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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  plan:

het bestemmingsplan Rotterdamsebaan met identificatienummer NL.IMRO.0518.BP0235ZRotterdambn- 
van de gemeente 's-Gravenhage.

1.2  bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daabij behorende bijlagen.

1.3  aanbouw:

een toevoeging van een (afzonderlijke) ruimte aan het hoofdgebouw, welke vanuit het hoofdgebouw 
toegankelijk is en functioneel deel uitmaakt van het hoofdgebouw. 

1.4  aanduiding:

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

1.5  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

1.6  aan-huis-gebonden bedrijf:

het bedrijfsmatig verlenen van diensten dan wel het uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid - 
daaronder niet begrepen prostitutie, een prostitutie-inrichting of seksclub - in tegenstelling tot 
beroepsmatige activiteiten geheel of overwegend door middel van handwerk, en waarvan de omvang van 
de activiteiten zodanig is, dat de activiteiten in een woning en de daarbij behorende bijgebouwen met 
behoud van de woonfunctie kunnen worden uitgeoefend, mits niet meer dan 30% met een maximum van 
40 m2 van het pand door het bedrijf wordt ingenomen.

1.7  aan-huis-gebonden beroep:

een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, 
therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch, cosmetisch of hiermee gelijk te stellen gebied 
- daaronder niet begrepen prostitutie - dat door zijn beperkte omvang in een woning en daarbij 
behorende bijgebouwen, met behoud van de woonfunctie, kan worden uitgeoefend, mits niet meer dan 
30% met een maximum van 40 m2 van het pand door het beroep/verlenen van diensten wordt 
ingenomen. 

1.8  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. 

1.9  ambacht/ambachtelijk bedrijf:

het bedrijfsmatig geheel of overwegend door middel van handwerk vervaardigen, bewerken of herstellen 
en het installeren van goederen, alsook het verkopen en/of leveren, als ondergeschikte activiteit, van 
goederen die verband houden met het ambacht. 
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1.10  archeologische waarde:

de waarde die een gebied bezit op grond van de aldaar aanwezige dan wel te verwachten 
archeologische resten. 

1.11  automatenhal:

een voor het publiek toegankelijke ruimte waar meer dan twee speelautomaten of andere mechanische 
toestellen in de zin van de Wet op de kansspelen zijn opgesteld. 

1.12  baliefunctie:

een (onderdeel van een) kantooractiviteit of dienstverlening, waarvoor kenmerkend is dat de 
(economische) activiteit is gericht op het structureel contact met publiek in een daarvoor bestemd en 
daartoe voor het publiek toegankelijk deel van een gebouw. 

1.13  bebouwing:

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

1.14  bebouwingsgrens:

een grens van een bouwperceel, welke niet door gebouwen mag worden overschreden, behoudens 
krachtens deze regels toegelaten afwijkingen. 

1.15  bebouwingspercentage:

een binnen een bij dit plan behorend geometrisch bepaald vlak of in de regels aangegeven percentage, 
dat de grootte aangeeft van een deel van het bouwperceel, dan wel bouwvlak of bestemmingsvlak, dat 
ten hoogste mag worden bebouwd; dit percentage heeft geen betrekking op ondergrondse 
parkeergarages.

1.16  Bed & Breakfast

Een voorziening gericht op het – binnen een woning en door de bewoner - bieden van de mogelijkheid tot 
overnachting en het serveren van ontbijt als ondergeschikte toeristisch recreatieve activiteit aan 
maximaal vier personen. Onder een 'Bed and Breakfast' wordt niet verstaan het bieden van de 
mogelijkheid tot overnachting, noodzakelijk in verband met het verrichten van tijdelijke of 
seizoensgebonden werkzaamheden en/of arbeid.

1.17  bedrijfsgebouw:

een gebouw dat dient voor de uitoefening van één of meer bedrijfsactiviteiten, met uitzondering van 
seksinrichtingen. 

1.18  bedrijfswoning/dienstwoning:

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

1.19  belwinkel:

een gebouw, gericht op het daarin of van daaruit door derden tegen vergoeding elektronisch 
berichtenverkeer, zoals (internationaal) telefoonverkeer, dan wel aanverwante activiteiten te doen 
plaatsvinden, al dan niet gemengd of mede gebruikt ten behoeve van detailhandel of dienstverlening; 
onder belwinkel wordt mede begrepen een internetcafé/gelegenheid. 
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1.20  bedrijfsvloeroppervlakte:

de totale oppervlakte van de ruimte binnen een functie die wordt gebruikt voor een aan huis gebonden 
bedrijf of beroep, c.q. een (dienstverlenend) bedrijf of een dienstverlenende instelling, inclusief opslag- en 
administratieruimten, en met uitzondering van parkeerruimte. 

1.21  beperkt kwetsbaar object:

een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een richtwaarde voor het risico 
c.q. een risicoafstand is bepaald, waarmee rekening moet worden gehouden. 

1.22  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak. 

1.23  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

1.24  Bevi:

Besluit externe veiligheid inrichtingen van 27 mei 2004, houdende milieukwaliteitseisen voor externe 
veiligheid van inrichtingen milieubeheer. 

1.25  Bevi-inrichtingen:

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

1.26  bevoegd gezag:

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

1.27  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.

1.28  bijgebouw:

een niet voor bewoning bestemd gebouw dat functioneel ondergeschikt is aan, en ten dienste staat van 
een hoofdgebouw, en daarvan bouwkundig valt te onderscheiden. 

1.29  bouwen:

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

1.30  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak. 

1.31  bouwlaag:

een doorlopend gedeelte van een gebouw, dat door op gelijke of nagenoeg gelijke hoogte liggende 
vloeren of balklagen is begrensd, zulks met uitsluiting van een onderbouw, kap of kapverdieping. 
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1.32  bouwmarkt:

detailhandelsvestigingen waar bouwmaterialen en aanverwante zaken, alsmede materialen welke voor 
het verrichten van bouw- en verbouwwerkzaamheden nodig zijn, te koop worden aangeboden.

1.33  bouwperceel:

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

1.34  bouwperceelgrens:

de grens van een bouwperceel. 

1.35  bouwvlak:

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

1.36  bruto-vloeroppervlak (bvo):

de totale vloeroppervlakte van een kantoor, winkel, bedrijf of andere gebouwde voorziening, met inbegrip 
van de eventueel daartoe behorende magazijnen, overige dienstruimten en technische ruimten, met 
uitzondering van de parkeergarages. 

1.37  bouwwerk:

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden, 
danwel een bouwkundige constructie van enige omvang die, hetzij direct, hetzijn indirect, steun vindt in 
of op de grond.

1.38  culturele voorzieningen:

voorzieningen op het gebied van kunst en cultuur, zoals theaters, schouwburgen, concertzalen, ruimten 
voor het beoefenen van muziek of andere kunstuitingen, bioscopen, filmhuizen en musea met inbegrip 
van bijbehorende voorzieningen, alsmede tentoonstellingsruimten en werk- en presentatieruimten ten 
behoeve van kunstenaars.

1.39  cultuurhistorische waarden (van het beschermd stadsgezicht):

de historisch-ruimtelijke structuur, dat wil zeggen het historisch patroon van straten, stegen, open 
ruimten, groen en waterlopen in samenhang met de schaal van de bebouwing ter plaatse, de aanleg, de 
historische bebouwing, alsmede de aanleg en de bebouwing die structuur- en karakterbepalend is met 
betrekking tot de openbare ruimte. 

1.40  dak:

iedere uitwendige bovenbeëindiging van een gebouw. 

1.41  dakopbouw:

een vergroting van een gebouw welke een onzelfstandige uitbreiding vormt van de onder het dak gelegen 
woning of andere daar gevestigde rechtmatige functie, en daarvan deel uitmaakt.
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1.42  detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of 
leveren van goederen aan personen die de goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders 
dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit, alsmede ondergeschikte horeca als bedoeld 
in artikel 1.64; onder detailhandel wordt niet begrepen belwinkels, internetcafés, coffeeshops, 
paddoshops en het verkopen en/of leveren van goederen voor het gebruik ter plaatse; eveneens is 
daaronder niet begrepen het verkopen van (consumenten)vuurwerk, inclusief de daarbij behorende 
opslag van vuurwerk, en het verkopen van munitie inclusief de daarbij behorende opslag van munitie en 
kruit, behoudens voor zover hiervan wordt afgeweken in de regels van dit plan. 

1.43  detailhandel in volumineuze goederen:

detailhandel in personenauto's, motoren, caravans, boten, productiegebonden grove bouwmaterialen en 
landbouwwerktuigen.

1.44  dienstverlening:

het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waaronder mede begrepen publieksgerichte dienstverlening, al 
of niet met baliefunctie, op administratief, medisch, juridisch, therapeutisch of cosmetisch gebied, 
fotostudio's, uitzendbureaus, reisbureaus, kapsalons, snelfoto-ontwikkel- en kopieerservicebedrijven, 
videotheken en andere verhuurbedrijven, autorijscholen, alsmede ondergeschikte horeca als bedoeld in 
artikel 1.64; onder dienstverlening wordt niet begrepen: garagebedrijven, belwinkels, internetcafé, 
seksinrichtingen, escortbedrijven en kamerverhuurbedrijven.

1.45  eerste bouwlaag:

de bouwlaag die zich direct boven de onderbouw bevindt en bij gebreke daarvan de bouwlaag welke zich 
als eerste geheel of in overwegende mate boven het peil bevindt. 

1.46  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.

1.47  escortbedrijf:

een gebouw waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, prostitutie aangeboden 
wordt die op een andere plaats dan in het gebouw wordt uitgeoefend. 

1.48  extensief dagrecreatief gebruik:

een recreatief medegebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de bestemming 
waarbinnen dit recreatieve gebruik, zoals wandelen, fietsen, paardrijden, kanoën, vissen, picknicken of 
een naar aard daarmee gelijk te stellen gebruik, is toegestaan.

1.49  garagebedrijf:

een inrichting, waarin of van waaruit op bedrijfsmatige wijze het vervaardigen, onderhouden, repareren, 
behandelen van oppervlakte, keuren, reinigen, verhandelen, verhuren, opslaan of proefdraaien van 
motorvoertuigen plaatsvindt. 

1.50  gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte vormt. 
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1.51  geluidgevoelige functies:

functies zoals bedoeld in het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen en/of het Besluit 
geluidhinder spoorwegen. 

1.52  geluidgevoelige gebouwen:

gebouwen welke dienen ter bewoning of ten behoeve van een functie als bedoeld in het Besluit 
grenswaarden binnen zones langs wegen en/of het Besluit grenswaarden binnen zones rond 
industrieterreinen en/of het Besluit geluidhinder spoorwegen. 

1.53  geluidszoneringsplichtige inrichting:

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

1.54  gemeentelijk beschermd stadsgezicht:

een gebied, zoals op een kaart aangegeven, dat bij besluit van de gemeenteraad van Den Haag is 
aangewezen als beschermd stadsgebied.

1.55  grens verschillende hoogten:

een op de plankaart aangegeven begrenzing, die de contouren van de verschillende binnen een bouwvlak 
aangegeven maximum hoogteaanduidingen markeert; 

1.56  groenvoorziening:

groen niet behorende tot natuurgebied of stedelijke groene hoofdstructuur. 

1.57  grondoppervlakte van bebouwing:

de oppervlakte van de grond, in beslag genomen door de horizontale projectie van een bouwwerk. 

1.58  groothandel:

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

1.59  haven:

water met aansluitende kaden, kadeterreinen en de bijbehorende kunstwerken en steigers, ingericht 
voor het aanmeren van schepen. 

1.60  hogere grenswaarde:

een maximale waarde voor de geluidbelasting, die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde en die in een 
concreet geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder, c.q. het Besluit grenswaarden 
binnen zones rond industrieterreinen, het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen en/of het 
Besluit geluidhinder spoorwegen. 

1.61  hoofdgebouw:

Een of meer panden, of een gedeelte daarvan, noodzakelijk voor de verwezenlijking van de geldende of 
toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of bouwwerken op het perceel 
aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst.
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1.62  hoofdverkeerswegen:

rijbanen voor het gemotoriseerde verkeer op doorgaande hoofdroutes in hoofdzaak ten behoeve van de 
algemene ontsluiting van wijken en grote delen van de stad en de verbinding met rijks- en andere 
invalswegen.

1.63  horeca-inrichting:

a. een inrichting geheel of gedeeltelijk gericht op het bedrijfsmatig verstrekken van bereide gerechten, 
of dranken, al dan niet ter plaatse te nuttigen en/of het aanvullend aanbieden van vermaak; 

b. een inrichting gericht op het bedrijfsmatig exploiteren van zaalaccommodatie, een 
(studenten)sociëteit, een automatenhal, een ontmoetingscentrum, een feestzaal/partycentrum en 
een hotel of bed & breakfast, maken geen onderdeel uit van de bij deze definitie behorende 
categorie-indeling en de 'Staat van Horeca-categorieën', tenzij in de bestemmingsomschrijving van 
het betreffende artikel anders is bepaald. Dit geldt ook voor inrichtingen waar horeca in 
ondergeschikte zin plaatsvindt.

Binnen deze definitie worden, gebaseerd op de staat van horeca-categorieën opgenomen als bijlage 
Bijlage 1 Staat van Horeca-categorieën bij deze regels, de volgende categorieën horeca-inrichtingen 
onderscheiden:

categorie licht:

horeca-inrichtingen, waaraan volgens de bij deze regels behorende 'Staat van Horeca-categorieën' de 
categorie Licht wordt toebedeeld. Over het algemeen betreft het horeca-inrichtingen, waarvan de 
exploitatie aansluit bij winkelvoorzieningen en voornamelijk gericht is op het winkelend publiek en 
omliggende kantoren. De openingstijden liggen van maandag tot en met zondag tussen 07.00 uur en 
23.00 uur. Het aanbieden van vermaak maakt geen onderdeel uit van de exploitatie.

Het gaat om horeca-inrichtingen, waarbij de exploitatie onder andere gericht is op:

verstrekken van al dan niet ter plaatse bereide maaltijden en etenswaren. Alcoholische dranken 
worden slechts ondersteunend aan de maaltijd geschonken, of;
het verstrekken van niet-alcoholische dranken;

Horecavormen die onder deze categorie vallen zijn onder andere: lunchroom/broodjeszaak, 
cafetaria/snackbar, koffieconcept/koffiehuis, ijssalons en take away / maaltijdbezorging. 
categorie middelzwaar:

horeca-inrichtingen, waaraan blijkens de bij deze regels behorende 'Staat van Horeca-categorieën' de 
categorie middelzwaar wordt toebedeeld. De openingstijden liggen van maandag tot en met woensdag 
en zondag tussen 07.00 en 02.00 uur en donderdag tot en met zaterdag tussen 07.00 en 02.30 uur.

Het betreft horeca-inrichtingen, waarbij de exploitatie onder andere gericht is op:

het nuttigen van ter plaatse bereide etenswaren. Alcoholische dranken worden slechts 
ondersteunend aan de maaltijd geschonken, of;
het verstrekken van niet-alcoholische dranken, of;
het verstrekken van alcoholische dranken voor zover de openingstijden zijn beperkt tot 23.00 uur, of;
het aanbieden van vermaak voor zover de openingstijden zijn beperkt tot 23.00 uur.

Een horecavorm die binnen deze categorie valt is onder andere een restaurant.

categorie zwaar:

Horeca-inrichtingen, waaraan blijkens de bij deze regels behorende 'Staat van Horeca-categorieën' de 
categorie zwaar wordt toebedeeld. De openingstijden liggen van maandag tot en met woensdag en 
zondag tussen 07.00 en 02.00 uur en donderdag tot en met zaterdag tussen 07.00 en 02.30 uur.

Het betreft horeca-inrichtingen, waarbij de exploitatie onder andere gericht is op:

het verstrekken van alcoholische en niet-alcoholische dranken, of;
het aanbieden van vermaak.

Horecavormen die binnen deze categorie vallen, zijn onder andere: café en discotheek.

Horeca-inrichtingen rond de uitgaanskernen Grote Markt, Plein, Spui, Buitenhof en Scheveningen-Bad,

kennen vrije openingstijden.
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1.64  ondergeschikte horeca

ondergeschikte horeca is op basis van de 'Toekomstvisie Horeca 2010-2015' toegestaan binnen het 
hoofdgebouw als onzelfstandige ruimte binnen de functies 'detailhandel', 'dienstverlening', 'cultureel', ' en 
'maatschappelijk':

1. voor maximaal 25% van het bruto vloeroppervlak of tot een voor de vestiging vastgesteld aantal m2 
Bvo;

2. de openingstijden van de horeca  zijn gebonden aan de openingstijden van de hoofdfunctie;
3. het schenken van alcohol is niet toegestaan, tenzij uit de bestemmingsomschrijving blijkt dat dit wel 

is toegestaan;
4. de uitstraling van de hoofdfunctie dient behouden te blijven.

1.65  hotel en/of pension:

elk gebouw dan wel een gedeelte van een gebouw, alsmede de daarbij behorende voorzieningen zoals 
terrassen, tuinen, zwembaden, tennisbanen, erven of terreinen of gedeelten daarvan, waar de 
bedrijfsvoering hoofdzakelijk is gericht op het bedrijfsmatig verlenen van tijdelijke huisvesting met gehele 
of gedeeltelijke verzorging. 

1.66  installaties ten behoeve van mobiele telecommunicatie:

installaties ten behoeve van mobiele telefonie en/of datacommunicatie, bestaande uit een antennestaaf 
of antennespriet, al of niet met dwarssprieten en overige onderdelen, zoals schotels en kasten. 

1.67  internetcafé / -gelegenheid:

een gelegenheid waar de hoofdactiviteit of één van de activiteiten wordt gevormd door het bedrijfsmatig 
gelegenheid bieden tot internetten (het raadplegen van websites, e-mailen en dergelijke). 

1.68  jachthaven:

haven met de daarbij behorende grond, waarbij overwegend gelegenheid wordt gegeven tot het 
aanleggen, afmeren of afgemeerd houden van pleziervaartuigen. 

1.69  kampeermiddel:

een tent, een tentwagen, een kampeerauto of een caravan, dan wel enig ander onderkomen of enig 
ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde,

een en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen of gewezen voertuigen geheel of gedeeltelijk 
blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf. 

1.70  kantoor:

een gebouw, dat in hoofdzaak dient voor de uitoefening van administratieve werkzaamheden en 
werkzaamheden die verband houden met het in administratieve zin doen functioneren van de instelling, 
waaronder congres- en vergaderaccommodatie, waarbij aanvullend ook kinderopvang in een deel van het 
gebouw is toegestaan. 

1.71  kap:

een bouwkundige constructie, uitwendig bestaande uit twee of meer hellende dakschilden onder een 
hellingshoek van elk tenminste 15o en ten hoogste 75o ten opzichte van het horizontale vlak, bedoeld 
om een gebouw aan de bovenzijde af te dekken.

1.72  kapverdieping:

een in de kap van een gebouw gelegen ruimte, waarvan de vloer niet meer dan 1,20 m. onder de 
goothoogte ligt, tenzij in de regels anders is bepaald.
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1.73  kas:

een gebouw, waarvan de wanden en het dak geheel of grotendeels bestaan uit glas of ander 
lichtdoorlatend materiaal, dienend tot het kweken van vruchten, bloemen of planten. 

1.74  kiosk:

een solitair gebouw, geplaatst in de openbare ruimte, dat voor horeca en/of detailhandel mag worden 
gebruikt.

1.75  kwetsbaar object:

een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een richtwaarde voor het risico 
c.q. een risicoafstand is bepaald, waarmee rekening moet worden gehouden. 

1.76  laag:

een gedeelte van een gebouw, dat door op gelijke hoogte of nagenoeg gelijke hoogte liggende vloeren of 
balklagen is begrensd. 

1.77  landschappelijke waarde:

de aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het waarneembare deel van het aardoppervlak, 
die wordt bepaald door de onderlinge samenhang en beïnvloeding van de levende en niet levende natuur. 

1.78  luifel:

afdak of overkapping aan of bij een gebouw, al dan niet ondersteund en zonder tot de constructie 
behorende wanden.

1.79  museum:

een gebouw waarin voorwerpen van culturele waarde worden verzameld, bewaard en tentoongesteld, ten 
dienste van educatie, recreatie, studie en/of wetenschappelijk onderzoek; een museum wordt beheerd 
door een permanente instelling die niet is gericht op het maken van winst.

1.80  natuurgebied:

door het rijk aangewezen Natura 2000 gebieden, Natuurmonumenten en Habitatrichtlijngebieden 
waaraan ook het rijkscompensatiebeginsel is verbonden, alsmede gebieden behorende tot de stedelijke 
groene hoofdstructuur.

1.81  natuurlijke waarde:

de aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door geologische, geomorfologische, 
bodemkundige en biologische elementen, zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang. 

1.82  natuurwetenschappelijke waarde:

botanische, faunistische en morfologische waarden. 

1.83  nutsvoorziening:

een voorziening ten behoeve van de distributie van gas, water en elektriciteit en de telecommunicatie, 
alsmede soortgelijke voorzieningen van openbaar nut, waaronder in ieder geval worden begrepen 
transformatorhuisjes, pompstations, gemalen, telefooncellen en zendmasten. 
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1.84  onderbouw:

een gedeelte van een gebouw, dat wordt afgedekt door een vloer, waarvan de bovenkant minder dan 
1,20 m boven peil is gelegen.

1.85  ondergeschikte bouwdelen:

delen van bouwwerken zoals funderingen, pilasters, kozijnen, standleidingen, gevelversieringen, 
ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- of kroonlijsten, liftkokers en installatieruimten.

1.86  ontheffingsbesluit:

het besluit van het bevoegd gezag tot het vaststellen van hogere waarden als bedoeld in de Wet 
geluidhinder, behorende bij dit bestemmingsplan.

1.87  overbouwing/onderdoorgang:

een gebied binnen een bouwvlak, waar een doorgang mogelijk moet zijn, waarboven bebouwing mag 
worden opgericht.

1.88  overkragende bebouwing:

bebouwing, die niet direct op het maaiveld is gepositioneerd en tot stand wordt gebracht buiten de 
bestemmingsgrenzen van de hoofdbebouwing.

1.89  overig bouwwerk:

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

1.90  paddoshop:

een gebouw, waarin of van waaruit onder meer natuurproducten met een geestverruimende werking, 
zoals hallucinogene paddenstoelen, dan wel aanverwante producten worden verkocht.

1.91  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. 

1.92  parkeervoorziening:

voorziening bestemd voor het al dan niet tijdelijk en al dan niet tegen betaling parkeren van 
motorvoertuigen en/of motoren en (brom)fietsen, zoals een parkeerterrein, parkeergarage, parkeerkelder, 
parkeerdek of autobox.

1.93  paviljoen:

houten gebouw of overdekte stellage in parken of op feestterreinen of stranden waar daghoreca, 
muziekoptredens of toneeluitvoeringen plaatsvinden. 

1.94  peil:

a. voor gebouwen, waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan een weg grenst: de hoogte van de kruin 
van die weg;

b. in de overige gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld;
c. in de gevallen waarin de hoogte wordt uitgedrukt in meters NAP: 0 m NAP.
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1.95  pergola:

een bouwwerk geen gebouw zijnde, bestaande uit een open constructie van twee of meer palen, die 
onderling met elkaar verbonden zijn.

1.96  perifere detailhandelsbedrijven:

a. bouwmarkten;
b. tuincentra;
c. grootschalige meubelbedrijven (inclusief in ondergeschikte mate woninginrichting en stoffering) met 

een bruto vloeroppervlak van minimaal 1.000 m2;
d. detailhandel in keukens, sanitair, vloerbedekking, parket, zonwering en tenten, met daarbij 

passende nevenassortimenten;
e. detailhandel in brand- en explosiegevaarlijke stoffen;
f. detailhandel in volumineuze goederen zoals personenauto's, motoren, caravans, boten, 

productiegebonden grove bouwmaterialen en landbouwwerktuigen.

1.97  plangrens:

de geometrisch bepaalde lijn, die de grens vormt van het plan.

1.98  plankaart:

de volledige verzameling van geometrisch bepaalde vlakken, omgeven door een plangrens, behorende bij 
het bestemmingsplan Rotterdamsebaan.

1.99  pleziervaartuig:

een schip, hoofdzakelijk gebruikt en bestemd voor niet-bedrijfsmatige varende recreatie.

1.100  plint:

het onderste gedeelte van een gebouw dat gezien vanaf maaiveldniveau, als bepalend kan worden 
aangemerkt voor de beleving in stedenbouwkundige, architectonische en functionele zin.

1.101  prostitutie:

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

1.102  prostitutie-inrichting:

een bouwwerk, geheel of gedeeltelijk bestemd of in gebruik voor het daarin uitoefenen van prostitutie.

1.103  recreatie-inrichting:

een inrichting, geheel of gedeeltelijk ingericht en in gebruik voor het houden van bijeenkomsten van 
recreatieve aard of de uitoefening van recreatieve activiteiten, al dan niet met de mogelijkheid tot het 
gebruiken van consumpties, alsmede inrichtingen waar drie of meer speelautomaten aanwezig zijn voor 
het gebruik door anderen dan de eigenaar of houder. Meerdere van de hier genoemde functies komen in 
de praktijk voor in combinatie met een horeca-inrichting in een van de categorieën zoals elders in dit 
artikel gedefinieerd.

1.104  recreatieve waarde:

de aan een groengebied toe te kennen waarde voor het gebruik van het groen en de voorzieningen in 
vrije tijd voor ontspanning.

1.105  restrictiegebied:

een gebied waar op grond van de openbare orde een bijzondere maatregel is genomen, zoals:
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hot spots: op basis van het door de raad vastgestelde Veiligheidsplan tijdelijk als ”hot spot” 
aangewezen plekken in de stad waar de meeste overlast en criminaliteit is geconstateerd;
verzamelverbod: op grond van de APV in delen van de stad ingesteld tijdelijk verzamelverbod in 
verband met geconstateerde criminaliteit, heling en gebruik van drugs.

1.106  rijksbeschermd stadsgezicht:

een gebied, zoals op een kaart aangegeven, dat bij besluit van de minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
is aangewezen als beschermd stadsgezicht als bedoeld in de Monumentenwet.

1.107  rijstrook:

een strook van de rijbaan van een weg, welke voldoende plaats biedt aan een enkele rij rijdende 
motorvoertuigen op meer dan drie wielen, of, indien door middel van markering een bredere strook als 
rijstrook is aangegeven, die strook. 

1.108  seksclub:

een prostitutie-inrichting, waarin tevens andere vormen van vermaak en amusement worden geboden 
en/of in een daarvoor bestemde ruimte of gebruikte ruimte anders dan om niet drank wordt verstrekt.

1.109  seksinrichting:

de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij 
bedrijfsmatig is, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard 
plaatsvinden; onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan een prostitutie-inrichting, een erotische 
massagesalon en een seksclub.

1.110  sekswinkel:

een inrichting, waarin of van waaruit uitsluitend of in hoofdzaak seksartikelen worden verkocht. Niet als 
seksartikelen in de zin van deze bepaling worden beschouwd gedrukte of geschreven stukken dan wel 
afbeeldingen, waarin erotische gedachten of gevoelens worden geopenbaard.

1.111  sportvoorziening:

een al of niet gebouwde voorziening, geheel of gedeeltelijk ingericht en in gebruik voor het beoefenen van 
sport al dan niet met de mogelijkheid tot het gebruiken van consumpties, waarbij aanvullend ook 
kinderopvang in een deel van de bebouwing is toegestaan. Meerdere van de hier genoemde functies 
komen in de praktijk voor in combinatie met een horeca-inrichting in een van de categorieën zoals 
elders in dit artikel gedefinieerd. 

1.112  staat van bedrijfsactiviteiten:

de staat van bedrijfsactiviteiten behorende bij dit bestemmingsplan Rotterdamsebaan.

1.113  staat van horeca-inrichtingen:

de staat van horeca-inrichtingen, behorende bij dit bestemmingsplan Rotterdamsebaan. 

1.114  stedelijke groene hoofdstructuur:

de gebieden die vanuit stedelijk, provinciaal, nationaal of Europees opzicht zulke grote waarden en 
betekenissen hebben dat deze duurzaam in stand moeten worden gehouden; een duurzame Stedelijke 
Groene Hoofdstructuur, met alle daarin vervatte functies, is van groot belang voor de kwaliteit, de 
beleving en de gebruiksmogelijkheden van de stad.
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1.115  straat met doorgaande rijbaan:

doorgaande rijbanen voor verkeer in hoofdzaak ten behoeve van de ontsluiting van wijken en buurten.

1.116  terrasboot:

elk vaartuig dat gebruikt wordt als terras.

1.117  terrein:

een zichtbaar begrensd stuk grond, al dan niet bebouwd.

1.118  transferruimte:

voor het publiek toegankelijk gebied op maaiveldniveau, welk gebied is bedoeld voor het begeleiden van 
de loopstromen.

1.119  tuincentrum:

een detailhandelsvestiging waar boomkwekerijproducten, planten, bloembollen, bloemen en 
kamerplanten en attributen voor de aanleg, verfraaiing en het onderhoud van tuinen en daarbij nodige 
hulpmaterialen en tuinmeubilair te koop worden aangeboden.

1.120  verblijfsrecreatie:

bepaalde vorm van recreatief, waarbij wordt overnacht in kampeermiddelen, dan wel in bouwwerken, die 
bestemd zijn voor het houden van recreatief nachtverblijf, niet zijnde een hotel, pension of woning, ten 
behoeve van personen die hun hoofdverblijf elders hebben. 

1.121  verblijfs-/woonstraten:

rijbanen voor alle verkeer ten behoeve van de ontsluiting van buurten en direct aangelegen 
bestemmingen.

1.122  verkoopvloeroppervlak (vvo):

de verkoopruimte, met uitsluiting van alle andere voor de bedrijfsvoering benodigde overdekte ruimte, 
binnen een detailhandelsvestiging.

1.123  Volkstuinen:

gronden, niet direct naast de woning gelegen, waarop voor particulier gebruik op recreatieve wijze 
voedings- en siergewassen worden geteeld. Op een volkstuin kan - alleen bedoeld voor verblijf overdag - 
een klein tuinhuisje aanwezig zijn.

1.124  voorgevelrooilijn:

De voorgevelrooilijn is:

1. voor bouwstroken, bouwvlakken en bouwblokken, welke reeds geheel of ten dele zijn bebouwd: de 
evenwijdig aan de as van de weg gelegen lijn, welke zoveel mogelijk aansluitend aan de ligging van 
de voorgevels van de bestaande bebouwing, een zoveel mogelijk gelijkmatig beloop overeenkomstig 
de richting van de weg geeft;

2. voor andere terreinen dan onder 1:
a. voor zover gelegen binnen de bebouwde kom: de grens van de weg;
b. voor zover gelegen buiten de bebouwde kom: de lijn gelegen op 20 meter uit de as van de weg.

1.125  waterkering:

natuurlijke of kunstmatige begrenzing of afscheiding die het water in zijn loop tegenhoudt en het 
achterliggende gebied beschermt tegen inundatie. 
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1.126  waterstaatkundige werken:

werken, waaronder begrepen kunstwerken, welke verband houden met de waterstaat, zoals dammen, 
dijken, sluizen, beschoeiingen en remmingswerken met uitzondering van steigers.

1.127  weg:

alle voor het openbaar auto-, fiets-, voetgangers- of ander verkeer openstaande wegen of paden, geen 
spoorwegen zijnde, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of 
paden behorende bermen, taluds en zijkanten, waterstaatkundige en civieltechnische (kunst)werken, 
nutsvoorzieningen, alsmede de aan de wegen liggende parkeerplaatsen en ondergrondse infrastructurele 
voorzieningen.

1.128  welzijnsvoorzieningen:

voorzieningen op het gebied van maatschappelijk welzijn, onderwijs, kunst en sociaal cultureel werk, 
waaronder begrepen peuterspeelzalen en kindercentra (kinderopvang en buitenschoolse opvang); onder 
welzijnsvoorzieningen worden niet begrepen algemene en categorale psychiatrische ziekenhuizen, 
zwakzinnigeninrichtingen, inrichtingen voor zintuiglijk gehandicapten, medische kindertehuizen, 
medische kleuterdagverblijven, sanatoria, gebruikersruimten ten behoeve van drugsvoorziening, alsmede 
levensbeschouwelijke voorzieningen.

1.129  windturbine:

windmolen, voorzien van een turbine ten behoeve van het opwekken van elektriciteit.

1.130  woning:

een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de huisvesting van één of meerdere personen, al dan niet 
in combinatie met een bedrijf en/of beroep aan huis. 

1.131  woonboot:

een boot/vaartuig, die/dat uitsluitend of hoofdzakelijk als woning wordt gebruikt of tot woning is 
bestemd.

1.132  woongebouw:

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

1.133  woonhuis:

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

1.134  woon-/werkeenheid:

een ruimte, in en in combinatie met een woning, waarin al dan niet publieksgerichte beroeps- of 
bedrijfsactiviteiten aan huis worden uitgeoefend.
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  afstand van een gebouw tot de (achter)perceelsgrens:

de kortste afstand van een gevel van het gebouw tot de (achter)perceelsgrens.

2.2  bebouwingspercentage:

het percentage van gronden, nader bepaald in de regels of op de plankaart, dat ten hoogste mag worden 
bebouwd.

2.3  bouwdiepte:

vanaf peil tot aan het laagste punt van het bouwwerk, met uitzondering van de fundering of 
ondergeschikte onderdelen van het bouwwerk.

2.4  (bouw)hoogte/nokhoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van het 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  dakhelling: 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.6  goothoogte van een gebouw: 

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

2.7  hoogte van een windturbine: 

vanaf peil tot aan de (wieken)as van de windturbine.

2.8  inhoud van gebouwen: 

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

2.9  lengte, breedte en diepte van een gebouw:

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

2.10  oppervlakte en (bruto-)vloeroppervlakte van een gebouw: 

tussen de buitenste gevelvlakken en/of het hart van de scheidsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het 
gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.    
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Agrarisch

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor bedrijfsmatige activiteiten ten behoeve van:

a. agrarische doeleinden;
b. extensief dagrecreatief gebruik, met uitzondering van volkstuinen en/of verblijfstuinen;
één en ander met de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, fiets- en 
voetpaden, groen, water en overige voorzieningen. 

3.2  Bouwregels

3.2.1  Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

a. de hoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan op de plankaart is aangegeven;
b. het totaal bebouwd oppervlak van het bestemmingsvlak mag maximaal 2% bedragen; 
c. de inhoud van gebouwen mag ten hoogste 50 m3 bedragen;
d. ter plaatse van de functieaanduiding "tunnel" zijn ondergrondse gebouwen en bouwwerken, geen 

gebouwen toegestaan;

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

a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag ten hoogste 3 m bedragen;
b. in afwijking van het gestelde onder a mag de hoogte van erfafscheidngen niet meer dan 1 m. 

bedragen.  
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Artikel 4  Agrarisch - 1

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor bedrijfsmatige activiteiten ten behoeve 
van:

a. agrarisch bedrijven, met uitzondering van het niet-grondgebonden intensieve veehouderijbedrijf;
b. ter plaatse van de aanduiding: "tunnel" (tu) is een twee keer twee baans verkeerstunnel toegestaan 

met bijbehorende, al dan niet beneden peil gelegen, gebouwen en bouwwerken geen gebouwen 
zijnde,

één en ander met de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken geen gebouw zijnde, wegen, groen, 
water, parkeergelegenheid en overige voorzieningen.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

a. de gebouwen mogen uitsluitend binnen het op de plankaart aangegeven bouwvlak worden 
gerealiseerd;

b. de gebouwen dienen te worden gebouwd op minimaal  3 m afstand van de zijdelingse 
perceelsgrens;

c. per volwaardig agrarisch bedrijf mag één bedrijfswoning met de daarbij behorende bijgebouwen 
worden gerealiseerd met dien verstande dat:
1. de bouw van de bedrijfswoning gelijktijdig met of na realisatie van tenminste één bedrijfsgebouw 

plaats zal vinden;
2. het bedrijf nog niet over een bedrijfswoning beschikt;
3. de bedrijfswoning ter huisvesting dient ten behoeve van een persoon (en zijn gezin) die belast is 

met de dagelijkse leiding van het bedrijf; 
4. de inhoud van de bedrijfswoning maximaal 650 m3 bedraagt;
5. de goothoogte van de bedrijfswoning maximaal 7 m bedraagt;

d. bij de bedrijfswoning mogen bijgebouwen gerealiseerd worden met dien verstande dat:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen mag maximaal 40 m2 bedragen;
2. de bijgebouwen op een afstand van tenminste 3 m achter de voorgevellijn van de bedrijfswoning 

gerealiseerd dient te worden;
3. de bouwhoogte van de bijgebouwen mag maximaal 3 m bedragen. 

e. de bouwhoogte van bedrijfsgebouwen mag maximaal 6 m bedragen;
f. bedrijfsgebouwen dienen achter de achtergevellijn van de bedrijfswoning gerealiseerd te worden;
g. ter plaatse van de functieaanduiding "tunnel" (tu) zijn ondergrondse gebouwen en bouwwerken, geen 

gebouwen toegestaan;

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

a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van silo's en hooibergen, mogen een hoogte 
hebben van maximaal 6 m;

b. de hoogte van silo's en hooibergen mag niet meer bedragen dan 15 m;
c. in afwijking op het gestelde onder a mag de hoogte van erfafscheidingen niet meer dan 1 meter 

bedragen. 

4.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bestemmingsplan voor:

a. een vergroting van de gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen bij de bedrijfswoning tot maximaal 
50 m2;
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b. de bouw van veldschuren en schuilgelegenheden met dien verstande dat:
1. het gezamenlijk oppervlak van deze gebouwen per bedrijf maximaal 100 m2 mag bedragen;
2. de goothoogte maximaal 3 m mag bedragen;

c. het afwijken van artikel 4.2.1 a, b en f met dien verstande dat dit om bedrijfstechnische en 
bedrijfseconomische redenen noodzakelijk moet zijn en de afstandsmaat van 4.2.1 sub b tenminste 
1,5 m dient te bedragen;

d. het afwijken van artikel 4.2.1 sub d voor maximaal één bijgebouw voor het houden van levende have, 
het kweken van planten of daarmee gelijk te stellen bouwwerken met dien verstande dat de 
oppervlakte van dit gebouw niet meer mag bedragen dan 1% van het bouwperceel met een 
maximum oppervlak van 20 m2.
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Artikel 5  Bedrijf

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor bedrijfsmatige activiteiten ten behoeve van:

a. bedrijven;
b. perifere detailhandel;
c. kantoor ter plaatse van de aanduiding "kantoor (k)";
d. Jeugd-/kinder- en naschoolseopvang ter plaatse van de aanduiding "maatschappelijk (m)" 
e. ter plaatse van de aanduiding: "tunnel (tu)" is een twee keer tweebaans verkeerstunnel toegestaan 

met bijbehorende, al dan niet beneden peil gelegen, gebouwen en bouwwerken geen gebouwen 
zijnde,

één en ander met de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken geen gebouw zijnde, wegen, groen, 
water, ontsluitingswegen, parkeergelegenheid, overige voorzieningen, en kantoren en detailhandel zoals 
nader omschreven in artikel 1.42.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

a. de gebouwen dienen binnen het aangegeven bouwvlak te worden gebouwd.
b. de hoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan op de plankaart is aangegeven;
c. ter plaatse van de functieaanduiding "tunnel (tu)" zijn ondergrondse gebouwen en bouwwerken, geen 

gebouwen toegestaan;

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

a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt ten hoogste 10 m;
b. in uitzondering op het gestelde onder a mag de hoogte van erf- en/of terreinafscheidingen niet meer 

dan 2 m bedragen.

5.3  afwijking van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het gestelde in lid 5.2.1 onder b tot 
een maximale hoogte van 60 meter ter plaatse van de Binckhorstlaan 362.

5.4  Specifieke gebruiksregels

a. de onder artikel 5.1 genoemde bedrijven zijn uitsluitend toegestaan indien deze behoren tot de 
categorieën 1 en 2 uit de staat van bedrijfsactiviteiten als opgenomen in Bijlage 2 Staat van 
bedrijven op bedrijventerreinen;

b. In uitzondering op het gestelde onder a is ter plaatse van Binckhorstlaan 362 een beton- of 
cementmortelcentrale met een productiecapaciteit van 100 ton per dag of meer of een zand- en 
grindoverslag toegestaan (categorie 4 uit de staat van bedrijfsactiviteiten);

c. In uitzondering op het gestelde onder a is ter plaatse van de Binckhorstlaan 354 een 
tectyleerinrichting toegestaan (categorie 3.2 uit de staat van bedrijfsactiviteiten);

5.5  Afwijking van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bestemmingsplan voor:

a. het toelaten van niet in de Staat van bedrijfsactiviteiten voorkomende bedrijven en bedrijven 
behorende tot categorie 3.2 uit Bijlage 2 Staat van bedrijven op bedrijventerreinen op gronden 
waarvoor geen daartoe strekkende aanduiding op de plankaart is opgenomen, voorzover deze 
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bedrijven naar hun aard en milieuhygiënische invloed op de omgeving gelijk gesteld kunnen worden 
met bedrijven behorend in milieucategorie 3.1.
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Artikel 6  Cultuur en Ontspanning

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Cultuur en Ontspanning' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. attractiepark;
b. ter plaatse van de functie-aanduiding horeca tevens voor het exploiteren van een restaurant tot ten 

hoogste categorie middelzwaar;
c. ter plaatse van de functie-aanduiding specifieke vorm van cultuur en ontspanning - reuzenrad 

(sco-rrd) is een reuzenrad toegestaan.

één en ander met de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken geen gebouw zijnde, wegen, groen, 
water, parkeergelegenheid en overige voorzieningen, alsmede horeca zoals nader omschreven in lid 6.4.

6.2  Bouwregels

6.2.1  Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

a. de goot- en/of bouwhoogte van gebouwen mogen niet meer bedragen dan op de plankaart is 
aangegeven;

b. de grondoppervlakte van gebouwen mag maximaal 750 m2 bedragen met dien verstande dat het 
bestemmingsvlak voor ten hoogste 13% mag worden bebouwd;

c. binnen het bestemmingsvlak mag ten hoogste één bedrijfswoning worden gebouwd, met dien 
verstande dat:
1. de inhoud van de woning niet meer mag bedragen dan 500 m3;
2. bij de woning maximaal 45 m2 aan bijgebouwen mag worden gebouwd.

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

a. de hoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde mag maximaal 15 m bedragen; 
b. in uitzondering op het gestelde onder a mag de hoogte van terrein- en erfafscheidingen ten behoeve 

van de bedrijfswoning maximaal 2 m bedragen; 
c. in uitzondering op het gestelde onder a mag de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten 

behoeve van de bedrijfswoning maximaal 3,5 m bedragen;

6.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bestemmingsplan:

a. voor het vermeerderen van de goot- en bouwhoogte van gebouwen tot maximaal 9 m respectievelijk 
12 m;

b. ter plaatse van de functie-aanduiding 'specifieke vorm van cultuur en ontspanning-reuzenrad' 
(sco-rrd) voor de realisatie van een bouwwerk, geen gebouw zijnde tot een hoogte van 25 m ten 
behoeve van een jaarlijks op te bouwen reuzenrad.

6.4  Specifieke gebruiksregels

a. Binnen het attractiepark Drievliet is één zelfstandige horecavestiging mogelijk in de categorie 
middelzwaar. Voor de overige gronden binnen deze bestemming is, met uitzondering van de 
gronden met de functieaanduiding 'horeca', horeca in de categorie licht van de Staat van 
horeca-categorieën toegestaan als ondergeschikte nevenactiviteit;
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Artikel 7  Gemengd

7.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. cultuur en ontspanning waaronder wordt begrepen een variëteit aan culturele en commerciële 
activiteiten, zoals: atelier, tentoonstelling, beurzen, exposities, filmvertoningen, congressen, 
creativiteitscentrum, evenemententerrein, muziektheater, theater, concerten en hiermee 
vergelijkbare functies;

b. dienstverlening;
c. horeca;

een en ander met de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken geen gebouw zijnde, wegen, groen, 
water en overige voorzieningen.

7.2  Bouwregels

7.2.1  Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

a. het bestemmingsvlak mag tot maximaal 80% worden bebouwd;
b. de hoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan op de plankaart staat aangegeven;

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

a. de hoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 3 m.
b. het gestelde onder a is niet van toepassing op het plaatsen van masten en soortgelijke 

bouwwerken.
c. in afwijking van het gestelde onder a mag de hoogte van erf- en/of terreinafscheidingen, voor zover 

deze zich voor de voorgevel bevinden, niet meer dan 1 m bedragen.

7.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan afwijken toestaan van:

a. lid 7.2.1, onder b ten behoeve van borstweringen en andersoortige uit architectonische of 
esthetische overwegingen voorgestane dakelementen, waaronder kroonlijsten en dergelijke. tot een 
maximum hoogte van 1,5 m;

7.4  Specifieke gebruiksregels

a. het totale bruto-vloeroppervlak ten behoeve van horeca mag niet meer bedragen dan 1100 m2;
b. horeca is toegestaan tot en met de categorie middelzwaar van de Staat van Horecacategorieën;
c. evenementen zijn slecht geoorloofd onder de voorwaarden dat:

1. de duur van het evenement met inbegrip van de periode van op- en afbouw maximaal zeven 
aaneengesloten dagen mag bedragen;

2. er op jaarbasis maximaal 30 evenementen zijn toegestaan;
d. het parkeren dient volledig op eigen terrein en/of op het belendende perceel (Binckhorstlaan 

249/251) plaats te vinden;
e. volledige beneden peil gelegen bebouwing mag uit niet meer dan twee lagen bestaan;
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Artikel 8  Groen

8.1  Bestemmingsomschrijving

8.1.1  Algemeen
De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. groenvoorzieningen;
b. plantsoenen;
c. water;
d. speelplaatsen;
e. ter plaatse van de aanduiding "tunnel" (tu) is een twee keer tweebaans verkeerstunnel toegestaan 

met bijbehorende, al dan niet beneden peil gelegen, gebouwen en bouwwerken geen gebouwen 
zijnde,

met de daarbij behorende: 

a. duikers en oeververbindingen;
b. fiets- en voetpaden;
c. objecten van beeldende kunst;
d. (on)verharde speelvelden;
e. speeltoestellen.

8.2  Bouwregels

8.2.1  Algemeen
a. ter plaatse van de functie aanduiding "tunnel" (tu) zijn ondergrondse gebouwen en bouwwerken, 

geen gebouwen toegestaan;
b. in overige gevallen zijn op, dan wel in deze gronden ten dienste van de bestemming uitsluitend 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan.

8.2.2  Bouwhoogte bouwwerken, geen gebouwen zijnde
a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan aangegeven 

in artikel 36 

8.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden

Met betrekking tot de gronden met deze bestemming is het bepaalde in artikel 41.1 van toepassing.    
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Artikel 9  Groen - Park

9.1  Bestemmingsomschrijving

9.1.1  Algemeen
De voor 'Groen - Park' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. behoud, herstel en ontwikkeling van natuurwaarden, ecologische waarden en landschappelijke 
waarden;

b. groenvoorzieningen;
c. plantsoenen;
d. water;
e. ter plaatse van de aanduiding "tunnel" (tu) is een twee keer tweebaans verkeerstunnel toegestaan 

met bijbehorende, al dan niet beneden peil gelegen, gebouwen en bouwwerken geen gebouwen 
zijnde;

f. ter plaatse van de aanduiding "nutsvoorziening" (nv) is een nutsvoorziening toegestaan,

met de daarbij behorende:

g. extensieve recreatie;
h. fiets- en voetpaden;
i. nutsvoorzieningen;
j. objecten van beeldende kunst.

9.2  Bouwregels

9.2.1  Algemeen
a. ter plaatse van de functie aanduiding "tunnel" (tu) zijn ondergrondse gebouwen en bouwwerken, 

geen gebouwen toegestaan;
b. ter plaatse van de functie aanduiding "nutsvoorziening" (nv) is één gebouw met een bouwhoogte van 

ten hoogste 5 meter en een maximum oppervlakte van 80 m² toegestaan;
c. in overige gevallen zijn op, dan wel in deze gronden ten dienste van de bestemming uitsluitend 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan;

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

a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen binnen het bestemmingsvlak worden opgericht;
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan aangegeven 

in artikel 36.

9.3  Specifieke gebruiksregels

a. tot gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: het gebruiken of laten 
gebruiken van gronden op een wijze of tot een doel, strijdig met het belang van de in lid 1, sub a, 
bedoelde waarden;

9.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden

Met betrekking tot de gronden met deze bestemming is het bepaalde in artikel 41.1 van toepassing.     
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Artikel 10  Maatschappelijk

10.1  Bestemmingsomschrijving

10.1.1  Algemeen
De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. maatschappelijke voorzieningen;
b. openbare, sociale, educatieve, recreatieve, religieuze en culturele voorzieningen;
c. ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van maatschappelijk - ziekenhuis" (sm-zh) is een 

ziekenhuis toegestaan,

met de daarbij behorende:

d. groenvoorzieningen;
e. ontsluitingswegen;
f. paden;
g. parkeervoorzieningen;
h. speeltoestellen.

10.2  Bouwregels

10.2.1  Algemeen
Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

a. hoofdgebouwen;
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
c. ter plaatse van de functie aanduiding specifieke vorm van (sm-zh) zijn uitsluitend bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde toegestaan. 

10.2.2  Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de navolgende regels:

a. gebouwen mogen uitsluitend binnen de bouwvlakken worden gebouwd;
b. de goothoogte, respectievelijk de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan op de 

verbeelding is aangegeven.

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

a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen binnen het bestemmingsvlak worden opgericht;
de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan aangegeven 
in artikel 37.

10.2.4  Bebouwingspercentage
a. Het bouwvlak mag met maximaal het op de verbeelding aangegeven bebouwingspercentage worden 

bebouwd;
b. indien op de verbeelding geen percentage is opgenomen, mag het bouwvlak voor 100% worden 

bebouwd; 
c. indien op de verbeelding een bebouwingspercentage is opgenomen buiten het bouwvlak mag dat 

niet worden overschreden; 

10.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden

Met betrekking tot de gronden met deze bestemming is het bepaalde in artikel 41.1 van toepassing.       
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Artikel 11  Recreatie

11.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. (intensieve) recreatieve doeleinden;
b. sportdoeleinden;
c. groenvoorzieningen;
d. landschapsbeheer en –bouw en natuurbeheer en –bouw;
e. water;

één en ander met de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken geen gebouw zijnde, wegen, groen, 
water, parkeergelegenheid en overige voorzieningen.

11.2  Bouwregels

11.2.1  Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

a. de goot- en/of bouwhoogte van gebouwen mogen niet meer bedragen dan op de plankaart is 
aangegeven;

b. de grondoppervlakte van gebouwen mag maximaal 750 m2 bedragen met dien verstande dat het 
bestemmingsvlak voor ten hoogste 2% mag worden bebouwd;

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

a. de hoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde mag ten hoogste 15 m bedragen.
b. in uitzondering op het gestelde onder a mag de hoogte van erfafscheidingen niet meer bedragen dan 

1 m.

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

a. Het is verboden op of in de voor 'Recreatie' bestemde gronden zonder of in afwijking van een 
vergunning van het bevoegd gezag (aanlegvergunning) de hieronder te noemen werken, geen 
bouwwerken zijnde of werkzaamheden uit te voeren:
1. het ontginnen, bodem verlagen of afgraven, ophogen, egaliseren, alsmede
2. het scheuren van grasland;
3. het aanleggen of verharden van wegen, paden, parkeergelegenheden en het aanbrengen van 

andere oppervlakteverhardingen;
4. het verwijderen van bomen of andere opgaande beplanting, anders dan bij wijze van verzorging 

van de aanwezige houtopstand, voor zover de Boswet of op die wet gebaseerde regelingen niet 
van toepassing zijn;

5. de aanleg van oeverbeschoeiingen, kaden of aanlegplaatsen;
6. de aanleg van dijken of andere taluds of de vergraving of ontgraving van reeds bestaande dijken 

of taluds;
7. de aanleg van waterlopen of de vergraving, verruiming of demping van reeds bestaande 

waterlopen;
8. de aanleg van ondergrondse constructies, installaties of apparatuur, behoudens indien deze 

werken en werkzaamheden zijn aan te merken als een normaal bestanddeel van een 
doelmatige bedrijfsvoering;

b. De onder a genoemde verboden gelden niet:
1. indien en voor zover de onder a genoemde werken en werkzaamheden noodzakelijk zijn in 

verband het normale beheer of onderhoud van de gronden;
2. indien en voor zover deze vorm van gebruik van de grond verenigbaar is met het doel waarvoor 
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de betreffende grond volgens het plan is bestemd;
3. ten aanzien van werken en werkzaamheden die dienen ter instandhouding of voltooiing van 

werken die op het moment van de tervisielegging van het ontwerpplan reeds bestaan of in 
uitvoering zijn genomen.

c. De werken en werkzaamheden als bedoeld onder a zijn slechts toelaatbaar, indien en voor zover 
deze:
1. geen ingrijpende beletselen teweegbrengen voor een doelmatig gebruik overeenkomstig de 

bestemming;
2. geen neveneffecten teweegbrengen, die de doelmatigheid van de bestemming van de gronden 

elders in het plangebied ingrijpend verstoren.
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Artikel 12  Recreatie - Volkstuin

12.1  Bestemmingsomschrijving

12.1.1  Algemeen
De voor 'Recreatie - Volkstuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. volkstuinen;
b. ter plaatse van de aanduiding: "tunnel" (tu) is een twee keer tweebaans verkeerstunnel toegestaan 

met bijbehorende, al dan niet beneden peil gelegen, gebouwen en bouwwerken geen gebouwen 
zijnde,

en mede bestemd voor:

c. afschermende beplanting,

met de daarbij behorende:

a. gebouwen;
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
c. fiets- en wandelpaden;
d. ontsluitingswegen;
e. waterlopen;
f. parkeervoorzieningen.

12.2  Bouwregels

12.2.1  Algemeen
Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

a. hoofdgebouwen;
b. vrijstaande bijgebouwen;
c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
d. ter plaatse van de functie aanduiding "tunnel" (tu) zijn ondergrondse gebouwen en bouwwerken, 

geen gebouwen toegestaan;

12.2.2  Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de navolgende regels:

a. één of twee hoofdgebouwen binnen het bestemmingsvlak zijn toegestaan met een gezamenlijke 
oppervlakte van maximaal (150 m²)

b. de goothoogte respectievelijk, de bouwhoogte van de hoofdgebouwen mag niet meer bedragen dan 
op de verbeelding is aangegeven. (4 meter)

12.2.3  Vrijstaande bijgebouwen
Voor het bouwen van vrijstaande bijgebouwen gelden de volgende regels:

a. Vrijstaande bijgebouwen mogen binnen het bestemmingsvlak worden gebouwd, met dien verstande 
dat per volkstuin één gereedschapsberging mag worden opgericht met een maximum oppervlakte 
van 5 m²;

b. de bouwhoogte mag niet meer dan 2 meter bedragen.

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

a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen binnen het bestemmingsvlak worden opgericht;
de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan aangegeven 
in artikel 36.
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12.3  Specifieke gebruiksregels

parkeren is alleen toegestaan op eigen terrein.

12.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden

Met betrekking tot de gronden met deze bestemming is het bepaalde in artikel 41.1 van toepassing.       
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Artikel 13  Sport

13.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. golfbaan;
b. indoorskibaan;
c. sportvelden;
d. sporthal;
e. sportcentrum;
f. tennisbanen;
g. jeugd-/kinder-/buitenschoolse opvang;

en ter plaatse van de aanduiding: 

h. 'manege' (ma) tevens voor een manege;
i. "tunnel" (tu) voor een twee keer tweebaans verkeerstunnel met bijbehorende, al dan niet beneden 

peil gelegen, gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde,
één en ander met de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken geen gebouw zijnde, wegen, fiets- en 
voetpaden, groen, water, parkeergelegenheid en overige voorzieningen.

13.2  Bouwregels

13.2.1  Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

a. de hoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 5 m;
b. in uitzondering op sub a mogen gebouwen waarvan  de hoogte hoger is dan de maximaal 

toegestane hoogte van gebouwen in dit artikel en die bestonden op het moment van de 
terinzagelegging van het ontwerp van dit bestemmingsplan over een hogere bouwhoogte 
beschikken; 

c. het totale oppervlak aan gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag maximaal 1% van 
het bestemmingsvlak bedragen, exclusief de totale oppervlakte van gebouwen en bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde ter plaatse van de functieaanduiding 'manege';

d. het totale oppervlak aan gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde ter plaatse van de 
functieaanduiding 'manege' mag maximaal 2.475 m2 bedragen;

e. de oppervlakte van aaneengesloten bebouwing, voor zover deze niet betrekking heeft op het 
gestelde onder d,  mag ten hoogste 1500 m2 bedragen;

f. ter plaatse van de functie aanduiding "manege" is tevens een bedrijfswoning toegestaan waarvan de  
maximale inhoud 650 m³ bedraagt;

g. ter plaatse van de functie aanduiding "tunnel" zijn ondergrondse gebouwen en bouwwerken, geen 
gebouwen toegestaan.

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

a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 18 m;
b. in uitzondering op het gestelde onder a mag de hoogte van erfafscheidingen niet meer bedragen dan 

2 m. 
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Artikel 14  Tuin

14.1  Bestemmingsomschrijving

14.1.1  Algemeen
De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. tuinen en 
b. onbebouwde erven behorende bij de op de aangrenzen gronden gelegen hoofdgebouwen;
c. ontsluiting van en toegang tot garages;
d. ter plaatse van de functieaanduiding "tunnel" (tu) is een twee keer tweebaans verkeerstunnel 

toegestaan met bijbehorende, al dan niet beneden peil gelegen, gebouwen en bouwwerken geen 
gebouwen zijnde. 

14.2  Bouwregels

14.2.1  Algemeen
a. ter plaatse van de functie aanduiding "tunnel" (tu) zijn ondergrondse gebouwen en bouwwerken, 

geen gebouwen toegestaan;
b. behoudens artikelen 14.2.2, 14.2.3 en 14.2.4, mag op deze gronden niet worden gebouwd;

14.2.2  Erker
Voor het bouwen van een erker aan de oorspronkelijke voorgevel van een bijbehorend hoofdgebouw 
gelden de navolgende regels:

a. de breedte van de erker mag maximaal twee derde van de breedte van de oorspronkelijke voorgevel 
van het bijbehorend hoofdgebouw bedragen;

b. de voorzijde van de erker mag maximaal 1 meter vóór de voorgevel van het bijbehorende 
hoofdgebouw liggen;

c. de oppervlakte van de erker mag maximaal 4 m² bedragen;
d. de hoogte van de erker mag niet meer bedragen dan de hoogte van de vloer van de eerste verdieping 

van het bijbehorend hoofdgebouw.

14.2.3  Fietsenberging
Het bouwen van een berging voor de voorgevel van een woning ten behoeve van het stallen van fietsen is 
alleen toegestaan indien er geen mogelijkheid aanwezig is de woning met een fiets via de achterzijde te 
bereiken. Voorts gelden de navolgende regels:

a. per perceel is één fietsenberging toegestaan; 
b. gebouwd aan één van de zijdelingse perceelsgrenzen;
c. de hoogte van de fietsenberging mag maximaal 1 meter bedragen;
d. de breedte van de fietsenberging mag maximaal 0,80 meter bedragen;
e. de lengte van de fietsenberging mag maximaal 4 meter bedragen.

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

a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen binnen het bestemmingsvlak worden opgericht;
de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan aangegeven 
in artikel 36.

14.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden

Met betrekking tot de gronden met deze bestemming is het bepaalde in artikel 41.1 van dit plan van 
toepassing.
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14.4  Afwijken van de bouwregels

Met omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 14.1.1 voor het oprichten 
van een carport, inclusief het aanbrengen van een in-, uitrit, uitsluitend bij eengezinswoningen, mits 
minimaal aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

a. de voortuin moet minimaal 5 meter diep zijn;
b. per perceel is maximaal één carport toegestaan;
c. de oppervlakte van de carport mag maximaal 20 m² bedragen;
d. de bouwhoogte van de carport mag maximaal 3 meter bedragen;
e. er mogen geen stedenbouwkundige geen bezwaren zijn.            
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Artikel 15  Verkeer

15.1  Bestemmingsomschrijving

15.1.1  Algemeen
De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. hoofdontsluitingswegen;
b. railverkeer;
c. parkeervoorzieningen;
d. voet- en fietspaden;
e. ter plaatse van de functieaanduiding "tunnel" (tu) is een twee keer tweebaans verkeerstunnel 

toegestaan met bijbehorende, al dan niet beneden peil gelegen, gebouwen en bouwwerken geen 
gebouwen zijnde,

met de daarbij behorende:

a. verhardingen, in de vorm van wegen, parkeervoorzieningen, langzaam verkeersroutes;
b. bermen;
c. geluidswerende voorzieningen;
d. groenvoorzieningen;
e. oeververbindingen en duikers;
f. voorzieningen voor het openbaar vervoer;
g. voorzieningen ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van verkeer;
h. (ondergrondse) inzamelplaatsen voor (gescheiden) afval.

15.2  Bouwregels

15.2.1  Algemeen
Op, dan wel in deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

a. gebouwen en bouwwerken ten behoeve van de bestemming;
b. bouwwerken ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer;
c. geluidwerende voorzieningen;
d. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
e. ter plaatse van de functie aanduiding "tunnel" (tu) zijn ondergrondse gebouwen en bouwwerken, 

geen gebouwen toegestaan;

15.2.2  Hoogtes en oppervlaktes
Voor het bouwen als bedoeld in lid 15.2.1 gelden de navolgende regels: 

a. de oppervlakte van bouwwerken ten behoeve van het openbaar vervoer en de geleiding, beveiliging en 
regeling van het verkeer mag niet meer dan 6 m² bedragen;

b. de bouwhoogte van bouwwerken ten behoeve van het openbaar vervoer en de geleiding, beveiliging 
en regeling van het verkeer mag niet meer dan 3 meter bedragen;

c. de bouwhoogte van gebouwde nutsvoorzieningen mag niet meer bedragen dan 5 meter;
d. de bouwhoogte van geluidwerende voorzieningen mag niet meer dan 6 meter bedragen;

de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van de bestemming 
mag niet meer bedragen dan aangegeven in artikel 36. 

15.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden

Met betrekking tot de gronden met deze bestemming is het bepaalde in artikel 41.1 van toepassing.       
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Artikel 16  Verkeer - Hoofdverkeersweg

16.1  Bestemmingsomschrijving

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

a. autosnelwegen;
b. wegen met een ontsluitingsfunctie voor de wijk en stad;
c. openbaar vervoerstroken en bijbehorende voorzieningen;
d. parkeerplaatsen;
e. geluidwerende voorzieningen;
f. duikers;
g. ter plaatse van de functieaanduiding "tunnel" (tu) is een twee keer tweebaans verkeerstunnel 

toegestaan met bijbehorende, al dan niet beneden peil gelegen, gebouwen en bouwwerken geen 
gebouwen zijnde; 

h. ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van verkeer-viaduct" (sv-vi) is een viaduct toegestaan;
i. ter plaatse van de aanduiding "specfieke vorm van verkeer-tunnelbak" (sv-tb) is een tunnelbak 

toegestaan;
j. ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van verkeer-dienstengebouw (sv-dienstgebouw) is 

een dienstengebouw toegestaan;
k. ter plaatse van de functieaanduiding "brug" (br) is een brug toegestaan, water en bijbehorende, al 

dan niet beneden peil gelegen voorzieningen, gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde;
l. overkluizingen;
m. voet- en fietspaden;
n. water;
o. waterberging;
p. waterhuishouding;
q. gemalen;
r. groenvoorzieningen.

een en ander met de daarbij behorende bouwwerken geen gebouw zijnde, groen, water en overige 
voorzieningen.

16.2  Bouwregels

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

a. Op de gronden zijn bouwwerken geen gebouwen zijnde, zoals verkeersgeleiders, verkeerslichten, 
verkeersregelingsinstallaties, lichtmasten en verkeersborden, ten dienste van de bestemming 
toegestaan;

b. ter plaatse van de functieaanduiding "tunnel" (tu) zijn ten behoeve van de bestemming 
toegangspoorten, ontluchtingsmiddelen en daarmee vergelijkbare gebouwen toegestaan;

c. ter plaatse van de specifieke aanduiding "specifieke vorm van verkeer-dienstengebouw" 
(sv-dienstgebouw) mag een dienstengebouw worden opgericht met een maximale hoogte van 5 
meter;

d. ter plaatse van de functieaanduiding "brug" (br) of in de directe omgeving daarvan zijn 
brugwachtershuisjes toegestaan;

e. voor lichtmasten bedraagt de maximale hoogte 18 meter;
f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde moeten naar hun aard en omvang passen bij de bestemming.

16.3  Specifieke gebruiksregels

Het aantal rijstroken bedraagt minimaal twee rijstroken, exclusief opstelvakken, afrijstroken en (op de 
rijkswegen) invoegstroken, uitvoegstroken en weefvakken.
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Artikel 17  Verkeer - Straat

17.1  Bestemmingsomschrijving

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

a. wegen;
b. railverkeer;
c. parkeerplaatsen;
d. voet- en fietspaden;
e. ter plaatse van de aanduiding: "tunnel" (tu) is een twee keer tweebaans verkeerstunnel toegestaan 

met bijbehorende, al dan niet beneden peil gelegen, gebouwen en bouwwerken geen gebouwen 
zijnde;

f. ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van verkeer-dienstengebouw" (sv-dg) is een 
dienstengebouw toegestaan.

één en ander met de daarbij behorende bouwwerken geen gebouwen zijnde, groen, water en overige 
voorzieningen.

17.2  Bouwregels

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

a. ter plaatse van de functie aanduiding "tunnel" (tu) zijn ondergrondse gebouwen en bouwwerken, 
geen gebouwen toegestaan;

b. ter plaatse van de specifieke vorm van verkeer-dienstengebouw" (sv-dienstgebouw) mag een 
dienstengebouw worden opgericht met een maximale hoogte van 5 meter;

c. in overige gevallen zijn op, dan wel in deze gronden ten dienste van de bestemming uitsluitend 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan.

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

a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals verkeersgeleiders en bruggen, ten dienste van de 
bestemming zijn toegestaan met dien verstande dat de bouwhoogte:
1. voor wegen maximaal 8 m mag bedragen;
2. voor fietspaden maximaal 5 m mag bedragen.  
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Artikel 18  Verkeer - Verblijfsgebied

18.1  Bestemmingsomschrijving

18.1.1  Algemeen
De op de verbeelding voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. buurtonsluitingswegen;
b. parkeervoorzieningen;
c. voet- en fietspaden;
d. ter plaatse van de functieaanduiding "tunnel" (tu) is een twee keer tweebaans verkeerstunnel 

toegestaan met bijbehorende, al dan niet beneden peil gelegen, gebouwen en bouwwerken geen 
gebouwen zijnde,

met de daarbij behorende:

e. bermen;
f. speeltoestellen;
g. groenvoorzieningen;
h. voorzieningen ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer;
i. (ondergrondse) inzamelplaatsen voor (gescheiden) afval.

18.2  Bouwregels

18.2.1  Algemeen
Op, dan wel in deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

a. gebouwen en bouwwerken ten behoeve van de bestemming;
b. bouwwerken ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer;
c. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
d. ter plaatse van de functie aanduiding "tunnel" (tu) zijn ondergrondse gebouwen en bouwwerken, 

geen gebouwen toegestaan;

18.2.2  Hoogtes en oppervlaktes
Voor het bouwen als bedoeld in artikel 18.2.1 gelden de volgende regels: 

a. de oppervlakte van bouwwerken ten behoeve van het openbaar vervoer en de geleiding, beveiliging en 
regeling van het verkeer mag niet meer dan 6 m² bedragen;

b. de bouwhoogte van bouwwerken ten behoeve van het openbaar vervoer en de geleiding, beveiliging 
en regeling van het verkeer mag niet meer dan 3 meter bedragen; 

c. de bouwhoogte van gebouwde nutsvoorzieningen mag niet meer bedragen dan 5 meter;
de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van de bestemming 
mag niet meer bedragen dan aangegeven in artikel 36. 

18.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden

Met betrekking tot de gronden met deze bestemming is het bepaalde in artikel 41.1 van toepassing.        
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Artikel 19  Verkeer - Verblijfsgebied 1

19.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor

a. voet- en fietspaden;
b. parkeervoorzieningen;
c. toegangsportalen, ontluchtingsmiddelen en daarmee vergelijkbare bouwwerken;
d. groen;
e. werkterreinen en bijbehorende voorzieningen ten behoeve van de aanleg van de Rotterdamsebaan;
f. kabels en leidingen;
g. ter plaatse van de functieaanduiding "tunnel" (tu) is een twee keer tweebaans verkeerstunnel 

toegestaan met bijbehorende, al dan niet beneden peil gelegen, gebouwen en bouwwerken geen 
gebouwen zijnde; 

h. ter plaatse van de aanduiding "parkeren" (p) is een parkeervoorziening toegestaan;

een en ander met de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken geen gebouw zijnde, groen, water en 
overige voorzieningen.

19.2  Bouwregels

19.2.1  Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

a. ten behoeve van de werkterreinen zijn gebouwen toegestaan met een maximale hoogte van 10 
meter;

b. ten behoeve van de overige functies genoemd in lid 1 zijn gebouwen toegestaan met een maximale 
hoogte van 5 meter.

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

a. op de gronden zijn ten behoeve van de bestemming bouwwerken geen gebouwen zijnde, zoals 
verkeersgeleiders, slagbomen en hekwerken toegestaan met een maximale hoogte van 5 meter.

19.3  Specifieke gebruiksregels

a. ter plaatse van de aanduiding 'parkeren' (p) is een parkeerterrein toegestaan van maximaal 1000 
parkeerplaatsen ten behoeve van bezoekers van het nabijgelegen attractiepark.

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

19.4.1  Algemeen
Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders 
(omgevingsvergunning voor het aanleggen) op en/of in de in onderstaande tabel aangeduide gronden de 
daarbij aangegeven werken en werkzaamheden uit te voeren.

1. het aanleggen en verharden van wegen en het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
2. het verlagen van de bodem en het afgraven, ophogen en egaliseren van de gronden;
3. het aanleggen en dempen van watergangen, sloten, weidegreppels en andere waterlopen;
4. het aanbrengen van boven- en ondergrondse transport-, energie- en telecommunicatieleidingen en 

de daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur;
5. werken of werkzaamheden die wijziging van de waterhuishouding of waterstand beogen of tot gevolg 

hebben, zoals uitdiepen of draineren;
6. het onttrekken van grondwater, anders dan ten behoeve van de veedrenking;
7. het uitvoeren van heiwerken of het op een andere wijze indrijven van voorwerpen in de bodem.
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19.4.2  Uitzonderingen
 Het in lid 19.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:

a. het normale beheer en/of onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip waarop dit plan rechtskracht verkrijgt;
c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een daarvoor verleende (aanleg)vergunning;
d. betrekking hebben op de aanleg van natuurvriendelijke oevers.

19.4.3  Voorwaarden algemeen
De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 
wordt slechts verleend indien en voor zover:

a. de werken en werkzaamheden, waarop de vergunning betrekking heeft, noodzakelijk zijn voor een 
doelmatig gebruik van de gronden overeenkomstig hun bestemming;

b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de ruimtelijke kwaliteiten van het terrein;
c. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de waterhuishoudkundige situatie met betrekking tot 

de waterkwaliteit en -kwantiteit;

19.4.4  Advies
Alvorens omtrent een aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden te beslissen winnen burgemeester en wethouders advies in bij het 
Hoogheemraadschap Delfland ten behoeve van de waterbergingscompensatie.
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Artikel 20  Verkeer - Verblijfsstraat

20.1  Bestemmingsomschrijving

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

a. voet- en fietspaden;
b. wegen;
c. parkeervoorzieningen;

een en ander met de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken geen gebouw zijnde, groen, water en 
overige voorzieningen.

20.2  Bouwregels

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

a. op de gronden zijn bouwwerken geen gebouwen zijnde, zoals verkeersgeleiders, luifels, en 
kunstobjecten toegestaan. 
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Artikel 21  Water

21.1  Bestemmingsomschrijving

21.1.1  Algemeen
De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. aanlegsteiger;
b. oever;
c. steiger;
d. vaarweg;
e. water;
f. waterberging;
g. waterkering;
h. waterwegen ten behoeve van verkeer over water;
i. voorzieningen ten behoeve van de bestemming zoals oeverbeschoeiingen, remmingswerken, 

dukdalven, stuwdammen, duikers en inlaatwerken;
j. ter plaatse van de aanduiding "tunnel" (tu) is een twee keer tweebaans tunnel toegestaan,met 

bijbehorende, al dan niet beneden peil gelegen, gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde.

21.2  Bouwregels

21.2.1  Algemeen
Op dan wel in deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
b. ter plaatse van de functie aanduiding "tunnel" (tu) zijn al dan niet beneden peil gelegen gebouwen 

en bouwwerken, geen gebouwen toegestaan;

21.2.2  Nadere bouwregels
Voor het bouwen als bedoeld in lid 21.2.1 gelden de volgende regels:

a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 5 meter; 

21.3  Specifieke gebruiksregels

Tot gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden en/of 
bouwwerken op een wijze die de waterhuishouding dan wel het waterbergend vermogen op enige wijze 
negatief beïnvloedt. 

21.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden

Met betrekking tot de gronden met deze bestemming is het bepaalde in artikel 41.1 van toepassing.        
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Artikel 22  Wonen

22.1  Bestemmingsomschrijving

22.1.1  Algemeen
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen, aaneengebouwd en vrijstaand;
b. aan huis verbonden beroepen;
c. bijbehorend terrein, ten dienste van de bestemming;
d. ter plaatse van de aanduiding "tunnel" (tu) is een twee keer tweebaans verkeerstunnel toegestaan 

met bijbehorende, al dan niet beneden peil gelegen, gebouwen en bouwwerken geen gebouwen 
zijnde;

e. ter plaatse van de aanduiding "garage" (ga) is een garage toegestaan;
f. ter plaatse van de aanduiding "maatschappelijk" (m) is een praktijk op de begane grond toegestaan;
g. ter plaatse van de aanduiding "kantoor" (k) is een kantoor toegestaan,

met de daarbij behorende:

h. groenvoorzieningen;
i. nutsvoorzieningen. 
j. ontsluitingswegen;
k. paden;
l. parkeervoorzieningen.

22.1.2  Aan huis verbonden beroepen
Voor het uitoefenen van een aan huis verbonden beroep gelden de volgende regels:

a. het vloeroppervlak, dat wordt gebruikt ten behoeve van een aan huis verbonden beroep mag niet 
meer bedragen dan 30% van het vloeroppervlak van de desbetreffende woning (aan- of uitbouwen en 
aangebouwde bijgebouwen daaronder begrepen) tot een maximum van 40 m²;

b. ten behoeve van een aan huis verbonden beroep dient in voldoende parkeergelegenheid te worden 
voorzien;

c. het aan huis verbonden beroep mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van 
het verkeer ter plaatse;

d. het aan huis verbonden beroep mag niet gepaard gaan met horeca respectievelijk met detailhandel, 
uitgezonderd detailhandel in beperkte omvang die ondergeschikt is aan de uitoefening van het aan 
huis verbonden beroep;

e. de uitoefening van het aan huis verbonden beroep dient een uitstraling te hebben die in 
overeenstemming is met de woonfunctie. 

22.2  Bouwregels

22.2.1  Algemeen
Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

a. hoofdgebouwen;
b. aan- of uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen;
c. vrijstaande bijgebouwen;
d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

22.2.2  Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen de bouwvlakken worden gebouwd; 
b. de goothoogte, respectievelijk de bouwhoogte van hoofdgebouwen mag niet meer bedragen dan op 

de verbeelding is aangegeven.
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22.2.3  Aan- of uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen
Voor het bouwen van aan- of uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen tegen het hoofdgebouw gelden de 
volgende regels:

a. aan- of uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen mogen binnen het bestemmingsvlak worden 
opgericht;

b. aan- of uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen mogen uit ten hoogste 1 bouwlaag bestaan, 
waarbij de goothoogte niet meer mag bedragen dan de hoogte van de vloer van de eerste verdieping 
van het bijbehorende hoofdgebouw plus 0,30 meter; 

c. aan de achtergevel mogen, over de gehele breedte van de oorspronkelijke achtergevel van het 
bijbehorende hoofdgebouw, aan- of uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen worden gebouwd met 
een diepte van maximaal 3 meter;

d. aan de zijgevel mogen aan- of uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen worden gebouwd:
1. op ten minste 3 meter achter het verlengde van de oorspronkelijke voorgevel van het 

bijbehorende hoofdgebouw;
2. waarvan de breedte maximaal de helft mag bedragen van de breedte van het bijbehorende 

hoofdgebouw, met dien verstande dat de breedte van het bijbehorende bouwwerk in elk geval 3 
meter mag bedragen;

3. waarvan de achterzijde maximaal 3 meter achter de oorspronkelijke achtergevel van het 
bijbehorende hoofdgebouw mag liggen.

22.2.4  Vrijstaande bijgebouwen
Voor het bouwen van vrijstaande bijgebouwen gelden de volgende regels:

a. vrijstaande bijgebouwen mogen binnen het bestemmingsvlak, worden gebouwd, met dien verstande 
dat deze op ten minste 3 meter achter de voorgevel van het bijbehorend hoofdgebouw dienen te 
worden gebouwd;

b. de bouwhoogte mag niet meer dan 3 meter bedragen.

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

a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen binnen het bestemmingsvlak worden opgericht; de 
bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan aangegeven in 
artikel 36. 

22.2.6  Bebouwingspercentage
a. het bouwvlak mag met maximaal het op de verbeelding aangegeven bebouwingspercentage worden 

bebouwd;
b. indien op de verbeelding geen percentage is opgenomen mag het bouwvlak voor 100% worden 

bebouwd; 
c. indien op de verbeelding een bebouwingspercentage is opgenomen buiten het bouwvlak mag dat 

niet worden overschreden; 
d. daar waar buiten het bouwvlak geen bebouwingspercentage is aangegeven, mag de gezamenlijke 

oppervlakte van aan- of uitbouwen, aangebouwde bijgebouwen en vrijstaande bijgebouwen niet meer 
bedragen dan 50% van de oppervlakte van het bijbehorende perceel, met een maximum van 40 m² .

22.3  Afwijken van de bouwregels

a. met omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 22.2.3 ten behoeve van 
het realiseren van een dakterras met toepassing van de regels gesteld in de Nota "Het dak op";

b. met omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 22.2.3 en artikel 22.2.4 
voor het plaatsen van een kap met een bouwhoogte van maximaal 6 meter, mits deze kap niet 
onevenredig nadelig is voor de lichttoetreding in aangrenzende woningen;

c. met omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in  22.2.3 en artikel 22.2.4 voor 
een bouwhoogte van maximaal 6 meter, indien de helling van het dak van de woning voortgezet of 
herhaald wordt bij de aanbouw, uitbouw of aangebouwd bijgebouw, mits deze verhoging niet 
onevenredig nadelig is voor lichttoetreding in aangrenzende percelen.
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22.4  Afwijken van de gebruiksregels

a. met omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 22.1.2 voor het vergroten 
van het vloeroppervlak tot een maximum van 65 m², mits er geen sprake is van onevenredige 
verkeersaantrekkende werking en het parkeren ten behoeve van een aan-huis-gebonden beroep 
zoveel mogelijk op eigen terrein plaatsvindt.

22.5  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden

Met betrekking tot de gronden met deze bestemming is het bepaalde in artikel 41.1 van toepassing.        
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Artikel 23  Wonen - 1

23.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen;
b. ter plaatse van de aanduiding: "tunnel" (tu) is een twee keer tweebaans verkeerstunnel toegestaan 

met bijbehorende, al dan niet beneden peil gelegen, gebouwen en bouwwerken geen gebouwen 
zijnde,

één en ander met de daarbij behorende gebouwen, aan- en bijgebouwen, bouwwerken geen gebouwen 
zijnde, wegen, groen, water, parkeergelegenheid en overige voorzieningen.

23.2  Bouwregels

23.2.1  Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

a. woningen mogen uitsluitend binnen het op de plankaart aangegeven bouwvlak worden gerealiseerd;
b. de goot- en/of bouwhoogte van woningen mag niet meer bedragen dan op de plankaart is 

aangegeven;
c. van het gestelde onder b mag worden afgeweken ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - 

dakopbouw' ten behoeve van de realisatie van een dakopbouw van maximaal 3,5 meter hoog, 
gemeten vanaf het bestaande dakvlak. 

d. aan- en bijgebouwen zijn buiten het op de plankaart aangegeven bouwvlak toegestaan met dien 
verstande dat:
1. aan-en bijgebouwen tenminste 3 m achter het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw 

moeten worden gesitueerd; 
2. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en bijgebouwen ten hoogste 40 m2 mag bedragen;
3. de bouwhoogte van een aan- en uitbouw of een aangebouw bijgebouw niet meer mag bedragen 

dan 0,30 meter boven de vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw; 
4. de bouwhoogte van een losstaand bijgebouw niet meer mag bedragen dan 3 m;
5. In uitzondering op het gestelde onder sub 1 zijn bijgebouwen ook toegestaan voor het verlengde 

van de voorgevel, indien deze aanwezig waren op het tijdstip van de terinzagelegging van het 
ontwerp van deze verordening en de omvang en situering ervan niet wordt veranderd. 

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

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

b. de hoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde mag, voor zover deze zich bevinden voor de 
voorgevel van het hoofdgebouw, niet meer dan 1 m bedragen;

c. de hoogte van erfafscheidingen, voor zover gelegen achter de voorgeven en het verlengde daarvan, 
mag niet meer bedragen dan 2 m.

d. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mogen een hoogte hebben van 3 m.

23.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bestemmingsplan voor:

a. het uitbreiden van de woning met dien verstande dat:
1. aanbouwen aan de achtergevel zijn toegestaan mits de breedte van de aanbouw de breedte van 

de achtergevel niet overschrijdt en de diepte maximaal 3 m bedraagt, gemeten uit de 
achtergevelbouwgrens;

2. aanbouwen aan de zijgevel zijn toegestaan met een breedte van maximaal 3 m gemeten uit de 
zijgevel, met een diepte van ten hoogste 3 m gemeten uit het verlengde van de 
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achtergevelbouwgrens en de aanbouwen tenminste 3 m achter en evenwijdig aan het verlengde 
van de voorgevel van de woning zullen worden gebouwd; 

3. de goothoogte van aanbouwen mag niet meer bedragen dan 0,30 meter boven de vloer van de 
tweede verdieping van het hoofdgebouw;

b. het afwijken van artikel 23.2.1 sub d onder 2 voor het bouwen van een praktijkruimte met een 
maximumoppervlak van 50 m2;

c. het afwijken van artikel 23.2.1 sub d onder 2 voor het bouwen van maximaal één bijgebouw voor het 
houden van levende have, het kweken van planten of daarmee gelijk te stellen bouwwerken met dien 
verstande dat de oppervlakte van dit gebouw niet meer mag bedragen dan 1% van het bouwperceel 
met een maximum van 20 m2. 
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Artikel 24  Leiding - Hoogspanning

24.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Hoogspanning' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor een ondergrondse hoogspanningsleiding.

24.2  Bouwregels

Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, binnen een strook van 4 m ter 
weerszijden van de hartlijn van de leiding gelden de volgende regels: 

a. ten behoeve van de ondergrondse hoogspanningsleiding zijn bouwwerken toegestaan;
b. ten behoeve van de andere daar voorkomende bestemmingen zijn voor zover deze met de 

bestemming 'Leiding-Hoogspanning' samenvallen geen bouwwerken toegestaan.

24.3  Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van artikel 24.2 onder b voor het bouwen van 
bouwwerken, onverminderd het bepaalde in de andere daar voorkomende bestemmingen als bedoeld in 
artikel 24.1, voor zover het doelmatig en veilig functioneren van de leiding dit gedoogt en nadat 
hieromtrent schriftelijk advies is ingewonnen van de leidingbeheerder.

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

a. Het is verboden op of in de voor 'Leiding-Hoogspanning' aangewezen gronden zonder of in afwijking 
van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende 
werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
1. het aanbrengen van oppervlakteverharding;
2. het wijzigen van maaiveldniveau door ontgronding of ophoging;
3. het verrichten van graafwerkzaamheden;
4. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen;
5. het indrijven van voorwerpen in de grond.

b. De onder a genoemde verboden gelden niet:
1. indien en voor zover de onder a genoemde werken en werkzaamheden noodzakelijk zijn in 

verband het normale beheer of onderhoud van de gronden;
2. indien en voor zover deze vorm van gebruik van de grond verenigbaar is met het doel waarvoor 

de betreffende grond volgens het plan is bestemd;
3. ten aanzien van werken en werkzaamheden die dienen ter instandhouding of voltooiing van 

werken die op het moment van de tervisielegging van het ontwerpplan reeds bestaan of in 
uitvoering zijn genomen.

c. De werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden als bedoeld onder a zijn slechts 
toelaatbaar, indien en voor zover deze:
1. geen afbreuk doen aan het doelmatig en veilig functioneren van de leiding;
2. hieromtrent vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de beheerder van de betrokken leiding.
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Artikel 25  Leiding - Water

25.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding-Water' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), 
mede bestemd voor een drinkwatertransportleiding.

25.2  Bouwregels

Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, binnen een strook van 5 m ter 
weerszijden van de hartlijn van de leiding gelden de volgende regels: 

a. ten behoeve van de drinkwatertransportleiding zijn bouwwerken toegestaan;
b. ten behoeve van de andere daar voorkomende bestemmingen zijn voor zover deze met de 

bestemming 'Leiding-Water' samenvallen geen bouwwerken toegestaan.

25.3  Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van artikel 25.2 onder b voor het bouwen van 
bouwwerken, onverminderd het bepaalde in de andere daar voorkomende bestemmingen als bedoeld in 
artikel 25.1, voor zover het doelmatig en veilig functioneren van de leiding dit gedoogt en nadat 
hieromtrent schriftelijk advies is ingewonnen van de leidingbeheerder.

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

a. Het is verboden op of in de voor 'Leiding-Water' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een 
schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, 
geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
1. het aanbrengen van oppervlakteverharding;
2. het wijzigen van maaiveldniveau door ontgronding of ophoging;
3. het verrichten van graafwerkzaamheden;
4. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen;
5. het indrijven van voorwerpen in de grond.

b. De onder a genoemde verboden gelden niet:
1. indien en voor zover de onder a genoemde werken en werkzaamheden noodzakelijk zijn in 

verband het normale beheer of onderhoud van de gronden;
2. indien en voor zover deze vorm van gebruik van de grond verenigbaar is met het doel waarvoor 

de betreffende grond volgens het plan is bestemd;
3. ten aanzien van werken en werkzaamheden die dienen ter instandhouding of voltooiing van 

werken die op het moment van de tervisielegging van het ontwerpplan reeds bestaan of in 
uitvoering zijn genomen.

c. De werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden als bedoeld onder a zijn slechts 
toelaatbaar, indien en voor zover deze:
1. geen afbreuk doen aan het doelmatig en veilig functioneren van de leiding;
2. hieromtrent vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de beheerder van de betrokken leiding.
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Artikel 26  Leiding - Gas

26.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding-Gas' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), 
mede bestemd voor de aanleg en instandhouding van een:

a. gasleidingen W-536-01- 20 inch / 40 bar, W-536-03 4 inch / 40 bar, W-536-06 16 inch / 40 bar en  
W-536-08 16 inch / 40 met een veiligheidszone ter breedte van 4 meter ter weerszijden van de 
leiding ten opzichte van kwetsbare objecten en een toetsingsafstand ter breedte van 20 meter ter 
weerszijden van de leiding;

b. gasleidingen A-517 / 30 inch / 66,2 bar en A-517-10 20 inch / 66,2 bar met een veiligheidszone ter 
breedte van 5 meter ter weerszijden van de leiding ten opzichte van kwetsbare objecten en een 
toetsingsafstand ter breedte van 50 meter ter weerszijden van de leiding;

c. in geval van strijdigheid van regels gaan de regels van dit artikel vóór de regels die ingevolge andere 
artikelen op de desbetreffende gronden van toepassing zijn.

één en ander met de daarbij behorende bouwwerken geen gebouw zijnde, wegen, groen, water en 
overige voorzieningen.

26.2  Bouwregels

Voor het bouwen binnen een strook van 4 m ter weerszijden van de opgenomen hartlijn van de 
bestemming 'Leiding-Gas' als bedoeld in lid 26.1 gelden de volgende regels:

a. ten dienste van de in het eerste lid bedoelde bestemming zijn uitsluitend bouwwerken, ten behoeve 
van de leiding toegestaan;

b. ten behoeve van de andere daar voorkomende bestemmingen zijn in afwijking van het bepaalde in de 
bouwregels van de samenvallende bestemmingen, geen bouwwerken toegestaan.

c. de afstand van de bebouwing tot het hart van de gasleiding moet ten minste 5 meter bedragen.
d. bebouwing op een afstand minder dan voornoemd is alleen toegestaan, indien de belangen van het 

energiebedrijf dit toestaan en nadat burgemeester en wethouders advies hebben ingewonnen bij de 
leidingbeheerder.

26.3  Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van:

a. het bepaalde in lid 26.2 onder b onder de voorwaarde dat:
1. het bouwen van gebouwen/bouwwerken geen gebouwen zijnde geen afbreuk doet aan het 

doelmatig en veilig functioneren van de in lid 1 omschreven leidingen;
2. hieromtrent vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de beheerder van de betrokken 

leiding;
3. de bij de onderliggende bestemming(en) gegeven regels in acht worden genomen.

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

a. Het is verboden op of in de voor 'Leiding-Gas' bestemde gronden zonder of in afwijking van een 
vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de hieronder te noemen werken, 
geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden uit te voeren:
1. het ontginnen, bodem verlagen of afgraven, ophogen, egaliseren, alsmede het scheuren van 

grasland;
2. het aanleggen of verharden van wegen, paden, parkeergelegenheden en het aanbrengen van 

andere oppervlakteverhardingen;
3. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen;
4. het verwijderen van bomen of andere opgaande beplanting, anders dan bij wijze van verzorging 

van de aanwezige houtopstand, voor zover de Boswet of op die wet gebaseerde regelingen niet 
van toepassing zijn;
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5. de aanleg van oeverbeschoeiingen, kaden of aanlegplaatsen;
6. de aanleg van dijken of andere taluds of de vergraving of ontgraving van reeds bestaande dijken 

of taluds;
7. de aanleg van waterlopen of de vergraving, verruiming of demping van reeds bestaande 

waterlopen;
8. de aanleg van ondergrondse constructies, installaties of apparatuur, behoudens indien deze 

werken en werkzaamheden zijn aan te merken als een normaal bestanddeel van een 
doelmatige bedrijfsvoering;

b. De onder a genoemde verboden gelden niet:
1. indien en voor zover de in het eerste lid genoemde werken en werkzaamheden noodzakelijk zijn 

in verband het normale beheer of onderhoud van de gronden;
2. indien en voor zover deze vorm van gebruik van de grond verenigbaar is met het doel waarvoor 

de betreffende grond volgens het plan is bestemd;
3. ten aanzien van werken en werkzaamheden die dienen ter instandhouding of voltooiing van 

werken die op het moment van de tervisielegging van het ontwerpplan reeds bestaan of in 
uitvoering zijn genomen.

c. De werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden als bedoeld onder a zijn slechts 
toelaatbaar, indien en voor zover deze:
1. geen afbreuk doen aan het doelmatig en veilig functioneren van de leiding;
2. hieromtrent vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de beheerder van de betrokken 

leiding;
3. geen neveneffecten teweegbrengen, die de doelmatigheid van de bestemming van de gronden 

elders in het plangebied ingrijpend verstoren.
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Artikel 27  Waarde - Archeologie

27.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende 
bestemmingen, mede bestemd voor het behoud en de bescherming van gebieden met een hoge 
archeologische verwachting.

27.2  Bouwregels

Voor het bouwen binnen de bestemming 'Waarde - Archeologie' geldt de volgende regel:

a. indien er sprake is van het bouwen van bouwwerken met grondroering waarvoor een vergunning is 
vereist, die een diepte van meer dan 50 cm hebben, dient hieromtrent vooraf schriftelijk advies te 
worden ingewonnen bij de afdeling Archeologie van de gemeente Den Haag. De afdeling Archeologie 
kan een onderzoeksrapport verlangen, waarin de archeologische waarde van het terrein welke 
blijkens de aanvraag wordt verstoord in voldoende mate is vastgesteld. 

27.3  Nadere eisen

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten behoeve van:

a. het archeologisch onderzoek;
b. het behoud en de bescherming van archeologische waarden.

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

a. voor het uitvoeren van werken geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden met een totaal oppervlak 
van meer dan 50 m2 en een diepte van meer dan 0,5 m, dient een omgevingsvergunning te worden 
aangevraagd. Het betreft de volgende werken en werkzaamheden:
1. het wijzigen van het maaiveldniveau door middel van het verlagen, afgraven of egaliseren van 

grond waarvoor geen ontgrondingsvergunning is vereist;
2. het aanleggen en verbreden van sloten, vijvers en andere wateren, waarvoor geen 

ontgrondingsvergunning is vereist;
3. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- of andere leidingen en 

de daarmee verband houdende constructies.
b. het vereiste van het verkrijgen van een omgevingsvergunning is niet van toepassing op werken of 

werkzaamheden welke:
1. het normale beheer of onderhoud en/of gebruik betreffen;
2. worden uitgevoerd in bestaande weg- en/of leidingcunetten;
3. reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende vergunning reeds mogen worden 

uitgevoerd op het tijdstip van de terinzagelegging van dit plan.
c. de aanvrager van een omgevingsvergunning, als bedoeld onder artikel 27.4 sub a. dient bij het 

indienen van de aanvraag een rapport te overleggen waarin de archeologische waarde van het terrein 
welke blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van het bevoegd gezag in 
voldoende mate is vastgesteld.

d. aan de omgevingsvergunning kunnen in het belang van archeologische monumentenzorg 
voorwaarden worden verbonden. Deze kunnen onder meer betrekking hebben op:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten in de bodem 

kunnen worden behouden;
2. de verplichting tot het doen van opgravingen; of
3. de verplichting om de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een 

deskundige op het gebied van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het 
bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties.           
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Artikel 28  Waarde - Archeologie 1

28.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. het beschermde archeologische Rijksmonument "Forum Hadriani" en
b. de bescherming en het behoud van de op en/of in deze gronden voorkomende en te verwachten 

archeologische waarden.

28.2  Bouwregels

Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden mag niet worden gebouwd.

28.3  Afwijken van de bouwregels

Met omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 2 met inachtneming van de 
volgende regels: 

a. afwijking kan slechts worden verleend indien de minister een monumentenvergunning heeft  
verstrekt;

b. de aanvrager kan aantonen dat zal worden voldaan aan de verplichtingen gesteld in de onder sub a 
bedoelde monumentenvergunning.

28.4  Specifieke gebruiksregels

a. de regels van de dubbelbestemming gelden primair ten opzichte van de regels van iedere andere 
bestemming, waarmee de dubbelbestemming samenvalt;

b. de regels van een andere bestemming zijn van overeenkomstige toepassing indien en voor zover 
deze regels in overeenstemming zijn met de regels van de dubbelbestemming.

28.5  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden

a. het is verboden om op of in de gronden als bedoeld in lid 1 zonder of in afwijking van een 
schriftelijke vergunning van het college van burgemeester en wethouders (omgevingsvergunning) de 
volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
1. het uitvoeren van grondbewerkingen waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, 

diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;
2. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of andere wijze indrijven van voorwerpen;
3. het verlagen of verhogen van het waterpeil;
4. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
5. het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van daarmee verband 

houdende constructies, installaties of apparatuur;
6. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen.

b. het verbod als bedoeld in sub a. is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden:
1. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij voldaan is aan het bepaalde in lid 

3;  
2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan;
3. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning of een 

ontgrondingvergunning;
4. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.

c. omgevingsvergunning wordt verleend, indien 
1. de aanvrager van de omgevingsvergunning een monumentenvergunning verstrekt door de 

minister kan overleggen;
2. de aanvrager kan aantonen dat zal worden voldaan de verplichtingen gesteld in de hiervoor 

onder 1 bedoelde monumenten vergunning
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Artikel 29  Waarde - Archeologie 2

29.1  Bestemmingsomschrijving

De voor ' Waarde - Archeologie - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor de bescherming en het 
behoud van de op en/of in deze gronden voorkomende en te verwachten archeologische waarden.

29.2  Bouwregels

Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden mag niet worden gebouwd.

29.3  Afwijken van de bouwregels

Met omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 2 met inachtneming van de 
volgende regels:

a. afwijking kan slechts worden verleend voor bouwwerken, voor zover deze zijn toegestaan op grond 
van de regels van de andere bestemmingen, waarmee de dubbelbestemming samenvalt;

b. afwijking kan slechts worden verleend indien:
1. de aanvrager van de afwijking een rapport heeft overlegd van archeologisch onderzoek, zoals 

gesteld in de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie, waarin de archeologische 
waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende 
mate is vastgesteld;

2. de betrokken archeologische waarden, gelet op het rapport zoals onder 1. bedoeld, door de 
bouwactiviteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de 
afwijking voorschriften te verbinden, gericht op:

het treffen van maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden 
behouden;
het doen van opgravingen door een gecertificeerde organisatie;
begeleiding van de bouwactiviteiten door een archeoloog die voldoet aan de normen van de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie.

29.4  Specifieke gebruiksregels

a. de regels van de dubbelbestemming gelden primair ten opzichte van de regels van iedere andere 
bestemming, waarmee de dubbelbestemming samenvalt;

b. de regels van een andere bestemming zijn van overeenkomstige toepassing indien en voor zover 
deze regels in overeenstemming zijn met de regels van de dubbelbestemming.

29.5  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden

a. het is verboden om op of in de gronden als bedoeld in lid 1 zonder of in afwijking van een 
schriftelijke vergunning van het college van burgemeester en wethouders (omgevingsvergunning) de 
volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
1. het uitvoeren van grondbewerkingen waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, 

diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;
2. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of andere wijze indrijven van voorwerpen;
3. het verlagen of verhogen van het waterpeil;
4. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
5. het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van daarmee verband 

houdende constructies, installaties of apparatuur;
6. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen.

b. het verbod als bedoeld in sub a. is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden:
1. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij het bepaalde in lid 3, sub b, onder 

1. en 2. in acht is genomen;  
2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan;
3. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning of een 

ontgrondingvergunning;
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4. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.
c. omgevingsvergunning wordt verleend, indien:

1. de aanvrager van de omgevingsvergunning aan de hand van nader archeologisch onderzoek kan 
aantonen dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden aanwezig zijn;

2. de aanvrager van de omgevingsvergunning een rapport heeft overlegd waarin de archeologische 
waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende 
mate is vastgesteld;

3. de betrokken archeologische waarden, gelet op het rapport zoals in sub b. bedoeld, door de 
activiteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de 
omgevingsvergunning voorschriften te verbinden, gericht op:

het treffen van maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden 
behouden;
het doen van opgraving;
het begeleiden van de activiteiten door een archeoloog die voldoet aan de normen van de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie.

29.6  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de dubbelbestemming te wijzigingen door voor een of meer 
bestemmingsvlakken de dubbelbestemming:

a. geheel of gedeeltelijk van de plankaart te verwijderen, indien:
1. uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden 

aanwezig zijn;
2. het op grond van nader archeologisch onderzoek niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het 

bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van archeologische waarden 
voorziet. 

b. de onderlinge begrenzing tussen verschillende dubbelbestemmingsen Waarde - Archeologie te 
verschuiven. 
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Artikel 30  Waarde - Archeologie 5

30.1  Bestemmingsomschrijving

De voor ' Waarde - Archeologie - 5' aangewezen gronden zijn bestemd voor de bescherming en het 
behoud van de op en/of in deze gronden voorkomende te verwachten archeologische waarden.

30.2  Bouwregels

Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve 
van de dubbelbestemming, en voorts met inachtneming van de volgende regels:

a. gebouwen zijn niet toegestaan;
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegestaan tot een bouwhoogte van maximaal 3 m;
c. het bepaalde in de aanhef juncto sub a. en sub b. is niet van toepassing indien het bouwplan 

betrekking heeft op een of meer van de volgende bouwwerken:
1. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte, voor 

zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik
2.  wordt gemaakt van de bestaande fundering;
3. een bouwwerk met een oppervlakte kleiner dan 30 m²;
4. een bouwwerk dat kan worden geplaatst zonder graafwerkzaamheden dieper dan 30 cm en 

zonder heiwerkzaamheden.

30.3  Afwijken van de bouwregels

Met omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 2 met inachtneming van de 
volgende regels:

a. afwijking kan slechts worden verleend voor bouwwerken, voor zover deze zijn toegestaan op grond 
van de regels van de andere bestemmingen, waarmee de dubbelbestemming samenvalt;

b. afwijking kan slechts worden verleend indien:
1. de aanvrager van de afwijking een rapport heeft overlegd van archeologisch onderzoek, zoals 

gesteld in de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie, waarin de archeologische 
waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende 
mate is vastgesteld;

2. de betrokken archeologische waarden, gelet op het rapport zoals onder 1. bedoeld, door de 
bouwactiviteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de 
afwijking voorschriften te verbinden, gericht op:

het treffen van maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden 
behouden;
het doen van opgravingen door een gecertificeerde organisatie;
begeleiding van de bouwactiviteiten door een archeoloog die voldoet aan de normen van de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie

30.4  Specifieke gebruiksregels

a. de regels van de dubbelbestemming gelden primair ten opzichte van de regels van iedere andere 
bestemming, waarmee de dubbelbestemming samenvalt;

b. de regels van een andere bestemming zijn van overeenkomstige toepassing indien en voor zover 
deze regels in overeenstemming zijn met de regels van de dubbelbestemming.

30.5  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden

a. het is verboden om op of in de gronden als bedoeld in lid 1 zonder of in afwijking van een 
schriftelijke vergunning van het college van burgemeester en wethouders (omgevingsvergunning) de 
volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
1. het uitvoeren van grondbewerkingen waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, 

diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;
2. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of andere wijze indrijven van voorwerpen;
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3. het verlagen of verhogen van het waterpeil;
4. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
5. het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van daarmee verband 

houdende constructies, installaties of apparatuur;
6. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen.

b. het verbod als bedoeld in sub a. is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden:
1. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij het bepaalde in lid 3, sub b, onder 

1. en 2. in acht is genomen;
2. een oppervlakte beslaan van ten hoogste 30 m²;
3. de bodem bij de werkzaamheden genoemd onder 1., 2., 4., 5. en 6 niet dieper wordt geroerd 

dan tot 30 cm beneden maaiveld;
4. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan;
5. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning of een 

ontgrondingvergunning;
6. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.

c. omgevingsvergunning wordt verleend, indien 
1. de aanvrager van de omgevingsvergunning aan de hand van nader archeologisch onderzoek kan 

aantonen dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden aanwezig zijn;
2. de aanvrager van de omgevingsvergunning een rapport heeft overlegd waarin de archeologische 

waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende 
mate is vastgesteld;

3. de betrokken archeologische waarden, gelet op het rapport zoals in sub b. bedoeld, door de 
activiteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de 
omgevingsvergunning voorschriften te verbinden, gericht op:

het treffen van maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden 
behouden;
het doen van opgraving;
het begeleiden van de activiteiten door een archeoloog die voldoet aan de normen van de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie.

30.6  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de dubbelbestemming te wijzigingen door voor een of meer 
bestemmingsvlakken de dubbelbestemming:

a. geheel of gedeeltelijk van de plankaart te verwijderen, indien:
1. uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden 

aanwezig zijn;
2. het op grond van nader archeologisch onderzoek niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het 

bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van archeologische waarden 
voorziet. 

b. de onderlinge begrenzing tussen verschillende dubbelbestemmingsen Waarde - Archeologie te 
verschuiven.
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Artikel 31  Waarde - Cultuurhistorie

31.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Cultuurhistorie' aangewezen gronden zijn primair bestemd voor het behoud en/of de 
versterking van de aanwezige historisch-ruimtelijke en/of cultuurhistorische waarden.

31.2  Bescherming waardevolle elementen

Met betrekking tot de gronden als bedoeld in lid 1, geldt dat het realiseren van de krachtens dit plan op 
gronden in het plangebied gelegde bestemmingen niet mag leiden tot een onevenredige aantasting van 
de waardevolle landschaps- en bebouwingsstructuren en landschapselementen.

31.3  Afwijken van de bouw- en/of gebruikregels

Met omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 31.1 voorzover een bouw- 
of inrichtingsplan, respectievelijk een beoogde wijze van gebruik geen onevenredige afbreuk doet aan, 
respectievelijk strekt tot behoud en/of de versterking van de historisch-ruimtelijke landschappelijke en/of 
cultuurhistorische waarden en/of elementen.

31.4  Advies

Alvorens te beslissen omtrent het al dan niet afwijken van het gestelde in artikel 31.1, winnen 
burgemeester en wethouders schriftelijk advies in bij een landschapsdeskundige, respectievelijk een 
deskundige op het gebied van cultuurhistorie.

31.5  Specifieke gebruiksregels

Tot gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend het gebruiken of laten 
gebruiken van gronden en/of bouwwerken op een wijze of tot een doel ten gevolge waarvan de 
aanwezige ruimtelijk-historische - en/of cultuurhistorische waarden onevenredig worden aangetast.

31.6  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden

Met betrekking tot de gronden met deze bestemming is het bepaalde in artikel 41.1 van toepassing.       
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Artikel 32  Waarde - Ecologie

32.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Ecologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende 
bestemmingen, mede bestemd voor het instandhouden van de stedelijke groene hoofdstructuur, één en 
ander met de daarbij behorende bouwwerken geen gebouwen zijnde. 

32.2  Bouwregels

Voor het bouwen binnen de bestemming 'Waarde - Ecologie' als bedoeld in lid 32.1 gelden de volgende 
regels:

a. ten behoeve van de bestemming Waarde - Ecologie zijn bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
toegestaan met een maximale hoogte van 3 m;

b. het bouwen ten behoeve van de onderliggende bestemmingen dient met inachtneming van de 
natuurlijke waarden plaats te vinden.           
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Artikel 33  Waterstaat - Waterkering

33.1  Bestemmingsomschrijving

33.1.1  Primaire bestemming
De voor Waterstaat - Waterkering aangewezen gronden zijn primair bestemd voor de waterkering, met 
de daaraan- of uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen.

33.1.2  Secundaire bestemming
Secundair zijn deze gronden bestemd voor de doeleinden die op de verbeelding zijn aangegeven.

33.2  Bouwregels

Op deze gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de in artikel 33.1.1 genoemde bestemming, 
met een maximum hoogte van 5 meter, gemeten vanaf het peil;

b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de in artikel 33.1.2 genoemde secundaire 
bestemmingen, conform de bouwregels van de secundaire bestemmingen, voor zover de 
waterstaatkundige belangen dit toestaan en nadat hierover schriftelijk advies is ingewonnen bij de 
beheerder van de waterkering.

33.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren een werken of werkzaamheden

Met betrekking tot de gronden met deze bestemming is het bepaalde in artikel 41.1 van toepassing.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 34  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 35  Algemene bouwregels

a. De in dit plan opgenomen regels zijn van toepassing op elk bouwwerk bedoeld om ter plaatse te 
functioneren;

b. Overschrijding van de in het plan aangegeven bebouwings- of bestemmingsgrenzen, respectievelijk 
bebouwingspercentages is - tenzij in de regels anders is bepaald - slechts toegestaan voor 
ondergeschikte bouwdelen, mits de overschrijding niet meer dan 1 m, respectievelijk 10% bedraagt. 
Voorwaarde daarbij is dat, indien sprake is van overstekende daken en soortgelijke delen van 
gebouwen, deze bouwdelen zich op een minimale hoogte van 2,40 m boven het maaiveld bevinden, 
of, voor zover deze bouwdelen boven een rijstrook zijn gelegen, deze bouwdelen zich op een 
minimale hoogte van 4,20 m boven maaiveld bevinden;

c. Een overschrijding van de in het plan opgenomen bouwhoogten is toegestaan voor zover het 
ondergeschikte bouwdelen betreft;

d. Installaties voor mobiele telecommunicatie zijn toegestaan op gebouwen met een kantoor- of 
bedrijfsbestemming, en daarnaast op overige gebouwen die niet als rijks-, provinciaal-, of 
gemeentelijk monument zijn aangewezen en niet in een rijksbeschermd stadsgezicht zijn gelegen;

e. Tenzij in de regels anders is bepaald, mag binnen een bouwvlak in één laag beneden peil worden 
gebouwd;

f. Binnen de geometrisch bepaalde vlakken, welke onderdeel uitmaken van dit plan zijn bouwwerken 
ten behoeve van nutsvoorzieningen - zoals transformatorhuisjes, elektriciteitsvoorzieningen, het 
openbaar vervoer en/of het wegverkeer - met een maximale bouwhoogte van 3 m en een maximaal 
bruto-vloeroppervlak tot 15 m2, toegestaan;

g. Bouwwerken - ondergronds en bovengronds - voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen, zijn 
toegestaan, mits niet hoger dan 2 m en - indien bovengronds geplaatst - het oppervlak niet meer 
dan 4 m2 bedraagt;

h. Bouwwerken geen gebouw zijnde welke op, over, onder of bij een weg of railweg, dan wel in, onder 
of bij een water worden gebouwd zijn toegestaan, voor zover het betreft:
1. bouwwerken ten behoeve van de verkeersregeling, verkeersgeleiding, wegaanduiding en/of 

verlichting;
2. bovenleidingen met bijbehorende draagconstructies of seinpalen;

i. Binnen de geometrisch bepaalde vlakken welke onderdeel uitmaken van dit plan is sraatmeubilair 
toegestaan;

j. Een ruimte voor het parkeren van een personenauto moet afmetingen hebben die zijn afgestemd op 
gangbare personenauto's. Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan:
1. indien de afmetingen van een voor een gehandicapte gereserveerde parkeerruimte, bij haaks 

parkeren ten minste 3,50 m bij 5,00 m bedraagt;
2. indien de afmetingen van een parkeerruimte uitgaande van langsparkeren, voor een 

personenauto ten minste 1,80 m bij 5,50 m en ten hoogste 3,25 m bij 6,00 m bedraagt, en in 
geval van haaks parkeren, ten minste 2,50 m bij 5,00 m bedraagt;

k. Bij het realiseren van bestemmingen volgens dit bestemmingsplan dienen de Wet geluidhinder, het 
Haags ontheffingenbeleid (Ris 20405) en de voor dit bestemmingsplan afgegeven beschikking 
hogere grenswaarden in acht te worden genomen.
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Artikel 36  Algemene bouwregels

36.1  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De toelaatbare bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag - tenzij in de regels anders is 
bepaald - ten hoogste bedragen:

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde Maximale 
bouwhoogte 

erf- en perceelafscheidingen op ten minste 1 meter achter de voorgevelrooilijn 2 meter
overige erf- en perceelafscheidingen 1 meter
vlaggenmasten 6 meter
lantaarnpalen 6 meter
lichtmasten 9 meter
lichtmasten ten behoeve van sport 15 meter
ballenvangers ten behoeve van sport 9 meter
vrijstaande antenne-installaties ten behoeve van telecommunicatie, niet zijnde 
schotelantennes en zonder techniekkast

15 meter

vrijstaande antenne-installaties, niet zijnde schotelantennes ten behoeve van 
mobiele telecommunicatie

5 meter

antenne-installaties die op bouwwerken worden geplaatst, niet zijnde 
schotelantennes

5 meter

schotelantennes 3 meter
straatmeubilair 3 meter
tuinmeubilair 2 meter
speeltoestellen 5 meter
kunstwerken 6 meter
overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 3 meter

36.2  Bestaande maten

40.2.1  Afwijkende hogere maten

De bestaande afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen die meer bedragen dan in hoofdstuk 2 
is voorgeschreven én niet in strijd zijn met het voorheen geldend plan, mogen als ten hoogste 
toelaatbaar worden aangehouden.

40.2.2  Afwijkende lagere maten

De bestaande afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen die minder bedragen dan in hoofdstuk 2 
is voorgeschreven én niet in strijd zijn met het voorheen geldend plan, mogen als ten minste toelaatbaar 
worden aangehouden.

40.2.3  Herbouw

In geval van herbouw is het bepaalde in voorgaande twee subleden (40.2.1 en 40.2.2) uitsluitend van 
toepassing, indien de herbouw op dezelfde plaats plaatsvindt.
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Artikel 37  Algemene gebruiksregels

a. Het is verboden de gronden en de zich daarop bevindende opstallen binnen dit bestemmingsplan, te 
gebruiken, te doen of laten gebruiken, op een wijze of tot een doel, strijdig met de voorgeschreven 
bestemming of met de regels van het plan; tot verboden gebruik wordt - tenzij in de regels anders is 
bepaald - in ieder geval gerekend:
1. de aanleg of het gebruik van onbebouwde gronden als opslag, stort- of bergplaats behoudens 

voor zover dit noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de 
gronden;

2. het gebruik van gronden en gebouwen voor het uitoefenen van prostitutie en voor de exploitatie 
van een seksinrichting, een sekswinkel, een escortbedrijf, een paddoshop, een garagebedrijf of 
een belwinkel;

b. Indien de ligging, de omvang of de bestemming van een gebouw daartoe aanleiding geeft, moet 
volgens de parkeernormen en kaart zoals opgenomen in de bijlage(n) van de regels ten behoeve van 
het parkeren of stallen van personenauto's, fietsen en bromfietsen alsook voor het laden of lossen 
van goederen, ruimte zijn aangebracht in, op of onder dat gebouw, dan wel op of onder het 
onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort;

c. Tenzij in de regels anders is bepaald, is een webshop alleen toegestaan als geen afhaalpunt wordt 
gerealiseerd en geen uitstalling van goederen plaatsvindt.
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Artikel 38  Algemene afwijkingsregels

38.1  Afwijken van de in het plan opgenomen bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de regels van het plan ten behoeve van:

a. het afwijken van voorgeschreven maten ten aanzien van goot- en/of bouwhoogten en 
perceelsgrensafstanden en bebouwingspercentage met maximaal 15%;

b. geringe afwijkingen van bestemmingsgrenzen, bouwvlakken en maatvoeringsvlakken tot een 
maximum van 3 m;

c. beneden peil gelegen ruimtes in één laag, voor zover gelegen buiten een bouwvlak;
d. de plaatsing van installaties voor mobiele telecommunicatie op gebouwen die als gemeentelijk-, 

provinciaal- of rijksmonument zijn aangewezen en/of zijn gelegen in een rijks beschermd 
stadsgezicht, mits het monumentale karakter van de bebouwing en/of het ensemble waar de 
bebouwing deel van uitmaakt niet in onevenredige mate wordt aangetast;

e. bouwwerken ten dienste van nutsvoorzieningen, zoals transformatorhuisjes, 
elektriciteitsvoorzieningen, het openbaar vervoer en/of het wegverkeer met een maximale 
bouwhoogte van 5 meter en een maximum oppervlakte van 30 m2;

f. kunst- en reclameobjecten.

38.2  Afwijken van de in het plan opgenomen gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de regels van het plan ten behoeve van:

a. de vestiging van een horeca-inrichting in een andere categorie ter plaatse van de aanduiding [h] 
en/of bestemming waarbinnen dit gebruik is toegestaan. Daarbij kan advies worden ingewonnen van 
de toetsingscommissie horeca;

b. de vestiging van een Bed & Breakfast binnen een woonfunctie, met dien verstande dat dit geen 
onevenredige aantasting van de leefomgeving met zich mee brengt;

c. parkeernormen die gehanteerd worden voor het parkeren of stallen van auto's, fietsen, bromfietsen 
en voor het laden en lossen van goederen, indien:

1. op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingsruimte wordt voorzien;
2. nadere besluitvorming ten aanzien van het parkeerbeleid en/of parkeernormen aanleiding geeft om af 

te wijken van de in de bijlage van de regels opgenomen parkeernormen;
3. het voldoen aan de parkeernormen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren 

stuit, tot welke bijzondere omstandigheden in elk geval worden gerekend een te verwachten meer 
dan gemiddeld aantal gehandicapte gebruikers of bezoekers van het gebouw;

d. het bepaalde in artikel Algemene gebruiksregels onder a, wanneer strikte toepassing daarvan leidt 
tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt 
gerechtvaardigd.

38.3  Afwijken overige regels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de regels van het plan ten behoeve van:

a. een speeltoestel, waarvan de hoogte, gemeten vanaf de voet, niet meer dan 3 m bedraagt;
b. bouwwerken voor de stalling van fietsen, motorfietsen, scooters, scootmobielen en soortgelijke 

vervoermiddelen. De afwijking kan voor een bepaalde termijn worden toegestaan. Ook kan een 
persoonsgebonden afwijking worden toegestaan;

c. bouwwerken geen gebouw zijnde, zoals gedenktekens, kunst- en reclameobjecten, keermuren, 
geluidwerende voorzieningen, steigers, duikers en andere waterstaatkundige werken;

d. bouwwerken ten behoeve van veiligheidvoorzieningen of verkeersregulering, zoals 
anti-ramkraakpaaltjes, verhoogde trottoirs en/of pollers;

e. één mast of soortgelijk bouwwerk per erf, met een maximale bouwhoogte van zes meter. 
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38.4  Voorwaarde

De in dit artikel opgenomen afwijkingen worden niet toegestaan indien op andere percelen dan die 
waarop de aanvraag betrekking heeft een situatie ontstaat, welke in strijd is met bij of krachtens de wet 
voorgeschreven bepalingen en/of met de regels van dit plan.
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Artikel 39  Algemene aanduidingsregels

39.1  Verkeerstunnel - beschermingszone 1

in afwijking van het bepaalde in de ter plaatse voorkomende bestemming(en), zijn op of in de gronden ter 
plaatse van de aanduiding "verkeerstunnel - beschermingszone 1" de volgende aanvullende voorwaarden 
van toepassing. 

40.1.1  Bouwregels

a. het oprichten van gebouwen, en bouwwerken geen gebouwen zijnde is ter plaatse van de functie 
aanduiding "tunnel" (tu) niet toegestaan;

b. met omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het voorgaande onder a teneinde bouwwerken 
op te richten voor zover dit is toegestaan volgens het bepaalde in de afzonderlijke bestemmingen en 
mits het tunnelbelang niet onevenredig wordt aangetast. Hiertoe wordt vooraf de beheerder van de 
tunnel gehoord.

40.1.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden

a. Omgevingsvergunning
Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen 
bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

1. Het aanbrengen van beplantingen en / of bomen c.q. het vellen en / of rooien ervan;
2. Het tot stand brengen en / of in exploitatie nemen van boor- en pompputten;
3. Het uitvoeren van afgravings- en ontgrondingswerkzaamheden anders dan normaal spitwerk, 

dieper dan 0.50 m;
4. Het uitvoeren van heiwerken en / of het indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem, dieper 

dan 0.50 m;
5. Het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding en / of ophoging.
6. Het draineren, bemalen of het winnen van water;
7. Het funderen op palen en op staal;

b. Uitzondering
Het in artikel 39.1.3 sub a vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

1. Het normale onderhoud betreffen dan wel van ondergeschikte betekenis zijn en / of voortvloeien 
uit het normale gebruik overeenkomstig de bestemming;

2. Reeds in uitvoering zijnde op het tijdstip van het van kracht worden van dit bestemmingsplan;
3. Plaats vinden ten behoeve van de realisatie van de verkeerstunnel van de Rotterdamsebaan.

c. Afwegingskader
De werken of werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 39.1.3 sub a zijn slechts toelaatbaar:

1. Indien hierdoor geen schade wordt of kan worden toegebracht aan de bedrijfsveiligheid van de 
verkeerstunnel;

2. Nadat ter zake advies is ingewonnen van de beheerinstantie van de tunnel;
3. In de beoordeling bij het advies genoemd onder 2 dient de in Bijlage 5 Ontwerp boortunnel 

gebruiksbeperkingen opgenomen kaart "Ontwerp Boortunnel Gebruiksbeperkingen" te worden 
betrokken; 

4. Indien de beslissing met betrekking tot omgevingsvergunning aan de betreffende 
beheersinstantie wordt meegedeeld.

39.2  Verkeerstunnel - beschermingszone 2

in afwijking van het bepaalde in de ter plaatse voorkomende bestemming(en), zijn op of in de gronden ter 
plaatse van de aanduiding "verkeerstunnel - beschermingszone 2" de volgende aanvullende voorwaarden 
van toepassing. 

40.2.1  bouwregels

het oprichten van gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde is slechts toegestaan onder de 
voorwaarden genoemd in lid 39.2.3 en nadat vooraf de tunnelbeheerder is gehoord.
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40.2.3  omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden

a. Omgevingsvergunning
Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen 
bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

1. Het aanbrengen van beplantingen en / of bomen c.q. het vellen en / of rooien ervan;
2. Het tot stand brengen en / of in exploitatie nemen van boor- en pompputten;
3. Het uitvoeren van afgravings- en ontgrondingswerkzaamheden anders dan normaal spitwerk, 

dieper dan 0.50 m;
4. Het uitvoeren van heiwerken en / of het indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem, dieper 

dan 0.50 m;
5. Het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding en / of ophoging.
6. Het draineren, bemalen of het winnen van water;
7. Het funderen op palen en op staal;

b. Uitzondering
Het in artikel 39.2.3 sub a vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

1. Het normale onderhoud betreffen dan wel van ondergeschikte betekenis zijn en / of voortvloeien 
uit het normale gebruik overeenkomstig de bestemming;

2. Reeds in uitvoering zijnde op het tijdstip van het van kracht worden van dit bestemmingsplan;
3. Plaats vinden ten behoeve van de realisatie van de verkeerstunnel van de Rotterdamsebaan.

c. Afwegingskader
De werken of werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 39.2.3 sub a zijn slechts toelaatbaar:

1. Indien hierdoor geen schade wordt of kan worden toegebracht aan de bedrijfsveiligheid van de 
verkeerstunnel;

2. Nadat ter zake advies is ingewonnen van de beheerinstantie van de tunnel;
3. In de beoordeling bij het advies genoemd onder 2 dient de in Bijlage 5 Ontwerp boortunnel 

gebruiksbeperkingen opgenomen kaart "Ontwerp Boortunnel Gebruiksbeperkingen" te worden 
betrokken; 

4. Indien de beslissing met betrekking tot omgevingsvergunning aan de betreffende 
beheersinstantie wordt meegedeeld.

39.3  Vrijwaringszone - straalpad

42.3.1  Bouwregels

In afwijking van het bepaalde in de ter plaatse voorkomende bestemming(en), zal op of in de gronden ter 
plaatse van de aanduiding "vrijwaringszone - straalpad", de bouwhoogte van gebouwen en bouwwerken 
geen gebouwen zijnde, ten hoogste 30 m bedragen.  
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Artikel 40  Algemene wijzigingsregels

40.1  Wro-zone - wijzigingsgebied - 1

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet 
ruimtelijke ordening het met wro-zone-wijzigingsgebied 1 omkaderde en van dit plan deel uitmakende 
geometrisch bepaalde vlak met de bestemming Verkeer - Verblijfsgebied 1 te wijzigen in Sport, een en 
ander met inachtneming van de volgende regels:

a. het bepaalde in artikel 13 is op de voor deze wijzigingsbevoegdheid van toepassing zijnde gronden 
van overeenkomstige toepassing;

b. de wijziging mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden en gebouwen;

c. voordat burgemeester en wethouders overgaan tot wijziging, dient de procedure zoals opgenomen in 
artikel 43.1 te worden gevolgd.

40.2  Wro-zone - wijzigingsgebied - 2

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet 
ruimtelijke ordening het met wro-zone-wijzigingsgebied 1 omkaderde en van dit plan deel uitmakende 
geometrisch bepaalde vlak met de bestemming Sport te wijzigen in Agrarisch - 1, een en ander met 
inachtneming van de volgende regels:

a. het bepaalde in artikel 4 is op de voor deze wijzigingsbevoegdheid van toepassing zijnde gronden 
van overeenkomstige toepassing;

b. de wijziging mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden en gebouwen;

c. voordat burgemeester en wethouders overgaan tot wijziging, dient de procedure zoals opgenomen in 
artikel 43.1 te worden gevolgd.

40.3  Verschuiven bestemmingsgrenzen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet 
ruimtelijke ordening tot het verschuiven van bestemmingsgrenzen die volgens de geometrische bepaalde 
vlakken onderdeel uitmaken van dit plan tot ten hoogste 3 m, ingeval:

a. de toe passen verkavelingswijze daartoe aanleiding geeft, hetzij
b. een aanpassing in het tracé van een geprojecteerde tram, spoorbaan of weg daartoe aanleiding 

geeft en met dien verstande dat:
c. voordat burgemeester en wethouders overgaan tot wijziging, de procedure zoals opgenomen in 

artikel 43.1 dient te worden gevolgd.

40.4  Vergroten bouwhoogte of bouwlagen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet 
ruimtelijke ordening tot het vergroten van de met inbegrip van ontheffingen, toegestane bouwhoogte, c.q. 
het aantal bouwlagen, met ten hoogste 7 m, respectievelijk twee bouwlagen, ingeval de 
stedenbouwkundige situatie een meer intensieve bebouwing toelaat en met dien verstande dat:

a. de wijziging mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden en gebouwen;

b. voordat burgemeester en wethouders overgaan tot wijziging, dient de procedure zoals opgenomen in 
artikel 43.1 te worden gevolgd.

40.5  Wijzigen Waarde - Archeologie

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet 
ruimtelijke ordening het van dit plan deel uitmakende geometrisch bepaalde vlak met de 
dubbelbestemming waarde - archeologie te wijzigen door middel van het laten vervallen van de 
dubbelbestemming waarde - archeologie, een en ander met inachtneming van de volgende regels:

a. door middel van aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond, dat op de 
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betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;
b. voordat burgemeester en wethouders overgaan tot wijziging, dient de procedure zoals opgenomen in 

artikel 43.1 te worden gevolgd.

40.6  Wijzigen naar Leiding - Gas

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om de in het plan opgenomen bestemmingen binnen de 
bestemming Verkeer - Hoofdverkeersweg op de Binckhorstlaan en in knooppunt Ypenburg te wijzigen in 
de opgenomen bestemming met de dubbelbestemming Leiding - Gas met als doel het aanleggen en/of 
verleggen van een gasleiding, mits: 

a. de leiding deel uit zal maken van een permanente infrastructuur; 
b. de inpassing en uitvoering van de leiding met bijbehorende zone(s) de instemming hebben van de 

leiding beheerder(s); 
c. voldaan wordt aan alle, aan deze wijziging gelieerde, van toepassing zijnde overige wet- en 

regelgeving.
d. voordat burgemeester en wethouders overgaan tot wijziging, dient de procedure zoals opgenomen in 

artikel 43.1 te worden gevolgd.

40.7  Wijzigen Leiding - Gas

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet 
ruimtelijke ordening het van dit plan deel uitmakende geometrisch bepaalde vlak met de 
dubbelbestemming Leiding - Gas te wijzigen door middel van het laten vervallen van de 
dubbelbestemming Leiding - Gas een en ander met inachtneming van de volgende regels:

a. de leiding geen deel meer zal uitmaken van een permanente infrastructuur; 
b. de verwijdering van de planologische bescherming van de leiding met bijbehorende zone(s) de 

instemming hebben van de leiding beheerder(s);
c. voordat burgemeester en wethouders overgaan tot wijziging, dient de procedure zoals opgenomen in 

artikel 43.1 te worden gevolgd.
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Artikel 41  Overige regels

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

42.1.1  Algemeen

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders 
(omgevingsvergunning voor het aanleggen) op en/of in de in onderstaande tabel aangeduide gronden de 
daarbij aangegeven werken en werkzaamheden uit te voeren.

Bestemming / nadere aanduiding werken en werkzaamheden1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Groen - X - X X - X - - X -
Groen - Park X X X X X - X - - X -
Maatschappelijk X X - X X - X - - X -
Recreatie - Verblijfsrecreatie - - - X X - X - - X -
Verkeer - - - X X - X - - X -
Verkeer - Verblijfsgebied X - - X X - X - - X -
Water - - X X - - X - - - -
Wonen X X - - - - - - - X -
Waarde - Archeologie X X X X X X X X X X X
Waarde - Beschermd Stads- en Dorpsgezicht X X X X X X X X X X X
Verklaring: 
X = Omgevingsvergunning verplicht voor het uitvoeren een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 
-  = Geen omgevingsvergunning nodig voor het uitvoeren een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden

¹werken en werkzaamheden:

1. het aanleggen en verharden van wegen en het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
2. het verlagen van de bodem en het afgraven, ophogen en egaliseren van de gronden;
3. het aanleggen en dempen van watergangen, sloten, weidegreppels en andere waterlopen;
4. het aanbrengen van boven- en ondergrondse transport-, energie- en telecommunicatieleidingen en 

de daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur;
5. het vellen en rooien van bomen, hakhout en andere houtopstanden en het verrichten van 

handelingen die de dood of ernstige beschadiging tot gevolg hebben of kunnen hebben, met 
uitzondering van het vellen, rooien of beschadigen van fruitbomen en het periodiek afzetten van 
hakhout;

6. diepploegen, d.w.z. het extra diep omploegen van de gronden waarbij de kruidlaag volledig wordt 
omgeploegd (0,4 m. of meer diep);

7. werken of werkzaamheden die wijziging van de waterhuishouding of waterstand beogen of tot gevolg 
hebben, zoals uitdiepen of draineren;

8. het bebossen of anderszins beplanten met houtopstanden, waaronder tevens begrepen het telen en 
kweken van bomen, heesters (inclusief fruitbomen en boomgaarden), alsmede het beplanten met 
c.q. de teelt van maïs;

9. het (chemisch) scheuren van grasland, anders dan voor graslandverbetering;
10. het onttrekken van grondwater, anders dan ten behoeve van de veedrenking;
11. het uitvoeren van heiwerken of het op een andere wijze indrijven van voorwerpen in de bodem.

42.1.2  Uitzonderingen

 Het in lid 41.1.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:

a. het normale beheer en/of onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip waarop dit plan rechtskracht verkrijgt;
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c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een daarvoor verleende (aanleg)vergunning;
d. betrekking hebben op het aanbrengen van verhardingen ten behoeve van in- en/of uitritten, tot een 

oppervlakte van ten hoogste 10 m²;
e. betrekking hebben op de aanleg van natuurvriendelijke oevers.

42.1.3  Voorwaarden algemeen

De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 
wordt slechts verleend indien en voor zover:

a. de werken en werkzaamheden, waarop de vergunning betrekking heeft, noodzakelijk zijn voor een 
doelmatig gebruik van de gronden overeenkomstig hun bestemming;

b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de ruimtelijke kwaliteiten van het terrein;
c. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de waterhuishoudkundige situatie met betrekking tot 

de waterkwaliteit en -kwantiteit;
d. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de historisch-ruimtelijke, cultuurhistorische- en/of 

archeologische waarden van het terrein. 

42.1.4  Advies

Alvorens omtrent een aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden te beslissen winnen burgemeester en wethouders, indien nodig, advies in 
bij de met betrekking tot het betreffende terrein meest aangewezen instantie.

42.1.5  Aanvulling vergunningplicht archeologie

In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid om op of in gronden met de bestemming Waarde - 
Archeologie 1, Waarde - Archeologie 2 en Waarde - Archeologie 5 zonder of in afwijking van een 
schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van 
een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden) de volgende werken en/of werkzaamheden uit 
te voeren:

a. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 30 cm, waartoe worden gerekend:
1. afgraven;
2. woelen;
3. mengen;
4. ontginnen.

b. het aanleggen van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
c. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen.

42.1.6  Aanvulling voorwaarden archeologie, zonder archeologische waarden

De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 
wordt verleend indien de aanvrager van de omgevingsvergunning aan de hand van nader archeologisch 
onderzoek kan aantonen dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden aanwezig zijn. 

42.1.7  Aanvulling voorwaarden archeologie: wel archeologische waarden

De  omgevingsvergunning voor het aanleggen van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden wordt voorts verleend indien de aanvrager een rapport heeft overgelegd van 
archeologisch onderzoek, zoals gesteld in de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie, waarin 
de archeologische waarde van betrokken gronden naar het oordeel van het college van burgemeester en 
wethouders in voldoende mate is vastgesteld, mits:

a. de betrokken archeologische waarden niet worden geschaad, gelet op het archeologisch rapport, 
door de activiteiten of 

b. mogelijke schade aan de archeologische waarden kan worden voorkomen door aan de 
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 
voorschriften te verbinden, gericht op:
het treffen van maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden 
behouden;
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het doen van opgravingen;
het begeleiden van de activiteiten door een archeologische deskundige, die voldoet aan de bij de 
vergunning te stellen kwalificaties.
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Artikel 42  Verwerkelijking in de naaste toekomst

Ten aanzien de van dit plan deel uitmakende gronden die zijn voorzien van de aanduiding "aanwijzing als 
bedoeld in artikel 3.4 Wro" wordt de verwerkelijking van het plan in de naaste toekomst nodig geacht.
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Artikel 43  Algemene procedureregels

43.1  Algemene wijzigings- en uitwerkingsregels

a. Het ontwerp van het plan tot wijziging en/of uitwerking ligt gedurende zes weken ter inzage;
b. burgemeester en wethouders maken de terinzagelegging tevoren bekend in het "Gemeenteblad" dat 

door de gemeente wordt uitgegeven (zie: www.denhaag.nl) en voorts op de gebruikelijke wijze;
c. de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid voor belanghebbenden om gedurende de 

onder a. genoemde termijn mondeling of schriftelijk bij burgemeester en wethouders zienswijzen 
kenbaar te maken tegen het ontwerp;

d. burgemeester en wethouders beslissen binnen acht weken na afloop van de termijn van de 
terinzagelegging omtrent de vaststelling van het wijzigings- en/of uitwerkingsplan.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 44  Overgangsrecht

44.1  Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig is of in 
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning, 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 bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het 
bouwwerk is teniet gegaan.

b. Eenmalig kan ontheffing worden verleend van het gestelde onder a voor het vergroten van de inhoud 
van een bouwwerk, als bedoeld onder a, met maximaal 10%.

c. Sub a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan, maar die zijn gebouwd in strijd met het daarvoor geldende plan, 
daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

44.2  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, als bedoeld onder a, te veranderen 
of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de 
afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

c. Indien het gebruik, als bedoeld onder a, na de 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. Sub a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

e. Voor zover toepassing van het overgangsrecht bouwwerken of gebruik leidt tot een onbillijkheid van 
overwegende aard jegens een of meer natuurlijke personen kunnen burgemeester en wethouders 
ten behoeve van die persoon of personen van dat overgangsrecht ontheffing verlenen.
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Artikel 45  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Rotterdamsebaan.
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Bijlagen
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Bijlage 1  Staat van Horeca-categorieën
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Staat van horeca-categorieën 
 
 

1. Inleiding 

Op 4 februari 2010 is de Toekomstvisie Horeca 2010-2015 door de gemeenteraad vastgesteld. 

Daarbij wordt beleidsmatig ingezet op het bieden van ruimte en flexibiliteit voor de ontwikkeling van 

het horeca-aanbod in de stad. Het belang van de aanwezigheid van horeca-inrichtingen moet in een 

bestemmingsplan echter worden afgewogen tegen overige belangen zoals wonen en werken. Bij de 

opstelling van criteria voor het toelaten van horeca-inrichtingen zijn niet alle factoren die verschillende 

vormen van horeca onderscheiden op voorhand ruimtelijk relevant. Daarom worden in ruimtelijke 

plannen waar horeca-inrichtingen in voorkomen, zoals het onderhavige, een beoordelingssysteem 

gehanteerd waarin aan de hand van een ‘Staat van Horeca-categorieën’ en een aantal definities van 

horeca-inrichtingen, bepaald wordt tot welke categorie een bepaalde horeca-inrichting behoort. 

 

Op basis van de winkeltijdenwet / APV zijn de openingstijden voor detailhandel verruimd tot 23.00 uur. 

Daarbij is in de APV de openingstijd voor daghoreca verruimd tot 23.00 uur. In aansluiting hierop 

wordt een categorie-indeling voor horeca tot 23.00 uur gehanteerd. Uitgangspunt daarbij is dat 

clientèle van daghoreca voornamelijk klanten van detailhandelsinrichtingen zijn of met een ander doel 

reeds op straat aanwezig zijn. De langere openstelling van daghoreca veroorzaakt zodoende geen 

onaanvaardbare druk op de woonomgeving.  

 

De horecadefinitie staat in de planregels, binnen de inleidende regels (artikel 1) opgenomen met de 

daarbij behorende categorie-indeling. Bij de verschillende categorieën staan verschillende 

horecavormen opgenomen. 

 

Onzelfstandige horeca, waarbij de horeca ondergeschikt is aan de hoofdactiviteit als b.v. detailhandel, 

dienstverlening of een cultuurinstelling wordt niet als horeca en de bestemming horeca aangemerkt  

maar tot de hoofdbestemming. Ook is daarvoor geen vergunning op grond van de APV nodig. 

Van ondergeschiktheid is sprake als de horecaruimte onderdeel is van het hoofdgebouw waarbij het 

een maximum oppervlakte van 25% van het bruto vloeroppervlak heeft.  

Aanvullend op de 25% regeling is de burgemeester bevoegd om een absoluut maximum vast te 

stellen. De openingstijden van de horeca zijn gebonden aan de openingstijden van de hoofdfunctie. 

Daarnaast moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 

- Geen alcohol schenken, 

- Geen terras, 

- Geen luide of live muziek, 

- Geen kansspelautomaten (met uitzondering van kansspeelhallen), 

- Geen maaltijden bereiden ter plaatse (alleen opwarmen), 

- Voor supermarkten, bakkerijen en avondwinkels wordt 1 spit/oven of gril toegestaan, 

- Geen verhuur van de horecaruimte aan derden tbv feesten en partijen, 

- Geen seksinrichting, 

- Geen coffeeshop. 



 

2.  Staat van Horeca-categorieën 

 

In de definitie van een horeca-inrichting wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende horeca-

categorieën. Dit is op basis van onderstaande Staat van Horeca-categorieën.  

 

Exploitatie accent: 

 

                                                                                     tot 23.00 uur  =  Middelzwaar 

VERMAAK1   

                                                                                     na 23.00 uur  =  Zwaar 

 

 

                                                                                  tot 23.00 uur  =  Middelzwaar 

                                      alcohol       

                                                                                    na 23.00 uur  =  Zwaar 

DRINKEN 

 

        tot 23.00 uur = Licht
2
 

                                     alcoholvrij                    

       na 23.00 uur =  Middelzwaar  

 

 

   tot 23.00 uur = Licht   

ETEN  

   Na 23.00 uur   =  Middelzwaar 

 

Winkelondersteunende horeca wordt gezien als een lichte vorm van horeca. Daarbij gaat het vooral 

om het serveren van maaltijden gedurende de openingtijden van detailhandel en/of het drinken van 

alcoholvrije dranken zoals koffie/thee. Indien deze vorm van horeca in winkelstraten is gelegen, maar 

mogelijk ook bij kantoren en bedrijven, veroorzaakt het weinig zelfstandig aantrekkend verkeer. De 

klanten zijn immers al op straat of in de nabijheid aanwezig. Verder betreft het een exploitatievorm 

waar zittend aan tafels geconsumeerd wordt zodat de bezoekersfrequentie laag is.  

Indien bij winkelondersteunende horeca maaltijden geserveerd worden en uitsluitend daarbij en 

ondergeschikt alcoholische dranken geschonken worden is dat toegestaan en blijft het tot 23.00 uur 

een lichte vorm van horeca, na 23.00 uur wordt het middelzwaar. 

Er zijn Horeca-inrichtingen die vergelijkbaar aan detailhandel, zoals take away en maaltijdbezorging 

die net als gewone detailhandel eigenstandig verkeer aantrekken. Indien deze inrichtingen uitsluitend 

tijdens de openingstijden voor detailhandel geopend zijn, worden ze beschouwd als een lichte vorm 

van horeca. Wanneer de inrichting na de openingstijden geopend is, wordt het middelzwaar. 

 

Wanneer een horeca-inrichting de exploitatie-accent vermaak in de vorm van recreatie of cultuur heeft  

of uitsluitend als drinkgelegenheid (met alcohol) functioneert wordt het, gedurende openingstijden van  

                                                
1
 De Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen kent de bestemming Cultuur en Ontspanning. De 

exploitatie van inrichtingen die binnen deze bestemming vallen (zoals bijvoorbeeld een casino en 
muziektheater) vallen buiten deze Staat van Horeca-categorieën. 
2
 de categorie Licht is inclusief de in de Algemene Plaatselijke Verordening genoemde meldplicht, 

(voor bestemmingsplannen zijn deze twee categorieën samengevoegd). 
 



 

 

 

detailhandel gezien als een middelzware exploitatievorm. Wanneer genoemde exploitatievormen na 

de openingstijden voor detailhandel geopend zijn wordt het gezien als zware vorm van horeca. Dat  

heeft te maken met de toenemende kans overlast vooral in de nachtelijke uren als gevolg van alcohol, 

de hogere bezoekersdichtheid en dat bezoekers eigenstandig verkeer veroorzaken naar de inrichting.  

 

 

3. Definities verschillende vormen van horeca  

 

De, in de regels opgenomen categorieën van horeca-inrichtingen, worden op basis van de hieronder 

genoemde soorten inrichtingen van een nadere omschrijving voorzien. 

Uitsluitend de inrichtingen die op basis van het beleid als uitwerking van de definitie worden 

beschouwd, worden in deze regels opgenomen. De inrichtingen die niet onder de algemene definitie 

van horeca-inrichtingen vallen, worden gedefinieerd in de inleidende regels van het bestemmingsplan 

(art. 1).  

café: 

een inrichting, gericht op het bedrijfsmatig, voor gebruik ter plaatse, aan de gebruiker verstrekken 

van alcoholische en niet-alcoholische dranken, eventueel in combinatie met het verstrekken van al 

dan niet ter plaatse bereide kleine etenswaren. Het accent ligt op de verkoop van alcoholische 

dranken. Een dansvloer van minder dan 10 m2 is toegestaan. De horecacategorie van dergelijke 

inrichtingen is afhankelijk van de openingstijden. Bij openingstijden tot 23.00 uur valt de inrichting 

onder horecacategorie middelzwaar. Bij openingstijden na 23.00 uur valt de inrichting onder 

horecacategorie zwaar. Een bar, pub, taverne, grand café worden met een café gelijkgesteld. 

 

cafetaria/snackbar: 

een inrichting, gericht op het bedrijfsmatig, voor zowel gebruik ter plaatse als elders, verkopen aan de 

gebruiker van op een relatief snelle manier bereide etenswaren (meestal door middel van een frituur of 

grill) en waar men voornamelijk komt voor de ‘snelle hap’.  De horecacategorie van dergelijke 

inrichtingen is afhankelijk van zowel de openingstijden als de vraag of er alcoholische dranken worden 

geschonken. Bij openingstijden tot 23.00 uur en het schenken van uitsluitend niet-alcoholische 

dranken valt de inrichting onder horecacategorie licht. Bij openingstijden na 23.00 uur en/of het 

schenken van alcoholische dranken valt de inrichting onder horecacategorie middelzwaar. Een 

shoarmazaak/grillroom wordt met een cafetaria gelijkgesteld. 

 

discotheek: 

een inrichting, gericht op het bedrijfsmatig bieden van gelegenheid tot dansen op mechanische 

en/of levende muziek op een dansvloer van meer dan 10 m2 en het verstrekken van alcoholische 

en niet-alcoholische dranken. Dergelijke inrichtingen vallen onder horecacategorie zwaar. Een club en 

lounge wordt met een discotheek gelijkgesteld.  

 

ijssalon: 

een inrichting, gericht op het bedrijfsmatig, voor zowel gebruik ter plaatse als elders, aan de 

gebruiker verstrekken van al dan niet ter plaatse bereid consumptie-ijs met toebehoren, al dan niet 

in combinatie met het verstrekken van niet-alcoholische dranken. Dergelijke inrichtingen vallen onder 

horecacategorie licht. 

 

koffieconcept / koffiehuis: 



een daghorecabedrijf, gericht op het bedrijfsmatig, voor gebruik ter plaatse aan de gebruiker 

verstrekken van niet-alcoholische dranken, in combinatie met de verkoop van kleine etenswaren.  De 

horecacategorie van dergelijke inrichtingen is afhankelijk van zowel de openingstijden als de vraag of 

er alcoholische dranken worden geschonken. Bij openingstijden tot 23.00 uur en het schenken van 

uitsluitend niet-alcoholische dranken valt de inrichting onder horecacategorie licht. Bij openingstijden 

na 23.00 uur en/of het schenken van alcoholische dranken valt de inrichting onder horecacategorie 

middelzwaar. Een theehuis wordt met een koffiehuis gelijkgesteld. 

 

lunchroom / broodjeszaak: 

een inrichting, gericht op de verkoop, veelal voor gebruik ter plaatse van al dan niet ter plaatse 

bereide kleine maaltijden en etenswaren, in combinatie met de verkoop van overwegend niet-

alcoholische dranken, met een in het algemeen gespreide bezoekersfrequentie tussen 7.00 uur en 

23.00 uur, waarbij de bedrijvigheid zich binnen de lokaliteit voltrekt en de consumpties voornamelijk 

zittend worden genuttigd. Dergelijke inrichtingen vallen onder horecacategorie licht. 

 

restaurant: 

een inrichting, gericht op het bedrijfsmatig, voor gebruik ter plaatse, verstrekken van bereide 

gerechten, in combinatie met het verstrekken van alcoholische en niet-alcoholische dranken. De 

horecacategorie van een dergelijke inrichting is afhankelijk van zowel de openingstijden als de vraag 

of er alcoholische dranken worden geschonken. Bij openingstijden tot 23.00 uur en het schenken van 

uitsluitend niet-alcoholische dranken valt de inrichting onder horecacategorie licht. Bij openingstijden 

na 23.00 uur en/of het schenken van alcoholische dranken valt de inrichting onder horecacategorie 

middelzwaar. Een petit-restaurant, restauratie, crêperie, pannenkoekenhuis en poffertjeszaak worden 

met een restaurant gelijkgesteld. 

 

take away /maaltijdbezorging: 

een inrichting, gericht op de bedrijfsmatige verkoop van al dan niet ter plaatse bereide maaltijden, 

anders dan voor gebruik ter plaatse, die door de kopers ter plaatse worden afgehaald, dan wel door 

de verkoper bij de koper thuis worden bezorgd.  Dergelijke inrichtingen vallen onder horecacategorie 

licht. Een traiteur en/of toko waarbij de maaltijden ter plaatse worden bereid en/of indien de 

hoofdactiviteit van de onderneming gericht is op het verstrekken van gerechten voor directe nuttiging 

ter plaatse of in de directe omgeving, worden met take away gelijkgesteld. 

 

strandpaviljoen: 

een gebouw op het strand, waarin de bedrijfsuitoefening hoofdzakelijk gericht is op het verstrekken 

van dranken en maaltijden voor gebruik ter plaatse ten behoeve van de strandrecreatie. Bij een 

strandpaviljoen kan het exploitatie-accent ook liggen op vermaak. Dit is afhankelijk van de 

exploitatievorm. De categorie-indeling kan op basis van de exploitatievorm worden bepaald aan de 

hand van de Staat van Horeca-categorieën. 
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Bijlage 2  Staat van bedrijven op bedrijventerreinen
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Richtafstandenlijsten LIJST 1 - ACTIVITEITEN definitief  29-12-2006
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15 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN

151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking:

151 101, 102 1 - slachterijen en pluimveeslachterijen 100 0 100 C 50 R 100 D 3.2

151 101 3 - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval 300 0 100 C 50 R 300 4.2

151 101 4 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m² 100 0 100 C 50 R 100 3.2

151 101 5 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m² 50 0 50 C 30 50 3.1

151 101 6 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m² 30 0 50 10 50 3.1

151 101, 102 7 - loonslachterijen 50 0 50 10 50 3.1

151 108 8

- vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met p.o. < 2.000 

m² 50 0 50 10 50 3.1

152 102 0 Visverwerkingsbedrijven:

152 102 2 - conserveren 200 0 100 C 30 200 4.1

152 102 3 - roken 300 0 50 C 0 300 4.2

152 102 4 - verwerken anderszins: p.o.> 1000 m² 300 10 50 C 30 300 D 4.2

152 102 5 - verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m² 100 10 50 30 100 3.2

152 102 6 - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² 50 10 30 10 50 3.1

1531 1031 0 Aardappelprodukten fabrieken:

1531 1031 1 - vervaardiging van aardappelproducten 300 30 200 C 50 R 300 4.2

1531 1031 2 - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m² 50 10 50 50 R 50 3.1

1532, 1533 1032, 1039 0 Groente- en fruitconservenfabrieken:

1532, 1533 1032, 1039 1 - jam 50 10 100 C 10 100 3.2

1532, 1533 1032, 1039 2 - groente algemeen 50 10 100 C 10 100 3.2

1532, 1533 1032, 1039 3 - met koolsoorten 100 10 100 C 10 100 3.2

1532, 1533 1032, 1039 4 - met drogerijen 300 10 200 C 30 300 4.2

1532, 1533 1032, 1039 5 - met uienconservering (zoutinleggerij) 300 10 100 C 10 300 4.2

1541 104101 0 Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten:

1541 104101 1 - p.c. < 250.000 t/j 200 30 100 C 30 R 200 4.1

1541 104101 2 - p.c. >= 250.000 t/j 300 50 300 C Z 50 R 300 4.2

1542 104102 0 Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten:

1542 104102 1 - p.c. < 250.000 t/j 200 10 100 C 100 R 200 4.1

1542 104102 2 - p.c. >= 250.000 t/j 300 10 300 C Z 200 R 300 4.2

1543 1042 0 Margarinefabrieken:

1543 1042 1 - p.c. < 250.000 t/j 100 10 200 C 30 R 200 4.1

1543 1042 2 - p.c. >= 250.000 t/j 200 10 300 C Z 50 R 300 4.2

1551 1052 0 Zuivelprodukten fabrieken:

1551 1051 3 - melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j 50 0 100 C 50 R 100 3.2

1551 1051 4 - melkprodukten fabrieken v.c. >= 55.000 t/j 100 0 300 C Z 50 R 300 4.2

1551 1051 5 - overige zuivelprodukten fabrieken 50 50 300 C 50 R 300 4.2

1552 1052 1 Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² 50 0 100 C 50 R 100 3.2

1552 1052 2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² 10 0 30 0 30 2
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1561 1061 0 Meelfabrieken: 

1561 1061 1 - p.c. >= 500 t/u 200 100 300 C Z 100 R 300 4.2

1561 1061 2 - p.c. < 500 t/u 100 50 200 C 50 R 200 4.1

1561 1061 Grutterswarenfabrieken 50 100 200 C 50 200 D 4.1

1562 1062 0 Zetmeelfabrieken:

1562 1062 1 - p.c. < 10 t/u 200 50 200 C 30 R 200 4.1

1562 1062 2 - p.c. >= 10 t/u 300 100 300 C Z 50 R 300 4.2

1571 1091 0 Veevoerfabrieken:

1571 1091 3 - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. < 10 t/u water 300 100 200 C 30 300 4.2

1571 1091 5 - mengvoeder, p.c. < 100 t/u 200 50 200 C 30 200 4.1

1571 1091 6 - mengvoeder, p.c. >= 100 t/u 300 100 300 C Z 50 R 300 4.2

1572 1092 Vervaardiging van voer voor huisdieren 200 100 200 C 30 200 4.1

1581 1071 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:

1581 1071 1 - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens 30 10 30 C 10 30 2

1581 1071 2 - v.c. >= 7500 kg meel/week 100 30 100 C 30 100 3.2

1582 1072 Banket, biscuit- en koekfabrieken 100 10 100 C 30 100 3.2

1583 1081 0 Suikerfabrieken:

1584 10821 0 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:

1584 10821 2 - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 2.000 m² 100 30 50 30 100 3.2

1584 10821 4 - Suikerwerkfabrieken met suiker branden 300 30 50 30 R 300 4.2

1584 10821 5 - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m² 100 30 50 30 R 100 3.2

1585 1073 Deegwarenfabrieken 50 30 10 10 50 3.1

1586 1083 0 Koffiebranderijen en theepakkerijen:

1586 1083 2 - theepakkerijen 100 10 30 10 100 3.2

1587 108401 Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden 200 30 50 10 200 4.1

1589 1089 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen 200 30 50 30 200 D 4.1

1589.1 1089 Bakkerijgrondstoffenfabrieken 200 50 50 50 R 200 4.1

1589.2 1089 0 Soep- en soeparomafabrieken:

1589.2 1089 1 - zonder poederdrogen 100 10 50 10 100 3.2

1589.2 1089 2 - met poederdrogen 300 50 50 50 R 300 4.2

1589.2 1089 Bakmeel- en puddingpoederfabrieken 200 50 50 30 200 4.1

1591 110101 Destilleerderijen en likeurstokerijen 300 30 200 C 30 300 4.2

1592 110102 0 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:

1592 110102 1 - p.c. < 5.000 t/j 200 30 200 C 30 R 200 4.1

1592 110102 2 - p.c. >= 5.000 t/j 300 50 300 C 50 R 300 4.2

1596 1105 Bierbrouwerijen 300 30 100 C 50 R 300 4.2

1597 1106 Mouterijen 300 50 100 C 30 300 4.2

1598 1107 Mineraalwater- en frisdrankfabrieken 10 0 100 50 R 100 3.2

16 12 -
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16 12 - VERWERKING VAN TABAK

160 120 Tabakverwerkende industrie 200 30 50 C 30 200 4.1

17 13 -  

17 13 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL

171 131 Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100 30 100 3.2

172 132 0 Weven van textiel:

172 132 1 - aantal weefgetouwen < 50 10 10 100 0 100 3.2

172 132 2 - aantal weefgetouwen >= 50 10 30 300 Z 50 300 4.2

173 133 Textielveredelingsbedrijven 50 0 50 10 50 3.1

174, 175 139 Vervaardiging van textielwaren 10 0 50 10 50 3.1

1751 1393 Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken 100 30 200 10 200 4.1

176, 177 139, 143 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen 0 10 50 10 50 3.1

18 14 -  

18 14 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT

181 141 Vervaardiging kleding van leer 30 0 50 0 50 3.1

183 142, 151 Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont 50 10 10 10 50 3.1

19 15 -  

19 15 - VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)

191 151, 152 Lederfabrieken 300 30 100 10 300 4.2

192 151 Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) 50 10 30 10 50 D 3.1

193 152 Schoenenfabrieken 50 10 50 10 50 3.1

20 16 -  

20 16 - HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.

2010.1 16101 Houtzagerijen 0 50 100 50 R 100 3.2

2010.2 16102 0 Houtconserveringsbedrijven:

2010.2 16102 1 - met creosootolie 200 30 50 10 200 4.1

2010.2 16102 2 - met zoutoplossingen 10 30 50 10 50 3.1

202 1621 Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 100 30 100 10 100 3.2

203, 204, 205 162 0 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout 0 30 100 0 100 3.2

203, 204, 205 162 1 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2 0 30 50 0 50 3.1

21 17 -  

21 17 - VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN

2111 1711 Vervaardiging van pulp 200 100 200 C 50 R 200 4.1

2112 1712 0 Papier- en kartonfabrieken:

2112 1712 1 - p.c. < 3 t/u 50 30 50 C 30 R 50 3.1

2112 1712 2 - p.c. 3 - 15 t/u 100 50 200 C Z 50 R 200 4.1

2112 1712 3 - p.c. >= 15 t/u 200 100 300 C Z 100 R 300 4.2

212 172 Papier- en kartonwarenfabrieken 30 30 100 C 30 R 100 3.2

2121.2 17212 0 Golfkartonfabrieken:

2121.2 17212 1 - p.c. < 3 t/u 30 30 100 C 30 R 100 3.2



Richtafstandenlijsten LIJST 1 - ACTIVITEITEN definitief  29-12-2006

SBI-CODE SBI-CODE 2008 OMSCHRIJVING               AFSTANDEN IN METERS

n
u

m
m

e
r

G
E

U
R

S
T

O
F

G
E

L
U

ID

G
E

V
A

A
R

G
R

O
O

T
S

T
E

 

A
F

S
T

A
N

D

C
A

T
E

G
O

R
IE

2121.2 17212 2 - p.c. >= 3 t/u 50 30 200 C Z 30 R 200 4.1

22 58 -  

22 58 - UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA

2221 1811 Drukkerijen van dagbladen 30 0 100 C 10 100 3.2

2222 1812 Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) 30 0 100 10 100 3.2

23 19 -  

23 19 - AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; BEWERKING SPLIJT-/KWEEKSTOFFEN

2320.1 19201 Aardolieraffinaderijen 1500 100 1500 C Z 1500 R 1500 6

2320.2 19202 A Smeeroliën- en vettenfabrieken 50 0 100 30 R 100 3.2

2320.2 19202 B Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie 300 0 100 50 R 300 4.2

2320.2 19202 C Aardolieproduktenfabrieken n.e.g. 300 0 200 50 R 300 D 4.2

233 201, 212, 244 Splijt- en kweekstoffenbewerkingsbedrijven 10 10 100 1500 1500 D 6

24 20 -  

24 20 - VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN

2411 2011 0 Vervaardiging van industriële gassen:

2412 2012 Kleur- en verfstoffenfabrieken 200 0 200 C 200 R 200 D 4.1

2413 2012 0 Anorg. chemische grondstoffenfabrieken:

2413 2012 1 - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 100 30 300 C 300 R 300 D 4.2

2414.1 20141 A0 Organ. chemische grondstoffenfabrieken:

2414.1 20141 A1 - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 300 10 200 C 300 R 300 D 4.2

2414.1 20141 B0 Methanolfabrieken:

2414.1 20141 B1 - p.c. < 100.000 t/j 100 0 200 C 100 R 200 4.1

2414.1 20141 B2 - p.c. >= 100.000 t/j 200 0 300 C Z 200 R 300 4.2

2414.2 20149 0 Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synth.):

2414.2 20149 1 - p.c. < 50.000 t/j 300 0 200 C 100 R 300 4.2

242 202 0 Landbouwchemicaliënfabrieken:

243 203 Verf, lak en vernisfabrieken 300 30 200 C 300 R 300 D 4.2

2441 2120 0 Farmaceutische grondstoffenfabrieken:

2441 2110 1 - p.c. < 1.000 t/j 200 10 200 C 300 R 300 4.2

2442 2120 0 Farmaceutische produktenfabrieken:

2442 2120 1 - formulering en afvullen geneesmiddelen 50 10 50 50 R 50 3.1

2451 2041 Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken 300 100 200 C 100 R 300 4.2

2452 2042 Parfumerie- en cosmeticafabrieken 300 30 50 C 50 R 300 4.2

2462 2052 0 Lijm- en plakmiddelenfabrieken:

2462 2052 1 - zonder dierlijke grondstoffen 100 10 100 50 100 3.2

2464 205902 Fotochemische produktenfabrieken 50 10 100 50 R 100 3.2

2466 205903 A Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken 50 10 50 50 R 50 3.1

2466 205903 B Overige chemische produktenfabrieken n.e.g. 200 30 100 C 200 R 200 D 4.1

247 2060 Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken 300 30 300 C 200 R 300 4.2

25 22 -  
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25 22 - VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF

2511 221101 Rubberbandenfabrieken 300 50 300 C 100 R 300 4.2

2512 221102 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:

2512 221102 1 - vloeropp. < 100 m2 50 10 30 30 50 3.1

2512 221102 2 - vloeropp. >= 100 m2 200 50 100 50 R 200 4.1

2513 2219 Rubber-artikelenfabrieken 100 10 50 50 R 100 D 3.2

252 222 0 Kunststofverwerkende bedrijven:

252 222 1 - zonder fenolharsen 200 50 100 100 R 200 4.1

252 222 2 - met fenolharsen 300 50 100 200 R 300 4.2

252 222 3 - productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststofbouwmaterialen 50 30 50 30 50 3.1

26 23 -  

26 23 - VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN

261 231 0 Glasfabrieken:

261 231 1 - glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j 30 30 100 30 100 3.2

261 231 2 - glas en glasprodukten, p.c. >= 5.000 t/j 30 100 300 C Z 50 R 300 4.2

261 231 3 - glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 t/j 300 100 100 30 300 4.2

2615 231 Glasbewerkingsbedrijven 10 30 50 10 50 3.1

262, 263 232, 234 0 Aardewerkfabrieken:

262, 263 232, 234 2 - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW 30 50 100 30 100 3.2

264 233 A Baksteen en baksteenelementenfabrieken 30 200 200 30 200 4.1

264 233 B Dakpannenfabrieken 50 200 200 100 R 200 4.1

2651 2351 0 Cementfabrieken:

2652 235201 0 Kalkfabrieken:

2652 235201 1 - p.c. < 100.000 t/j 30 200 200 30 R 200 4.1

2653 235202 0 Gipsfabrieken:

2653 235202 1 - p.c. < 100.000 t/j 30 200 200 30 R 200 4.1

2661.1 23611 0 Betonwarenfabrieken:

2661.1 23611 1 - zonder persen, triltafels en bekistingtrille 10 100 200 30 200 4.1

2661.1 23611 2 - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. < 100 t/d 10 100 300 30 300 4.2

2661.2 23612 0 Kalkzandsteenfabrieken:

2661.2 23612 1 - p.c. < 100.000 t/j 10 50 100 30 100 3.2

2661.2 23612 2 - p.c. >= 100.000 t/j 30 200 300 Z 30 300 4.2

2662 2362 Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken 50 50 100 30 100 3.2

2663, 2664 2363, 2364 0 Betonmortelcentrales:

2663, 2664 2363, 2364 1 - p.c. < 100 t/u 10 50 100 10 100 3.2

2663, 2664 2363, 2364 2 - p.c. >= 100 t/u 30 200 300 Z 10 300 4.2

2665, 2666 2365, 2369 0 Vervaardiging van produkten van beton, (vezel)cement en gips:

2665, 2666 2365, 2369 1 - p.c. < 100 t/d 10 50 100 50 R 100 3.2

2665, 2666 2365, 2369 2 - p.c. >= 100 t/d 30 200 300 Z 200 R 300 4.2
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267 237 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:

267 237 1 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m² 10 30 100 0 100 D 3.2

267 237 2 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m² 10 30 50 0 50 3.1

267 237 3 - met breken, zeven of drogen,   v.c. < 100.000 t/j 10 100 300 10 300 4.2

2681 2391 Slijp- en polijstmiddelen fabrieken 10 30 50 10 50 D 3.1

2682 2399 A0 Bitumineuze materialenfabrieken:

2682 2399 A1 - p.c. < 100 t/u 300 100 100 30 300 4.2

2682 2399 B0 Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol):

2682 2399 B1 - steenwol, p.c. >= 5.000 t/j 100 200 300 C Z 30 300 4.2

2682 2399 B2 - overige isolatiematerialen 200 100 100 C 50 200 4.1

2682 2399 C Minerale produktenfabrieken n.e.g. 50 50 100 50 100 D 3.2

2682 2399 D0 Asfaltcentrales: p.c.< 100 ton/uur 100 50 200 30 200 4.1

2682 2399 D1 - asfaltcentrales, p.c. >= 100 ton/uur 200 100 300 Z 50 300 4.2

27 24 -  

27 24 - VERVAARDIGING VAN METALEN

271 241 0 Ruwijzer- en staalfabrieken:

271 241 2 - p.c. >= 1.000 t/j 1500 1000 1500 C Z 300 R 1500 6

272 241 0 IJzeren- en stalenbuizenfabrieken:

273 243 0 Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen:

273 243 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 300 30 300 4.2

274 244 A0 Non-ferro-metaalfabrieken:

274 244 A1 - p.c. < 1.000 t/j 100 100 300 30 R 300 4.2

274 244 B0 Non-ferro-metaalwalserijen, -trekkerijen e.d.:

2751, 2752 2451, 2452 0 IJzer- en staalgieterijen/ -smelterijen:

2751, 2752 2451, 2452 1 - p.c. < 4.000 t/j 100 50 300 C 30 R 300 4.2

2753, 2754 2453, 2454 0 Non-ferro-metaalgieterijen/ -smelterijen:

2753, 2754 2453, 2454 1 - p.c. < 4.000 t/j 100 50 300 C 30 R 300 4.2

28 25 -  

28 25, 31 -

VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. 

MACH./TRANSPORTMIDD.)

281 251, 331 0 Constructiewerkplaatsen:

281 251, 331 1 - gesloten gebouw 30 30 100 30 100 3.2

281 251, 331 1a - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2 30 30 50 10 50 3.1

281 251, 331 2 - in open lucht, p.o. < 2.000 m2 30 50 200 30 200 4.1

281 251, 331 3 - in open lucht, p.o. >= 2.000 m2 50 200 300 Z 30 300 4.2

2821 2529, 3311 0 Tank- en reservoirbouwbedrijven:

2821 2529, 3311 1 - p.o. < 2.000 m2 30 50 300 30 R 300 4.2

2822, 2830 2521, 2530, 3311 Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels 30 30 200 30 200 4.1

284 255, 331 A Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven 10 30 200 30 200 4.1

284 255, 331 B Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. 50 30 100 30 100 D 3.2
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284 255, 331 B1 Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2 30 30 50 10 50 D 3.1

2851 2561, 3311 0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:

2851 2561, 3311 1 - algemeen 50 50 100 50 100 3.2

2851 2561, 3311 10 - stralen 30 200 200 30 200 D 4.1

2851 2561, 3311 11 - metaalharden 30 50 100 50 100 D 3.2

2851 2561, 3311 12 - lakspuiten en moffelen 100 30 100 50 R 100 D 3.2

2851 2561, 3311 2 - scoperen (opspuiten van zink) 50 50 100 30 R 100 D 3.2

2851 2561, 3311 3 - thermisch verzinken 100 50 100 50 100 3.2

2851 2561, 3311 4 - thermisch vertinnen 100 50 100 50 100 3.2

2851 2561, 3311 5 - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten) 30 50 100 30 100 3.2

2851 2561,3311 6 - anodiseren, eloxeren 50 10 100 30 100 3.2

2851 2561, 3311 7 - chemische oppervlaktebehandeling 50 10 100 30 100 3.2

2851 2561, 3311 8 - emailleren 100 50 100 50 R 100 3.2

2851 2561, 3311 9 - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed) 30 30 100 50 100 3.2

2852 2562, 3311 1 Overige metaalbewerkende industrie 10 30 100 30 100 D 3.2

2852 2562, 3311 2 Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m2 10 30 50 10 50 D 3.1

287 259, 331 A0 Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:

287 259, 331 A1 - p.o. < 2.000 m2 30 50 200 30 200 4.1

287 259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. 30 30 100 30 100 3.2

287 259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m2 30 30 50 10 50 3.1

29 27, 28, 33

29 27, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN

29 27, 28, 33 0 Machine- en apparatenfabrieken incl. reparatie:

29 27, 28, 33 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 100 30 100 D 3.2

29 27, 28, 33 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 30 200 30 200 D 4.1

29 28, 33 3 - met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW 50 30 300 Z 30 300 D 4.2

30 26, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS

30 26, 28, 33 -

30 26, 28, 33 A Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie 30 10 30 10 30 2

31 26, 27, 33 -  

31 26, 27, 33 - VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.

311 271, 331 Elektromotoren- en generatorenfabrieken incl. reparatie 200 30 30 50 200 4.1

312 271, 273 Schakel- en installatiemateriaalfabrieken 200 10 30 50 200 4.1

313 273 Elektrische draad- en kabelfabrieken 100 10 200 100 R 200 D 4.1

314 272 Accumulatoren- en batterijenfabrieken 100 30 100 50 100 3.2

315 274 Lampenfabrieken 200 30 30 300 R 300 4.2

3162 2790 Koolelektrodenfabrieken 1500 300 1000 C Z 200 R 1500 6

32 26,33 -  

32 26, 33 - VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH.

321 t/m 323 261, 263, 264, 331 Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. 30 0 50 30 50 D 3.1
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3210 2612 Fabrieken voor gedrukte bedrading 50 10 50 30 50 3.1

33 26, 32, 33 -  

33 26, 32, 33 - VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN

33 26, 32, 33 A Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie 30 0 30 0 30 2

34 29 -  

34 29 VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS

341 291 0 Autofabrieken en assemblagebedrijven

341 291 1 - p.o. < 10.000 m2 100 10 200 C 30 R 200 D 4.1

341 291 2 - p.o. >= 10.000 m2 200 30 300 Z 50 R 300 4.2

3420.1 29201 Carrosseriefabrieken 100 10 200 30 R 200 4.1

3420.2 29202 Aanhangwagen- en opleggerfabrieken 30 10 200 30 200 4.1

343 293 Auto-onderdelenfabrieken 30 10 100 30 R 100 3.2

35 30 -  

35 30 - VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS)

351 301, 3315 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:

351 301, 3315 1 - houten schepen 30 30 50 10 50 3.1

351 301, 3315 2 - kunststof schepen 100 50 100 50 R 100 3.2

351 301, 3315 3 - metalen schepen < 25 m 50 100 200 30 200 4.1

352 302, 317 0 Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:

352 302, 317 1 - algemeen 50 30 100 30 100 3.2

352 302, 317 2 - met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW 50 30 300 Z 30 R 300 4.2

353 303,3316 0 Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:

353 303, 3316 1 - zonder proefdraaien motoren 50 30 200 30 200 4.1

354 309 Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 30 10 100 30 R 100 3.2

355 3099 Transportmiddelenindustrie n.e.g. 30 30 100 30 100 D 3.2

36 31 -  

36 31 - VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.

361 310 1 Meubelfabrieken 50 50 100 30 100 D 3.2

361 9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 0 10 10 0 10 1

362 321 Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10 10 30 2

363 322 Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30 10 30 2

364 323 Sportartikelenfabrieken 30 10 50 30 50 3.1

365 324 Speelgoedartikelenfabrieken 30 10 50 30 50 3.1

3663.1 32991 Sociale werkvoorziening 0 30 30 0 30 2

3663.2 32999 Vervaardiging van overige goederen n.e.g. 30 10 50 30 50 D 3.1

37 38 -  

37 38 - VOORBEREIDING TOT RECYCLING

372 383202 A0 Puinbrekerijen en -malerijen:

372 383202 A1 - v.c. < 100.000 t/j 30 100 300 10 300 4.2
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372 383202 B Rubberregeneratiebedrijven 300 50 100 50 R 300 4.2

372 383202 C Afvalscheidingsinstallaties 200 200 300 C 50 300 4.2

40 35 -  

40 35 - PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER

40 35 A0 Elektriciteitsproduktiebedrijven (electrisch vermogen >= 50 MWe)

40 35 A4 - kerncentrales met koeltorens 10 10 500 C 1500 1500 D 6

40 35 B0 bio-energieinstallaties electrisch vermogen < 50 MWe:

40 35 B1

- covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, GFT en reststromen 

voedingsindustrie 100 50 100 30 R 100 3.2

40 35 B2 - vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa 50 50 100 30 R 100 3.2

40 35 C0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:

40 35 C1 - < 10 MVA 0 0 30 C 10 30 2

40 35 C2 - 10 - 100 MVA 0 0 50 C 30 50 3.1

40 35 C3 - 100 - 200 MVA 0 0 100 C 50 100 3.2

40 35 C4 - 200 - 1000 MVA 0 0 300 C Z 50 300 4.2

40 35 D0 Gasdistributiebedrijven:

40 35 D1 - gascompressorstations vermogen < 100 MW 0 0 300 C 100 300 4.2

40 35 D5 - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D 0 0 50 C 50 R 50 3.1

40 35 E0 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:

40 35 E1 - stadsverwarming 30 10 100 C 50 100 3.2

41 36 -  

41 36 - WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER

41 36 A0 Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:

41 36 A2 - bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling 10 0 50 C 30 50 3.1

41 36 B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:

41 36 B1 - < 1 MW 0 0 30 C 10 30 2

41 36 B2 - 1 - 15 MW 0 0 100 C 10 100 3.2

41 36 B3 - >= 15 MW 0 0 300 C 10 300 4.2

45 41, 42, 43 -  

45 41, 42, 43 - BOUWNIJVERHEID

45 41, 42, 43 0 Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m² 10 30 100 10 100 3.2

45 41, 42, 43 1 - bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m² 10 30 50 10 50 3.1

45 41, 42, 43 2 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m² 10 30 50 10 50 3.1

45 41, 42, 43 3 - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m² 0 10 30 10 30 2

50 45, 47 -  

50 45, 47 - HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS

501 451 Groothandel in vrachtauto's (incl. import) 10 10 100 10 100 3.2

5020.4 45204 A Autoplaatwerkerijen 10 30 100 10 100 3.2

5020.4 45204 C Autospuitinrichtingen 50 30 30 30 R 50 3.1

51 46 -  
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51 46 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING

5121 4621 0 Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders 30 30 50 30 R 50 3.1

5121 4621 1

Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders met een verwerkingscapaciteit van 500 ton/uur 

of meer 100 100 300 Z 50 R 300 4.2

5122 4622 Grth in bloemen en planten 10 10 30 0 30 2

5123 4623 Grth in levende dieren 50 10 100 C 0 100 3.2

5124 4624 Grth in huiden, vellen en leder 50 0 30 0 50 3.1

5125, 5131 46217, 4631 Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen 30 10 30 50 R 50 3.1

5132, 5133 4632, 4633 Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën 10 0 30 50 R 50 3.1

5134 4634 Grth in dranken 0 0 30 0 30 2

5135 4635 Grth in tabaksprodukten 10 0 30 0 30 2

5136 4636 Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30 0 30 2

5137 4637 Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10 30 0 30 2

5138, 5139 4638, 4639 Grth in overige voedings- en genotmiddelen 10 10 30 10 30 2

514 464, 46733 Grth in overige consumentenartikelen 10 10 30 10 30 2

5148.7 46499 0 Grth in vuurwerk en munitie:

5148.7 46499 1 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton 10 0 30 10 V 30 2

5148.7 46499 2 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton 10 0 30 50 V 50 3.1

5148.7 46499 5 - munitie 0 0 30 30 30 2

5151.1 46711 0 Grth in vaste brandstoffen:

5151.1 46711 1 - klein, lokaal verzorgingsgebied 10 50 50 30 50 3.1

5151.2 46712 0 Grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen:

5151.2 46712 1 - vloeistoffen, o.c. < 100.000 m3 50 0 50 200 R 200 D 4.1

5151.2 46712 3 - tot vloeistof verdichte gassen 50 0 50 300 R 300 D 4.2

5151.3 46713 Grth minerale olieprodukten (excl. brandstoffen) 100 0 30 50 100 3.2

5152.1 46721 0 Grth in metaalertsen:

5152.1 46721 1 - opslag opp. < 2.000 m2 30 300 300 10 300 4.2

5152.2 /.3 46722, 46723 Grth in metalen en -halffabrikaten 0 10 100 10 100 3.2

5153 4673 0 Grth in hout en bouwmaterialen:

5153 4673 1 - algemeen: b.o. > 2000 m² 0 10 50 10 50 3.1

5153 4673 2 - algemeen: b.o. <= 2000 m² 0 10 30 10 30 2

5153.4 46735 4 zand en grind:

5153.4 46735 5 - algemeen: b.o. > 200 m² 0 30 100 0 100 3.2

5153.4 46735 6 - algemeen: b.o. <= 200 m² 0 10 30 0 30 2

5154 4674 0 Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:

5154 4674 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m² 0 0 50 10 50 3.1

5154 4674 2 - algemeen: b.o. < = 2.000 m² 0 0 30 0 30 2

5155.1 46751 Grth in chemische produkten 50 10 30 100 R 100 D 3.2

5155.2 46752 Grth in kunstmeststoffen 30 30 30 30 R 30 2

5156 4676 Grth in overige intermediaire goederen 10 10 30 10 30 2
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5157 4677 0 Autosloperijen: b.o. > 1000 m² 10 30 100 30 100 3.2

5157 4677 1 - autosloperijen: b.o. <= 1000 m² 10 10 50 10 50 3.1

5157.2/3 4677 0 Overige groothandel in afval en schroot: b.o. > 1000 m² 10 30 100 10 100 D 3.2

5157.2/3 4677 1 - overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 1000 m² 10 10 50 10 50 3.1

518 466 0 Grth in machines en apparaten:

518 466 1 - machines voor de bouwnijverheid 0 10 100 10 100 3.2

518 466 2 - overige 0 10 50 0 50 3.1

519 466, 469 Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. 0 0 30 0 30 2

60 47 -  

60 49 - VERVOER OVER LAND

6021.1 493 Bus-, tram- en metrostations en -remises 0 10 100 C 0 100 D 3.2

6023 493 Touringcarbedrijven 10 0 100 C 0 100 3.2

6024 494 0 Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m² 0 0 100 C 30 100 3.2

6024 494 1 - Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m² 0 0 50 C 30 50 3.1

603 495 Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 0 0 30 C 10 30 D 2

63 52 -  

63 52 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER

6311.1 52241 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. zeeschepen:

6311.1 52241 2 - stukgoederen 0 30 300 C 100 R 300 D 4.2

6311.1 52241 7 - tankercleaning 300 10 100 C 200 R 300 4.2

6311.2 52242 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart:

6311.2 52241 1 - containers 0 10 300 50 R 300 4.2

6311.2 52242 10 - tankercleaning 300 10 100 200 R 300 4.2

6311.2 52242 2 - stukgoederen 0 10 100 50 R 100 D 3.2

6311.2 52242 3 - ertsen, mineralen, e.d., opslagopp. < 2.000 m² 30 200 300 30 300 4.2

6311.2 52242 5 - granen of meelsoorten , v.c. < 500 t/u 50 300 200 50 R 300 4.2

6311.2 52242 7 - steenkool, opslagopp. < 2.000 m2 50 300 300 50 300 4.2

6312 52102, 52109 A Distributiecentra, koelhuizen 30 10 50 C 50 R 50 D 3.1

6312 52109 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 0 0 30 C 10 30 2

6321 5221 2 Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties) 10 0 100 C 30 100 3.2

64 53 -  

64 53 - POST EN TELECOMMUNICATIE

641 531, 532 Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C 0 30 2

642 61 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C 0 10 1

71 77 -  

71 77 -

VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE 

GOEDEREN

712 7712, 7739 Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's) 10 0 50 10 50 D 3.1

713 773 Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 10 0 50 10 50 D 3.1

714 772 Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 10 10 30 10 30 D 2
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72 62

72 62 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE

72 58, 63 B Datacentra 0 0 30 C 0 30 2

74

63, 69tm71, 

73,74,77,78, 80tm82 -  

74

63, 69tm71, 

73,74,77,78, 80tm82 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

747 812 Reinigingsbedrijven voor gebouwen 50 10 30 30 50 D 3.1

7481.3 74203 Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 C 10 30 2

7484.3 82991 Veilingen voor landbouw- en visserijprodukten 50 30 200 C 50 R 200 4.1

90 37, 38, 39 -  

90 37, 38, 39 - MILIEUDIENSTVERLENING

9001 3700 A0 RWZI's en gierverwerkingsinricht., met afdekking voorbezinktanks:

9001 3700 A1 - < 100.000 i.e. 200 10 100 C 10 200 4.1

9001 3700 A2 - 100.000 - 300.000 i.e. 300 10 200 C Z 10 300 4.2

9001 3700 B rioolgemalen 30 0 10 C 0 30 2

9002.1 381 A Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d. 50 30 50 10 50 3.1

9002.1 381 B Gemeentewerven (afval-inzameldepots) 30 30 50 30 R 50 3.1

9002.1 381 C Vuiloverslagstations 200 200 300 30 300 4.2

9002.2 382 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:

9002.2 382 A2 - kabelbranderijen 100 50 30 10 100 3.2

9002.2 382 A3 - verwerking radio-actief afval 0 10 200 C 1500 1500 6

9002.2 382 A4 - pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) 50 10 30 10 50 3.1

9002.2 382 A5 - oplosmiddelterugwinning 100 0 10 30 R 100 D 3.2

9002.2 382 A6 - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW 300 200 300 C Z 50 300 D 4.2

9002.2 382 A7 - verwerking fotochemisch en galvano-afval 10 10 30 30 R 30 2

9002.2 382 B Vuilstortplaatsen 300 200 300 10 300 4.2

9002.2 382 C0 Composteerbedrijven:

9002.2 382 C3 - belucht v.c. < 20.000 ton/jr 100 100 100 10 100 3.2

9002.2 382 C4 - belucht v.c. > 20.000 ton/jr 200 200 100 30 200 4.1

9002.2 382 C5 - GFT in gesloten gebouw 200 50 100 100 R 200 4.1

93 96 -  

93 96 - OVERIGE DIENSTVERLENING

9301.1 96011 A Wasserijen en strijkinrichtingen 30 0 50 C 30 50 3.1

9301.1 96011 B Tapijtreinigingsbedrijven 30 0 50 30 50 3.1

9301.2 96012 Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30 30 R 30 2

9301.3 96013 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30 0 30 2
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Parkeernormen Kantoren, Bedrijven en Voorzieningen 
  

**K+R voorziening Conform CROW publicatie 182 
 
Gebiedsindeling parkeernormen Kantoren, Bedrijven en Voorzieningen 

 

Functie Eenheid Zone 1 Zone 2 Zone 3 

Aandeel 

bezoek Opmerkingen 

Winkelen       

Groothandel 100 m2 bvo 0,15 0,25 0,55 85%  

Showroom 100 m2 bvo 0,30 0,65 1,30 85%  

Supermarkt 100 m2 bvo 2,50 2,50 2,50 85%  

Winkel 100 m2 bvo 1,55 1,75 2,30 85%  

Werken       

Bedrijf 100 m2 bvo 0,45 0,70 1,45 15%  

Kantoren zonder baliefunctie 100 m2 bvo 0,60 1,00 2,20 5%  

Kantoren met baliefunctie 100 m2 bvo 1,50 2,00 2,50 20%  

Magazijn 100 m2 bvo 0,25 0,25 0,25 5%  

Horeca       

Café/bar, strandtent 100 m2 bvo 4,00 4,00 5,00 90%  

Cafetaria/lunchroom 100 m2 bvo 1,90 3,85 7,90 85%  

Restaurant 100 m2 bvo 1,20 2,40 5,00 80%  

Hotel Kamer 0,50 0,50 0,50   

Cultuur       

Museum 100 m2 bvo 0,30 0,50 0,90 90%  

Bibliotheek 100 m2 bvo 0,30 0,50 0,90 90%  

Religiegebouw 100 m2 bvo 3,35 3,40 3,50 90%  

Bioscoop/theater/schouwburg 100 m2 bvo 2,10 2,20 4,50 90%  

Sociaal cultureel centrum / 

Wijkverenigingsgebouw 
100 m2 bvo 1,00 1,00 1,00 90%  

Sportvoorzieningen       

Sportschool 100 m2 bvo 2,00 2,00 2,70 80%  

Sporthal 100 m2 bvo 1,15 1,15 2,30 95% Excl. toeschouwers* 

Sportveld 100 m2 terrein 0,15 0,15 0,15 95% Excl. toeschouwers* 

*Toeschouwers Toeschouwerplaats 0,10 0,10 0,10   

Zorgvoorzieningen       

Ziekenhuis/medisch centrum 100 m2 bvo 3,15 3,45 4,30 65%  

Verpleeg/verzorgingshuis 100 m2 bvo 0,55 0,65 1,40 65%  

Arts/maatschap 100 m2 bvo 2,85 2,85 2,85 65%  

Onderwijs       

Primair onderwijs 100 m2 bvo 0,05 0,10 0,25  Excl. K+R** 

Kinderdagverblijf 100 m2 bvo 0,50 0,50 1,00  Excl. K+R** 

Middelbaar onderwijs 100 m2 bvo 0,10 0,15 0,40   

HBO/ROC 100 m2 bvo 0,50 1,05 2,50   

Avondonderwijs Student 0,50 0,50 0,50   

Overig       

Begraafplaats/crematorium Begrafenis/crematie 15,00 15,00 15,00   



 

 
Inlegvel Parkeernormen Woningen en Parkeernormen Kantoren, Bedrijven en Voorzieningen 

 
Parkeernormen “wonen” 

 

Soort woning Centrum Stad Rand 

Toevoegen 

tbv bezoek 
Eengezinswoningen     

<70m
2 

0,4 0,6 0,8 0,3 

71-100m
2
 0,6 0,9 1,0 0,3 

101-160m
2
 0,9 1,1 1,3 0,3 

>161m
2
 1,1 1,3 1,5 0,3 

     

Appartementen     

<70m
2 

0,2 0,4 0,6 0,3 

71-100m
2
 0,4 0,7 0,8 0,3 

101-160m
2
 0,7 0,9 1,1 0,3 

>161m
2
 0,9 1,1 1,3 0,3 

     

Overig     

Zorg- en aanleunwoningen 0,3 0,3 0,3 - 

Studenten eenheden 0,1 0,1 0,1 - 

 

 

Gebiedsindeling parkeernormen wonen 

 

 

  

        Gebiedsgrenzen lopen over buurtgrenzen 

 

 

 

 
Dit inlegvel behoort bij de folder “Bouwen en Parkeren in Den Haag”, druk februari 2012.  

 

 
Voor meer informatie: Dienst Stedelijke Ontwikkeling, afdeling Verkeer, telefoon 070-353 60 10 
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Parkeernormen Kantoren, Bedrijven en Voorzieningen 
  

**K+R voorziening Conform CROW publicatie 182 
 
Gebiedsindeling parkeernormen Kantoren, Bedrijven en Voorzieningen 

 

Functie Eenheid Zone 1 Zone 2 Zone 3 

Aandeel 

bezoek Opmerkingen 

Winkelen       

Groothandel 100 m2 bvo 0,15 0,25 0,55 85%  

Showroom 100 m2 bvo 0,30 0,65 1,30 85%  

Supermarkt 100 m2 bvo 2,50 2,50 2,50 85%  

Winkel 100 m2 bvo 1,55 1,75 2,30 85%  

Werken       

Bedrijf 100 m2 bvo 0,45 0,70 1,45 15%  

Kantoren zonder baliefunctie 100 m2 bvo 0,60 1,00 2,20 5%  

Kantoren met baliefunctie 100 m2 bvo 1,50 2,00 2,50 20%  

Magazijn 100 m2 bvo 0,25 0,25 0,25 5%  

Horeca       

Café/bar, strandtent 100 m2 bvo 4,00 4,00 5,00 90%  

Cafetaria/lunchroom 100 m2 bvo 1,90 3,85 7,90 85%  

Restaurant 100 m2 bvo 1,20 2,40 5,00 80%  

Hotel Kamer 0,50 0,50 0,50   

Cultuur       

Museum 100 m2 bvo 0,30 0,50 0,90 90%  

Bibliotheek 100 m2 bvo 0,30 0,50 0,90 90%  

Religiegebouw 100 m2 bvo 3,35 3,40 3,50 90%  

Bioscoop/theater/schouwburg 100 m2 bvo 2,10 2,20 4,50 90%  

Sociaal cultureel centrum / 

Wijkverenigingsgebouw 
100 m2 bvo 1,00 1,00 1,00 90%  

Sportvoorzieningen       

Sportschool 100 m2 bvo 2,00 2,00 2,70 80%  

Sporthal 100 m2 bvo 1,15 1,15 2,30 95% Excl. toeschouwers* 

Sportveld 100 m2 terrein 0,15 0,15 0,15 95% Excl. toeschouwers* 

*Toeschouwers Toeschouwerplaats 0,10 0,10 0,10   

Zorgvoorzieningen       

Ziekenhuis/medisch centrum 100 m2 bvo 3,15 3,45 4,30 65%  

Verpleeg/verzorgingshuis 100 m2 bvo 0,55 0,65 1,40 65%  

Arts/maatschap 100 m2 bvo 2,85 2,85 2,85 65%  

Onderwijs       

Primair onderwijs 100 m2 bvo 0,05 0,10 0,25  Excl. K+R** 

Kinderdagverblijf 100 m2 bvo 0,50 0,50 1,00  Excl. K+R** 

Middelbaar onderwijs 100 m2 bvo 0,10 0,15 0,40   

HBO/ROC 100 m2 bvo 0,50 1,05 2,50   

Avondonderwijs Student 0,50 0,50 0,50   

Overig       

Begraafplaats/crematorium Begrafenis/crematie 15,00 15,00 15,00   



 

 
Inlegvel Parkeernormen Woningen en Parkeernormen Kantoren, Bedrijven en Voorzieningen 

 
Parkeernormen “wonen” 

 

Soort woning Centrum Stad Rand 

Toevoegen 

tbv bezoek 
Eengezinswoningen     

<70m
2 

0,4 0,6 0,8 0,3 

71-100m
2
 0,6 0,9 1,0 0,3 

101-160m
2
 0,9 1,1 1,3 0,3 

>161m
2
 1,1 1,3 1,5 0,3 

     

Appartementen     

<70m
2 

0,2 0,4 0,6 0,3 

71-100m
2
 0,4 0,7 0,8 0,3 

101-160m
2
 0,7 0,9 1,1 0,3 

>161m
2
 0,9 1,1 1,3 0,3 

     

Overig     

Zorg- en aanleunwoningen 0,3 0,3 0,3 - 

Studenten eenheden 0,1 0,1 0,1 - 

 

 

Gebiedsindeling parkeernormen wonen 

 

 

  

        Gebiedsgrenzen lopen over buurtgrenzen 

 

 

 

 
Dit inlegvel behoort bij de folder “Bouwen en Parkeren in Den Haag”, druk februari 2012.  

 

 
Voor meer informatie: Dienst Stedelijke Ontwikkeling, afdeling Verkeer, telefoon 070-353 60 10 
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