodemverlaging of afgraven of anderszins wijzigen in 
maaiveld- of weghoogte.

12.3.2  Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in 12.3.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden 
die:

a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer; 

b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan; 
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c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.

12.3.3  Toelaatbaarheid

De werken of werkzaamheden als bedoeld in 12.3.1 zijn slechts toelaatbaar, mits:

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

b. vooraf advies wordt ingewonnen bij de betreffende leidingbeheerder.
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Artikel 13  Waarde - Archeologie 3

13.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 3' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere 
daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en 
veiligstelling van de aan de grond eigen zijnde aanwezige of te verwachten 
archeologische waarden. 

13.2  Bouwregels

Binnen de in lid 13.1 bedoelde gronden zijn, in afwijking van de regels bij de ter plaatse 
geldende bestemming, uitsluitend ingrepen kleiner dan 5.000 m² en tot 40 cm diep 
toegestaan.

13.3  Afwijken van de bouwregels

13.3.1  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan in afwijking van het bepaalde in lid 13.2 omgevingsvergunning 
verlenen voor het bouwen van bouwwerken die zijn toegestaan krachtens de regels 
behorende bij de ter plaatse geldende bestemming, mits:

a. uit archeologisch onderzoek blijkt dat de archeologische waarden ter plaatse van 
de ingreep naar het oordeel van het bevoegd gezag voldoende is vastgesteld en 
door het stellen van voorwaarden de archeologische waarden voldoende beschermd 
kunnen worden; 

b. tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden archeologen in de gelegenheid worden 
gesteld om waarnemingen te verrichten om archeologisch (nood)onderzoek toe te 
staan.

13.3.2  Uitzonderingen

Omgevingsvergunning wordt niet verleend indien (zwaarwegende) archeologische 
inhoudelijke criteria zich daartegen verzetten.

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

13.4.1  Verboden werkzaamheden

Het is verboden op in de gronden met de bestemming 'Waarde - Archeologie 3' zonder 
of in afwijking van een omgevingsvergunning van bevoegd gezag de volgende werken, 
geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a. het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen 
en ophogen van gronden; 

b. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, 
parkeergelegenheden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; 

c. het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en overige 
waterpartijen en het aanbrengen van drainage; 

d. het verlagen van het waterpeil; 

e. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of 
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communicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties en 
apparatuur; 

f. het aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplantingen, het bebossen van 
gronden en het rooien van bos of andere houtgewassen waarbij de stobben worden 
verwijderd. 

13.4.2  Beoordelingskader

Een omgevingsvergunning ten behoeve van het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden kan slechts worden verleend indien door de werken en/of 
werkzaamheden dan wel door de daarvan (direct of indirect) te verwachten gevolgen de 
archeologische waarden niet onevenredig (kunnen) worden geschaad.

13.4.3  Uitzonderingen

Het in 13.4.1 vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van de volgende werken of 
werkzaamheden:

a. werken of werkzaamheden die niet dieper reiken dan 0,4 meter onder het 
bestaande maaiveld; 

b. werken of werkzaamheden die betrekking hebben op normaal onderhoud en 
beheer, mits de gronden niet dieper dan 0,4 meter worden geroerd, tenzij is 
aangetoond dat vanaf 0,4 meter diepte archeologische waarden ten gevolge van het 
gebruik van de gronden in het verleden reeds verloren zijn gegaan; 

c. werken of werkzaamheden die op het tijdstip van het van kracht worden van het 
plan in uitvoering zijn of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat 
tijdstip aangevraagde dan wel verleende omgevingsvergunning; 

d. werken of werkzaamheden waarvoor een vergunning ingevolge de Monumentenwet 
1988 van toepassing is.

13.5  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen voor het verwijderen van 
de '', indien uit archeologisch onderzoek blijkt dat dit mogelijk is.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 14  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan 
waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling 
van latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 15  Algemene bouwregels

15.1  Ondergrondse werken en werkzaamheden

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

15.2  Ondergrondse bouwwerken

Voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken gelden de volgende regels:

a. ondergrondse bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak, met 
uitzondering van het bepaalde in sub b; 

b. de oppervlakte aan ondergrondse bouwwerken mag maximaal de toegestane 
oppervlakte aan bouwwerken boven peil vermeerderd met 15 m² bedragen; 

c. de bouwdiepte van ondergrondse bouwwerken mag maximaal 3 m bedragen onder 
peil, met dien verstande dat een voorziening ten behoeve van de waterhuishouding 
tot maximaal 6 m onder peil gebouwd mag worden.

15.3  Afwijking

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 
15.2 sub c voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken met een ondergrondse 
bouwdiepte van maximaal 10 m onder peil onder de voorwaarden dat:

a. de waterhuishouding niet wordt verstoord;

b. geen afbreuk wordt gedaan aan archeologische waarden.

15.4  Bestaande maatvoering

In die gevallen dat de bestaande goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte, inhoud en/of 
afstand tot enige op de verbeelding aangegeven lijn van met vergunning tot stand 
gekomen bouwwerken, minder dan wel meer bedraagt dan in de bouwregels in 
Hoofdstuk 2 van deze regels is voorgeschreven respectievelijk toegestaan, geldt die 
goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte, inhoud en/of afstand in afwijking daarvan als 
minimaal respectievelijk maximaal toegestaan.
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Artikel 16  Algemene aanduidingsregels

16.1  Veiligheidszone - lpg

16.1.1  Aanduidingsomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'Veiligheidszone - lpg' zijn, behalve voor de 
daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming van het woon- 
en leefmilieu in verband met de nabijheid van het vulpunt van de lpg-installatie.

16.1.2  Bouwregels

In afwijking van het bepaalde in Hoofdstuk 2 zijn op de in 16.1.1 bedoelde gronden geen 
nieuwe kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten toegestaan.

16.1.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 
sublid 16.1.2 voor het toestaan van nieuwe kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten 
overeenkomstig de andere bestemmingen ter plaatse, mits ter plaatse een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gerealiseerd.

16.1.4  Wijzigingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag is bevoegd het plan te wijzigen ten behoeve van:

a. het verkleinen van de 'Veiligheidszone - lpg' in verband met het verkleinen van de 
lpg-doorzet, mits het woon- en leefmilieu van de aangrenzende gronden niet 
verslechtert; 

b. het verplaatsen van de 'Veiligheidszone - lpg' in verband met het verplaatsen van 
het lpg-vulpunt, mits het woon- en leefmilieu van de aangrenzende gronden niet 
verslechtert; 

c. het verwijderen van de 'Veiligheidszone - lpg' in verband met het niet langer 
aanwezig zijn van het lpg-vulpunt.

16.2  Vrijwaringszone - weg 0-50 m 

16.2.1  Algemeen

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding Vrijwaringszone - weg 0-50 m gelden voor die 
gronden in afwijking van hetgeen in de overige regels is bepaald de navolgende 
aanvullende regels.

16.2.2  Bouwregels

Op de gronden gelegen binnen de gebiedsaanduiding 'Vrijwaringszone - weg 0-50 m' 
mogen geen gebouwen en andere bouwwerken worden opgericht, anders dan ten 
behoeve van verkeersgeleiding en vervangende nieuwbouw, behoudens het bepaalde in 
artikel 'Verkeer' van de planregels.

16.3  Vrijwaringszone - weg 50-100 m

16.3.1  Algemeen

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'Vrijwaringszone - weg 50-100 m' gelden voor die 
gronden in afwijking van hetgeen in de overige regels is bepaald de navolgende 
aanvullende regels.
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16.3.2  Bouwregels

Op de gronden gelegen binnen de gebiedsaanduiding 'Vrijwaringszone - weg 50-100 m' 
mogen geen gebouwen en andere bouwwerken worden opgericht, anders dan ten 
behoeve van verkeersgeleiding en vervangende nieuwbouw, behoudens het bepaalde in 
artikel ' van de planregels.

16.3.3  Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en Wethouders kunnen middels een omgevingsvergunning afwijken van 
het bepaalde in lid 16.3.2 ten behoeve van het oprichten van bebouwing als toegestaan 
ingevolge de ter plaatse aangewezen bestemmingen en voor zover de verkeersbelangen 
niet onevenredig worden aangetast, gehoord de wegbeheerder. 
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Artikel 17  Algemene afwijkingsregels

17.1  Afwijkingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag kan – tenzij op grond van Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels reeds 
afwijking mogelijk is – bij een omgevingsvergunning afwijken van de regels voor:

a. het afwijken van de in de regels voorgeschreven maatvoering met ten hoogste 10%; 

b. het aanbrengen van wijzigingen in de plaats, richting en/of afmetingen van een 
bouwgrens, niet zijnde bestemmingsgrens, ten behoeve van de praktische 
uitvoering van het plan, mits het wijzigingen betreft waarbij geen belangen van 
derden worden geschaad. De afwijking mag ten hoogste 5 m bedragen; 

c. de bestemmingsregels en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de 
aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de 
verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geven.
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Artikel 18  Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen ten aanzien van:

a. het aanbrengen van wijzigingen in de plaats, richting en/of afmetingen van 
bestemmingsgrenzen ten behoeve van de praktische uitvoering van het plan, mits 
het wijzigingen betreft waarbij geen belangen van derden worden geschaad. De 
afwijking mag maximaal 5 m bedragen;

b. de Lijst van bedrijfsactiviteiten 'functiemening' te wijzigen, indien technologische 
ontwikkelingen of vernieuwde inzichten hiertoe aanleiding geven.
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Artikel 19  Algemene procedureregels

Bij toepassing van de bevoegdheid tot het stellen van nadere eisen, die onderdeel 
uitmaakt van dit plan is op de voorbereiding van het besluit de procedure als bedoeld in 
de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, van toepassing.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 20  Overgangsrecht

20.1  Overgangsrecht bouwwerken

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

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

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

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk 
als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%. 

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

20.2  Overgangsrecht gebruik

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

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

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

d. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen 
van dat plan.
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Artikel 21  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan Zuidelijke Randweg.
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Bijlage bij regels
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Bijlage 1  Lijst van bedrijfsactiviteiten 'functiemenging'
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Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' 

 
Lijst van afkortingen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' 
 

- niet van toepassing of niet relevant 
< kleiner dan 
> groter  
= gelijk aan 
cat.  categorie 
e.d.  en dergelijke 
kl.  klasse 
n.e.g.  niet elders genoemd 
 

o.c.  opslagcapaciteit 
p.c.  productiecapaciteit 
p.o.  productieoppervlak 
b.o. bedrijfsoppervlak 
v.c.  verwerkingscapaciteit 
u  uur 
d  dag 
w  week 
j  jaar 
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01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN DE LANDBOUW   
014 0 Dienstverlening ten behoeve van de landbouw:   
014 2 - algemeen (onder andere loonbedrijven), b.o < 500 m² B1 
014 4 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven, b.o. < 500 m² B1 
        
15 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN   
151 0 Slachterijen en overige vleesverwerking:   
151 6 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken, p.o. < 200 m² B2 
1552 2 Consumptie-ijsfabrieken, p.o. < 200 m² B1 
1581 1 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen, chargeovens, v.c. < 7.500 kg meel/week B1 
1584 0 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:   
1584 3 - cacao- en chocoladefabrieken, vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 200 m² B1 
1584 6 - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden, p.o. < 200 m² B1 
1593 t/m 
1595   Vervaardiging van wijn, cider en dergelijke 

B1 

     
17 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL   
174, 175   Vervaardiging van textielwaren B2 
176, 177   Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen B2 
     
18 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT   
181   Vervaardiging kleding van leer B2 
182   Vervaardiging van kleding en –toebehoren (exclusief leer) C 
     

20 - 
HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK EN DERGE-
LIJKE 

  

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

B2 

205   Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken B1 
     
22 - UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA   
2222.6   Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen B1 
2223 A Grafische afwerking A 
2223 B Binderijen B1 
2224   Grafische reproductie en zetten B1 
2225   Overige grafische activiteiten B1 
223   Reproductiebedrijven opgenomen media A 
     
24 - VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN   
2442 0 Farmaceutische productenfabrieken:   
2442 2 - verbandmiddelenfabrieken C 
     
26 - VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUCTEN   
2612   Glas-in-lood-zetterij B1 
2615   Glasbewerkingsbedrijven B2 
262, 263 0 Aardewerkfabrieken:   
262, 263 1 - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW B1 
267 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:   
267 2 - indien p.o. < 2.000 m² B2 
2681   Slijp- en polijstmiddelen fabrieken B2 
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28 - 
VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN METAAL (EXCLUSIEF MACHINES/TRANSPORT-
MIDDELEN) 

  

281 1a - gesloten gebouw, p.o. < 200 m² B2 
284 B1 Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen en dergelijke, p.o. < 200 m² B2 
2852 2 Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. < 200 m² B2 
287 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. < 200 m²  B2 
     
30 - VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS   
30 A Kantoormachines- en computerfabrieken B1 
     
33 - VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN   
33 A Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten en dergelijke B1 
     
36 - VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.   
361 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m² A 
362   Fabricage van munten, sieraden en dergelijke B1 
363   Muziekinstrumentenfabrieken B1 
3661.1   Sociale werkvoorziening B1 
     
40 - PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER   
40 C0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:   
40 C1 - < 10 MVA B1 
40 D0 Gasdistributiebedrijven:   
40 D3 - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinstallaties categorie A A 
40 D4 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), categorie B en C B1 
40 E0 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:   
40 E2 - blokverwarming B1 
     
41 - WINNING EN DISTRIBUTIE VAN WATER   
41 B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:   
41 B1 - < 1 MW B1 
     
45 - BOUWNIJVERHEID   
45 3 Aannemersbedrijf of bouwbedrijf met werkplaats, b.o. < 1.000 m² B1 
453   Bouwinstallatie algemeen (exclusief spuiterij) B1 
453  Elektrotechnische installatie B1 
     
50 - HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS   
501, 502, 
504   

Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven (exclusief plaatwerkerij 
of spuiterij) 

B1 

5020.4 B Autobeklederijen A 
5020.5   Autowasserijen B1 
503, 504   Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires B1 
     
51 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING   
5134   Groothandel in dranken C 
5135   Groothandel in tabaksproducten C 
5136   Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk C 
5137   Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen C 
514   Groothandel in overige consumentenartikelen C 
5148.7 0 Groothandel in vuurwerk en munitie:   
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5148.7 1 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton C 
5153 0 Groothandel in hout en bouwmaterialen:   
5153 1 - algemeen C 
5153 2 - indien b.o. < 2.000 m² B1 
5153.4 4 Zand en grind:   
5153.4 6 - indien b.o. < 200 m² B1 
5154 0 Groothandel in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:   
5154 1 - algemeen C 
5154 2 - indien b.o. < 2.000 m² B1 
5156   Groothandel in overige intermediaire goederen C 

5162 2 
Groothandel in machines en apparaten, opp >= b.o. 2.000 m², exclusief machines voor 
de bouwnijverheid 

C 

5162   
Groothandel in machines en apparaten, opp < 2.000 m², exclusief machines voor de 
bouwnijverheid   

B1 

517   Overige groothandel (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden en dergelijke) C 
     
52 - REPARATIE TEN BEHOEVE VAN PARTICULIEREN   
527   Reparatie ten behoeve van particulieren (exclusief auto's en motorfietsen) A 
     
60 - VERVOER OVER LAND   
6022   Taxibedrijven B1 
6024 1 Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks), b.o. < 1.000 m² C 
603   Pomp- en compressorstations van pijpleidingen B1 
     
63 - DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN HET VERVOER   
6321  Caravanstalling B1 
     
64 - POST EN TELECOMMUNICATIE   
641   Post- en koeriersdiensten C 
     
71 - VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN   
711   Personenautoverhuurbedrijven B2 
712   Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (exclusief personenauto's) C 
713   Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen C 
     
72 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE   
72 A Computerservice- en informatietechnologiebureaus en dergelijke A 
72 B Datacentra B1 
     
73 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK   
732   Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek A 
     
74 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING   
7481.3   Foto- en filmontwikkelcentrales C 
7484.4   Veilingen voor huisraad, kunst en dergelijke A 
     
90   MILIEUDIENSTVERLENING   
9001 B Rioolgemalen B1 
     
93 - OVERIGE DIENSTVERLENING   
9301.3 A Wasverzendinrichtingen B1 
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