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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

 
Artikel 1  Begripsbepalingen 

1.1  plan 
het bestemmingsplan 'Hoofddorp De Hoek en omgeving' van de gemeente Haarlemmermeer. 

1.2  bestemmingsplan 
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0394.BPGhfddehoekomgvng-C001 met de bijbehorende regels (en eventuele 
bijlagen). 

1.3  aanbouw 
een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in 
directe verbinding staat, welk gebouw onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat 
in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan 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  agrarisch bedrijfsactiviteiten 
activiteiten gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen 
en/of het houden van dieren, nader te onderscheiden in: 
a. akker- en vollegrondstuinbouw: de teelt van gewassen op open grond, daaronder niet 

begrepen sier-, fruit- en bollenteelt; 
b. grondgebonden veehouderij: het houden van melk- en ander vee (nagenoeg) geheel op 

open grond; 
c. intensieve veehouderij: de teelt van slacht-, fok-, leg- of pelsdieren in gebouwen en 

(nagenoeg) zonder weidegang, waarbij de teelt niet afhankelijk is van de agrarische grond 
als productiemiddel; 

d. glastuinbouw: de teelt van gewassen (nagenoeg) geheel met behulp van kassen; 
e. sierteelt: de teelt van tuin- en potplanten en/of bomen, al dan niet met behulp van kassen 

en al dan niet gecombineerd met de handel in deze gewassen; 
f. fruitteelt: de teelt van fruit op open grond; 
g. bollenteelt: de teelt van bloembollen in samenhang met de teelt van bolbloemen; 
h. intensieve kwekerij: de teelt van gewassen of dieren (anders dan bij wijze van intensieve 

veehouderij) (nagenoeg) zonder gebruik te maken van daglicht; 
i. een paardenfokkerij: het fokken van paarden, de verkoop van gefokte paarden en het 

houden van paarden ten behoeve van de fokkerij. 
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1.7  archeologische waarde 
de aan een gebied toegekende waarde in verband met de kennis en waarde studie van de in dat 
gebied voorkomende overblijfselen uit oude tijden. 

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

1.9  bebouwingspercentage 
een percentage, dat de grootte aangeeft van het deel van het bouwvlak van het bouwperceel 
dat maximaal mag worden bebouwd. 

1.10  bedrijf 
een onderneming die tot doel heeft het vervaardigen, bewerken, installeren, inzamelen en/of 
verhandelen van goederen, waarbij eventueel detailhandel alleen plaatsvindt als ondergeschikt 
onderdeel van de onderneming in de vorm van verkoop of levering van ter plaatse 
vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen dan wel goederen die in rechtstreeks verband 
staan met de uitgeoefende handelingen. 

1.11  bedrijfswoning 
een woning in of bij een gebouw of op een terrein, die daar in gebruik is in verband met het 
uitvoeren van de bestemming van het gebouw of het terrein. 

1.12  bestemmingsgrens 
de grens van een bestemmingsvlak.  

1.13  bestemmingsvlak 
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

1.14  bevoegd gezag 
bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

1.15  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. 

1.16  bouwgrens 
de grens van een bouwvlak. 

1.17  bouwperceel 
een aaneengesloten stuk grond waarop krachtens het plan zelfstandige, bij elkaar behorende 
bebouwing is toegelaten. 

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

1.19  bouwmarkt 
een al dan niet overdekt detailhandelsbedrijf, waarin een volledig of nagenoeg volledig 
assortiment aan bouwmaterialen en doe-het-zelfproducten uit voorraad wordt aangeboden. 
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1.20  bouwwerk 
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct 
of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond. 

1.21  bruto bedrijfsvloeroppervlak 
het totale bedrijfsvloeroppervlak; hieronder wordt verstaan het verkoopvloeroppervlak, de 
productieruimte, de administratieve ruimte, de verkeersruimte (gangen), de opslagruimte 
(magazijn, kelder), plus alle overige voor bedrijfsuitoefening benodigde ruimte (sanitaire 
ruimte, garagebox voor bedrijfsauto). 

1.22  bijgebouw 
een op zich zelf staand, niet voor bewoning bestemd al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de 
vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht 
ondergeschikt is aan het hoofdgebouw. 

1.23  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. 

1.24  detailhandel in volumineuze goederen 
detailhandel in de volgende categorieën: 
a. detailhandel in brand- en explosiegevaarlijke goederen; 
b. detailhandel in volumineuze goederen, zoals auto's, keukens, badkamers, boten, motoren, 

caravans, landbouwwerktuigen en grove bouwmaterialen en daarmee rechtstreeks 
samenhangende artikelen, zoals accessoires, onderhoudsmiddelen, onderdelen en 
materialen; 

c. tuincentra; 
d. grootschalige meubelbedrijven, al dan niet - in ondergeschikte mate - in combinatie met 

woninginrichting en stoffering. 

1.25  dienstverlening 
bedrijf of instelling waarvan de werkzaamheden bestaan uit het verlenen van economische 
en/of maatschappelijke diensten aan derden, waaronder begrepen kapperszaken, 
schoonheidsinstituten, fotostudio's en naar aard daarmee gelijk te stellen bedrijven en 
inrichtingen, evenwel met uitzondering van garagebedrijven en seksinrichtingen.  

1.26  garagebedrijf 
een bedrijf, dat is gericht op het te koop aanbieden van, waaronder uitstalling ten verkoop, 
verkopen en herstellen van motorvoertuigen. 

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

1.28  geluidszone - industrie 
de met de gebiedsaanduiding geluidszone - industrie aangegeven zone, zoals bedoeld in artikel 
40 van de Wet geluidhinder. 
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1.29  geluidzoneringsplichtige inrichting 
een inrichting, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in een 
bestemmingsplan een geluidszone (50 dB(A)-contour Zonebesluit) moet worden vastgesteld. 

1.30  hoofdgebouw 
een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen dan wel gelet op de 
bestemming als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken. 

1.31  horeca 
een bedrijfsfunctie, die is gericht op het verstrekken van logies en/of ter plaatse te nuttigen 
voedsel en dranken en/of het exploiteren van zaalaccommodatie. De toegestane categorieën 
zijn conform de bijlage 'Staat van Horeca-activiteiten'.  

1.32  hotel 
een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van logies met als nevenactiviteiten 
het verstrekken van ter plaatse te nuttigen maaltijden en/of dranken en/of het exploiteren van 
zaalaccommodatie. 

1.33  kantoor 
een (deel van een) gebouw waarin directie en/of administratie van een (dienstverlenend) 
bedrijf zijn gevestigd. 

1.34  kunstobject 
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat strekt tot het tot uitdrukking brengen van een 
kunstzinnig idee, door het op creatieve wijze vorm geven aan materiaal of materialen, zoals 
steen, hout, brons, glas en dergelijke. 

1.35  kunstwerk 
een civiel bouwwerk, geen gebouw zijnde, waaronder zijn begrepen aquaducten, bruggen, 
sluizen, tunnels en viaducten, alsook daarmee gelijk te stellen bouwwerken. 

1.36  kwetsbaar object 
een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde of 
richtwaarde voor het risico c.q. risico- afstand tot een risicovolle inrichting is bepaald, die in 
acht genomen moet worden.  

1.37  maaiveld 
de bovenkant van het oorspronkelijke dan wel (verhoogd of verlaagd) aangelegd terrein waar 
een gebouw zal worden opgericht.  

1.38  metropoolregio Amsterdam 
het gebied bestaande uit het grondgebied van de gemeenten Aalsmeer, Almere, Amstelveen, 
Amsterdam, Beemster, Beverwijk, Blaricum, Bloemendaal, Bussum, Diemen, Edam-Volendam, 
Haarlem, Haarlemmerliede-Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, 
Hilversum, Huizen, Landsmeer, Laren, Lelystad, Muiden, Naarden, Oostzaan, Ouder-Amstel, 
Purmerend, Uitgeest, Uithoorn, Velsen, Waterland, Weesp, Wijdemeren, Wormerland, 
Zaanstad, Zandvoort en Zeevang. 
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1.39  normaal agrarisch gebruik 
het reguliere gebruik, dat gelet op de (agrarische) bestemming regelmatig noodzakelijk is voor 
een goede agrarische bedrijfsvoering en het agrarische gebruik van de gronden waarbij 
grondbewerkingen mogen worden uitgevoerd tot een maximale diepte van 0,5 m. Voorbeelden 
van normaal agrarisch gebruik zijn: maaien, beweiden en bemesten van grasland, verbeteren 
van het grasland door het scheuren van de grasmat en het direct opnieuw inzaaien, ploegen en 
cultiveren van bouwland, verbouwen van akkerbouwgewassen, zoals maïs in wisselteelt, 
maaien en schonen van sloot en slootkant, vervangen van en onderhoud aan drainage, het 
aanleggen van wegen ter directe ontsluiting van een agrarisch bouwperceel. 

1.40  nutsvoorziening 
voorzieningen ten behoeve van openbaar nut, zoals gas-, water-, elektriciteits- en 
communicatievoorzieningen, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes en voorzieningen ten 
behoeve van de inzameling van afval. 

1.41  planverbeelding 
de analoge en digitale verbeelding van de bestemming(en) bij dit bestemmingsplan.  

1.42  risicovolle inrichting 
een inrichting bij welke ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde of 
richtwaarde voor het risico c.q. risicoafstand moet worden aangehouden bij het in het 
bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten. 

1.43  showroom 
een ruimte, of bij elkaar behorende ruimten, die bedoeld zijn om te worden gebruikt voor het 
tentoonstellen van goederen, producten en materialen. 

1.44  seksinrichting 
een voor het publiek toegankelijke locatie of (deel van) een bouwwerk, caravan, vaar- of 
voertuig, waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele 
handelingen worden verricht en/of vertoningen plaatsvinden van erotische en/of 
pornografische aard. 

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

1.46  zend-/ontvang-installatie 
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat direct met de grond is verbonden (vrijstaand) of 
indirect met de grond is verbonden (niet-vrijstaand), gericht op het gebruik voor (mobiele) 
telecommunicatie. 
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Artikel 2  Wijze van meten 

A. Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  peil 
a. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de 

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

van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw; 
c. indien in of op het water wordt gebouwd: het Normaal Amsterdams Peil (of een ander 

plaatselijk aan te houden waterpeil); 
d. voor een bouwwerk op een viaduct en brug: de hoogte van de kruin van het viaduct of de 

brug of de onderdoorgang ter plaatse van het bouwwerk. 

2.2  afstand 
de afstand tussen bouwwerken onderling alsmede de afstand van bouwwerken tot 
perceelsgrenzen worden daar gemeten waar deze afstand het kleinst zijn. 

2.3  de goothoogte van een bouwwerk 
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee 
gelijk te stellen constructiedeel; de goothoogte van dakkapellen, topgevels, trappenhuizen, 
liftkokers, schoorstenen en andere gelijksoortige ondergeschikte bouwdelen worden buiten 
beschouwing gelaten. 

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

2.5  de hoogte van een zend/ontvangstinstallatie 
de hoogte gemeten tussen de onderkant van de voet en het hoogste punt van de 
antenne-installatie (bliksemafleiders en dergelijke niet meegerekend). 

2.6  lengte, breedte en diepte van een bouwwerk 
tussen (de lijnen, getrokken door) de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
gemeenschappelijke scheidsmuren). 

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

2.8  de inhoud van een bouwwerk 
tussen de onderzijde van de beganegrondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart 
van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 

2.9  verticale diepte 
de diepte van een gebouw, gemeten vanaf de onderzijde van de beganegrondvloer tot het 
laagste punt van het gebouw, dan wel wanneer geen sprake is van een bovenliggende 
beganegrondvloer, gemeten van het peil tot het laagste punt van het gebouw. 
 
B. Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte 

bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, 
schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, balkons en overstekende daken buiten 
beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouw-, c.q. bestemmingsgrenzen (dus 
niet goot- en bouwhoogten) niet meer dan 1 m bedraagt. 

 



  129  

 

  
Adviesbureau RBOI   192201.15246.00 
Rotterdam / Middelburg  

Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 

Artikel 3  Agrarisch 

3.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. agrarische bedrijfsactiviteiten met een, in hoofdzaak, grondgebonden bedrijfsvoering, met 

uitzondering van glastuinbouw, intensieve veehouderij en stoeterij; 
b. ter plaatse van de aanduiding 'tunnel', tevens voor een tunnel voor een hoogwaardige 

openbaarvervoersbaan, railwegen en spoorvoorzieningen met bijbehorende 
voorzieningen; 

met daarbij behorende: 
c. verhardingen;  
d. paden;  
e. groen;  
f. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.  

3.2  Bouwregels 
3.2.1  Gebouwen 
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 
 
3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de hoogte niet meer mag 
zijn dan 3 m. 
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Artikel 4  Bedrijf 

4.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. bedrijfsactiviteiten zoals opgenomen in de bij deze planregels behorende Staat van 

Bedrijfsactiviteiten, waarbij geldt dat: 
1. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 2': bedrijfsactiviteiten 

behorende tot bedrijfscategorie 1 of 2 zijn toegestaan;  
2. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.1' bedrijfsactiviteiten 

behorende tot bedrijfscategorie 1, 2 of 3.1 zijn toegestaan; 
3. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.2' bedrijfsactiviteiten 

behorende tot bedrijfscategorie 1, 2, 3.1 of 3.2 zijn toegestaan; 
4. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 1', bedrijfsactiviteiten met 

de SBI-code 353.2 met proefdraaien van motoren met een vermogen kleiner dan 250 
kW; 

b. ter plaatse van de aanduiding 'gemaal', uitsluitend een gemaal; 
c. ter plaatse van de aanduiding 'tunnel', tevens voor een hoogwaardige 

openbaarvervoersverbindingsbaan met bijbehorende voorzieningen; 
d. voorzieningen ten behoeve van warmte/koudeopslag, waaronder leidingen en opslagtanks; 
e. wegen; 
met daarbij behorend(e): 
f. ondersteunende functies, zoals horeca, dienstverlening en detailhandel; 
g. verhardingen, in- en uitritten; 
h. fiets- en voetpaden; 
i. groen; 
j. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 
k. nutsvoorzieningen; 
l. parkeervoorzieningen;  
m. kunstobjecten en reclame-uitingen; 
n. laad- en losvoorzieningen; 
o. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 2' tevens opslag van goederen 

op onbebouwde gronden; 
met dien verstande dat: 
p. geluidszoneringsplichtige inrichtingen niet zijn toegestaan; 
q. risicovolle inrichtingen als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen en het 

Vuurwerkbesluit niet zijn toegestaan; 
r. activiteiten uit kolom 1 van bijlagen C en D van het Besluit milieueffectrapportage 1994 zijn 

niet toegestaan in de gevallen, zoals genoemd in kolom 2 van de desbetreffende bijlage. 

4.2  Bouwregels 
4.2.1  Bedrijfsgebouwen 
Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende bepalingen: 
a. gebouwen dienen binnen een bouwvlak te worden gebouwd, met dien verstande dat per 

bouwperceel buiten het bouwvlak gebouwen mogen worden geplaatst tot niet meer dan 
20 m²; 

b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte en maximum bebouwingspercentage' 
zijn ten hoogste de aangegeven maximale bouwhoogte en bebouwingspercentage 
toegestaan; 

c. van gebouwen buiten het bouwvlak mag de goothoogte niet meer zijn dan 3 m en de 
bouwhoogte niet meer dan 4 m; 

d. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' is een luchtbrug toegestaan met een 
minimale onderdoorgang van ten minste 3 m; 

e. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder bedragen dan 3 m; 
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f. ten hoogste 50% van het bruto bedrijfsvloeroppervlakte wordt gebruikt als bij het bedrijf 
behorend kantoor. 

 
4.2.2  Nutsvoorzieningen 
Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen gelden de volgende 
bepalingen: 
a. de bouwhoogte bedraagt ten hoogste 4 m; 
b. de inhoud bedraagt ten hoogste 60 m³. 
 
4.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen: 
a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer zijn dan 3 m; 
b. erf- en terreinafscheidingen mogen voor de naar de weg gekeerde gevel c.q. het verlengde 

daarvan uitsluitend transparant zijn; 
c. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer zijn dan 

12,5 m. 

4.3  Afwijken van de bouwregels 
4.3.1   
Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van: 
a. het bepaalde in lid 4.2.1. sub b en c van dit artikel en toegestaan dat de goot- en/of 

bouwhoogte van een gebouw wordt vergroot tot niet meer dan 12,5 m; 
b. het bepaalde in lid 4.2.1. sub d van dit artikel en toestaan dat de maximum bouwhoogte 

wordt vergroot tot niet meer dan 5 m; 
 
4.3.2   
Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.2.1 sub f 
voor het bouwen op minder dan 3 m van de zijdelingse perceelsgrens. 
 
4.3.3   
Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.2.1 sub b 
en een bebouwingspercentage van ten hoogste 90% toestaan. 

4.4  Specifieke gebruiksregels 
Ten aanzien van het gebruik geldt dat: 
a. op de gronden de volgende activiteiten niet zijn toegestaan: 

1. industrie in de voedingssector met extramurale opslag of overslag; 
2. viskwekerijen met extramurale bassins; 
3. opslag of verwerking van afvalstoffen met extramurale opslag of verwerking; 

b. het gebruik van gebouwen voor activiteiten, zoals horeca en dienstverlening, dienende ter 
functionele ondersteuning van de hoofdactiviteit is toegestaan; daarbij geldt dat: 
1. de ondersteunende activiteit ondergeschikt is aan de hoofdactiviteit en niet meer mag 

omvatten dan 10% van de brutovloeroppervlakte van die hoofdactiviteit met een 
maximum van 150 m² ingeval van horeca of dienstverlening en een maximum van 
100 m² ingeval van detailhandel;  

2. de openingstijden van de ondersteunende activiteit vallen binnen de openingstijden 
van de hoofdactiviteit;  

3. toegang tot de ondersteunende activiteit uitsluitend mogelijk is via het erf of de 
toegang van de hoofdactiviteit; 

c. tot strijdig gebruikt met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c van de 
Wabo wordt in ieder geval gerekend: 
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1. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van andere bedrijven dan de 
bedrijven die zijn aangeduid als toelaatbaar op grond van de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten, die als bijlage bij deze regels is opgenomen; 

2. het gebruik van gebouwen als woning; 
3. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting dan wel 

prostitutie.  

4.5  Afwijken van de gebruiksregels 
4.5.1  Afwijken van Staat van bedrijfsactiviteiten 
Het bevoegd gezag kan, met inachtneming van de milieusituatie, bij omgevingsvergunning 
afwijken van het bepaalde in lid 4.1 sub a onder 1, 2 en 3 voor het vestigen van 
bedrijfsactiviteiten die één categorie hoger zijn ingeschaald en voor bedrijfsactiviteiten die niet 
voorkomen op de bij dit plan behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten, mits: 
a. deze naar hun aard en invloed op de omgeving geacht kunnen worden te behoren tot de 

categorie die maximaal is toegestaan binnen de betreffende bestemming; 
b. het geen inrichtingen betreffen die ingevolge de gebruiksregels niet zijn toegestaan. 
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Artikel 5  Bedrijventerrein 

5.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.2' bedrijfsactiviteiten zoals 

opgenomen in de bij deze planregels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten, waarbij 
geldt bedrijfsactiviteiten behorende tot bedrijfscategorie 1, 2, 3.1, of 3.2 zijn toegestaan; 

b. ter plaatse van de aanduiding 'tunnel', tevens voor een hoogwaardige 
openbaarvervoersverbindingsbaan met bijbehorende voorzieningen; 

c. zelfstandige kantoren; 
d. één hotel van maximaal 200 kamers, met daarbij behorende voorzieningen, zoals een 

restaurant, congres- , vergader en sportfaciliteiten; 
e. voorzieningen ten behoeve van warmte/koudeopslag, waaronder leidingen en opslagtanks; 
f. wegen; 
met daarbij behorend(e): 
g. ondersteunende functies, zoals horeca, dienstverlening en detailhandel; 
h. verhardingen, in- en uitritten; 
i. fiets- en voetpaden; 
j. groen; 
k. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 
l. nutsvoorzieningen; 
m. parkeervoorzieningen;  
n. kunstobjecten en reclame-uitingen; 
met dien verstande dat: 
o. garagebedrijven niet zijn toegestaan; 
p. geluidzoneringsplichtige inrichtingen niet zijn toegestaan; 
q. risicovolle inrichtingen als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen en het 

Vuurwerkbesluit niet zijn toegestaan; 
r. activiteiten uit kolom 1 van bijlagen C en D van het Besluit milieueffectrapportage 1994 zijn 

niet toegestaan in de gevallen, zoals genoemd in kolom 2 van de desbetreffende bijlage. 

5.2  Bouwregels 
5.2.1  Bedrijfsgebouwen 
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 
a. gebouwen dienen binnen een bouwvlak te worden gebouwd, met dien verstande dat per 

bouwperceel buiten het bouwvlak gebouwen mogen worden geplaatst tot niet meer dan 
20 m²; 

b. van gebouwen buiten het bouwvlak mag de goothoogte niet meer zijn dan 3 m en de 
bouwhoogte niet meer dan 4 m; 

c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - overkraging' dient een 
onderdoorgang mogelijk te zijn met een vrije doorgangshoogte van ten minste 4 m, ten 
behoeve van de aanleg van een ontsluitingsweg naar de Groene Hoek; 

d. ten hoogste 20% van het bruto bedrijfsvloeroppervlakte wordt gebruikt als bij het bedrijf 
behorend kantoor; 

e. zelfstandige kantoren zijn toegestaan, met dien verstande dat niet meer dan 46.000 m² 

bruto bedrijfsvloeroppervlak zelfstandige kantoorruimte is toegestaan. 
 
5.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels: 
a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer zijn dan 3 m; 
b. erf- en terreinafscheidingen mogen voor de naar de weg gekeerde gevel c.q. het verlengde 

daarvan uitsluitend transparant zijn; 
c. de hoogte van reclamemasten mogen niet meer dan 25 m bedragen; 
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d. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer zijn dan 
12,5 m. 

5.3  Afwijken van de bouwregels 
5.3.1   
Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.2.1 sub b 
en toestaan dat de maximum bouwhoogte wordt vergroot tot niet meer dan 5 m. 

5.4  Specifieke gebruiksregels 
Ten aanzien van het gebruik geldt dat: 
a. op de gronden de volgende activiteiten niet zijn toegestaan: 

1. industrie in de voedingssector met extramurale opslag of overslag; 
2. viskwekerijen met extramurale bassins; 
3. opslag of verwerking van afvalstoffen met extramurale opslag of verwerking; 

b. het gebruik van gebouwen voor activiteiten, zoals horeca en dienstverlening, dienende ter 
functionele ondersteuning van de hoofdactiviteit is toegestaan; daarbij geldt dat: 
1. de ondersteunende activiteit ondergeschikt is aan de hoofdactiviteit en niet meer mag 

omvatten dan 10% van de brutovloeroppervlakte van die hoofdactiviteit met een 
maximum van 150 m² ingeval van horeca of dienstverlening en een maximum van 
100 m² ingeval van detailhandel;  

2. de openingstijden van de ondersteunende activiteit vallen binnen de openingstijden 
van de hoofdactiviteit;  

3. toegang tot de ondersteunende activiteit uitsluitend mogelijk is via het erf of de 
toegang van de hoofdactiviteit; 

c. één hotel toegestaan is van ten hoogste 200 kamers; 
d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van water - 1' of ter plaatse van de 

aanduiding 'specifieke vorm van water - 2' dient ten minste 9.680 m² water of 
voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding te worden gerealiseerd, met dien 
verstande dat een verbinding wordt gelegd met het omliggend watersysteem; 

e. tot strijdig gebruikt met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c van de 
Wabo wordt in ieder geval gerekend: 
1. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van andere bedrijven dan de 

bedrijven die zijn aangeduid als toelaatbaar op grond van de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten, die als bijlage bij deze regels is opgenomen; 

2. het gebruik van gebouwen als woning; 
3. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting dan wel 

prostitutie; 
f. de onderdoorgang zoals bedoeld onder 5.2.1 onder c wordt vrijgehouden van 

belemmeringen voor een toekomstig gebruik als ontsluitingsweg. 

5.5  Afwijken van de gebruiksregels 
5.5.1  Afwijken van Staat van Bedrijfsactiviteiten 
Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.1 sub a 
voor het vestigen van bedrijfsactiviteiten die één categorie hoger zijn ingeschaald en voor 
bedrijfsactiviteiten die niet voorkomen op de bij dit plan behorende Staat van 
Bedrijfsactiviteiten, mits: 
a. deze naar hun aard en invloed op de omgeving geacht kunnen worden te behoren tot de 

categorie die maximaal is toegestaan binnen de betreffende bestemming; 
b. het geen inrichtingen betreffen die ingevolge de gebruiksregels niet zijn toegestaan. 
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5.6  Wijzigingsbevoegdheid 
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen en het in artikellid 5.2.1 sub d 
opgenomen maximum bruto bedrijfsvloeroppervlak zelfstandige kantoorruimte verhogen tot 
ten hoogste 65.000 m², indien wordt voldaan aan één van de onder a tot en met d genoemde 
voorwaarden: 
a. er kan een directe relatie worden gelegd met een onherroepelijk bestemmingsplan in de 

Metropoolregio Amsterdam waarin bestaande kantoren worden wegbestemd, waarbij als 
omrekenfactor 1:1,5 van bestaand naar nieuw bedrijfsvloeroppervlak kantoren wordt 
gehanteerd;  

b. er kan een directe relatie worden gelegd met het revitaliseren van bestaande kantoren in 
de Metropoolregio Amsterdam, waarbij: 
1. aannemelijk is dat zowel de betrokken bestaande als de nieuwe kantoren daadwerkelijk 

in gebruik zullen worden genomen, blijkend uit een (voor)verhuurpercentage van ten 
minste 60% van het bedrijfsvloeroppervlak voor een periode van ten minste 5 jaar; 

2. de omrekenfactor 1:1 van bestaand naar nieuw bedrijfsvloeroppervlak kantoren wordt 
gehanteerd; 

c. er kan een directe relatie worden gelegd met het revitaliseren van bestaande bedrijfsruimte 
op binnen het bestemmingsplangebied, waarbij: 
1. aannemelijk is dat zowel de betrokken bestaande bedrijfsruimte als de nieuwe 

kantoren daadwerkelijk in gebruik zal worden genomen, blijkend uit een 
(voor)verhuurpercentage van ten minste 60% van het bedrijfsvloeroppervlak voor een 
periode van ten minste 5 jaar; 

2. de omrekenfactor 1:0,5 van bestaand bedrijfsvloeroppervlak bedrijven naar nieuw 
bedrijfsvloeroppervlak kantoren wordt gehanteerd; 

d. de wijziging past binnen de voor de gemeente Haarlemmermeer beschikbare ruimte voor 
nieuwe kantoorlocaties op grond van de Planning Bedrijven en Kantoren Metropoolregio 
Amsterdam. 
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Artikel 6  Detailhandel - Detailhandel volumineus 

6.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Detailhandel - Detailhandel volumineus' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  
a. detailhandel in volumineuze goederen, met uitzondering van een verkooppunt van 

motorbrandstoffen;  
b. ondersteunende horeca en dienstverlening;  
c. nutsvoorzieningen;  
met daarbij behorend(e):  
d. verhardingen, in- en uitritten; 
e. parkeervoorzieningen;  
f. groen; 
g. water en waterhuishoudkundige voorzieningen. 

6.2  Bouwregels 
6.2.1  Gebouwen 
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:  
a. gebouwen dienen binnen een bouwvlak te worden gebouwd;  
b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' is ten hoogste de aangegeven 

maximale bouwhoogte toegestaan. 
 
6.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:  
a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer zijn dan 2 m;  
b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer zijn dan 10 m.  

6.3  Afwijken van de bouwregels 
6.3.1   
Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.2.1, sub a 
voor het bouwen van gebouwen buiten het bouwvlak, met dien verstande dat:  
a. de omvang van de gebouwen per bouwperceel niet meer dan 20 m² mag zijn;  
b. de goot- en bouwhoogte van gebouwen mag niet meer zijn dan 3 m respectievelijk 5 m.  
 
6.3.2   
Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.2.1 sub b, 
ten aanzien van de maximale bouwhoogte met 5 m voor het op stedenbouwkundig 
aanvaardbare wijze behuizen van de technische installaties, met dien verstande dat maximaal 
25% van het dakvlak mag worden bebouwd.  

6.4  Specifieke gebruiksregels 
Het gebruik van gebouwen voor activiteiten, zoals horeca en dienstverlening, dienende ter 
functionele ondersteuning van de hoofdactiviteit is toegestaan. Daarbij geldt dat:  
a. de ondersteunende activiteit ondergeschikt is aan de hoofdactiviteit en niet meer mag 

omvatten dan 10% van de brutovloeroppervlakte van die hoofdactiviteit met een maximum 
van 150 m² ingeval van horeca of dienstverlening;  

b. de openingstijden van de ondersteunende activiteit vallen binnen de openingstijden van de 
hoofdactiviteit;  

c. toegang tot de ondersteunende activiteit uitsluitend mogelijk is via het erf of de toegang 
van de hoofdactiviteit.  
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Artikel 7  Groen 

7.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn, met inachtneming van de algemene regels, bestemd 
voor: 
a. groen; 
b. fiets- en voetpaden; 
c. kunstwerken; 
d. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 
e. nutsvoorzieningen; 
f. voorzieningen ten behoeve van warmte/koudeopslag, waaronder leidingen en opslagtanks; 
g. ter plaatse van de aanduiding 'tunnel', tevens voor een hoogwaardige 

openbaarvervoersverbindingsbaan met bijbehorende voorzieningen; 
h. ter plaatse van de aanduiding 'verkeer', tevens ontsluitingswegen; 
i. ter plaatse van de aanduiding 'water', voor ten minste 2.000 m² water ten behoeve van de 

waterhuishouding; 
met daaraan ondergeschikt: 
j. kunstobjecten; 
k. parkeervoorzieningen. 

7.2  Bouwregels 
7.2.1  Gebouwen 
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 
a. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van speelvoorzieningen en 

nutsvoorzieningen; 
b. de hoogte van gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen mag niet meer zijn dan 4 m; 
c. de oppervlakte van gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen mag niet meer zijn dan 

10 m². 
 
7.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de hoogte niet meer mag 
zijn dan 6 m. 
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Artikel 8  Horeca 

8.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  
a. horeca, ten hoogste in de categorie 2a van de Staat van Horeca-activiteiten behorende bij 

dit bestemmingsplan; 
b. nutsvoorzieningen;  
met daarbij behorend(e):  
c. terrassen; 
d. verhardingen;  
e. parkeervoorzieningen;  
f. groen;  
g. water en waterhuishoudkundige voorzieningen. 

8.2  Bouwregels 
8.2.1  Gebouwen 
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:  
a. gebouwen dienen binnen een bouwvlak te worden gebouwd;  
b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' is ten hoogste de aangegeven 

maximale bouwhoogte toegestaan. 
 
8.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:  
a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer zijn dan 2 m;  
b. de hoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer zijn dan 

6 m.  

8.3  Afwijken van de bouwregels  
8.3.1   
Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 8.2.1 sub a 
voor het bouwen van gebouwen buiten het bouwvlak, met dien verstande dat: 
a. de omvang van de gebouwen per bouwperceel niet meer dan 20 m² mag zijn;  
b. de goot- en bouwhoogte van gebouwen mag niet meer zijn dan 3 m respectievelijk 5 m. 
 
8.3.2   
Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 8.2.1 onder 
b, ten aanzien van de maximale bouwhoogte met 5 m voor het op stedenbouwkundig 
aanvaardbare wijze behuizen van de technische installaties, met dien verstande dat maximaal 
25% van het dakvlak mag worden bebouwd.  

8.4  Afwijken van de gebruiksregels 
8.4.1   
Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 8.1, 
teneinde:  
a. horeca-activiteiten toe te laten die voorkomen in één subcategorie dan wel categorie hoger 

dan toelaatbaar, indien en voor zover de betreffende horeca-inrichting naar aard en invloed 
op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm alsmede 
getoetst aan de aangegeven maatgevende milieuaspecten) geacht kan worden te behoren 
tot de algemeen toelaatbare categorieën van de Staat van Horeca-activiteiten;  

b. horeca-activiteiten toe te laten die niet in de Staat van Horeca-activiteiten zijn genoemd, 
indien en voor zover de betrokken horeca-inrichting naar aard en invloed op de omgeving 
(gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) geacht kan worden te 
behoren tot de algemeen toelaatbare categorieën van de Staat van Horeca-activiteiten.  
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Artikel 9  Horeca - Hotel 

9.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Horeca - Hotel' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  
a. hotel, met daarbij behorende voorzieningen zoals restaurant, congres-, vergader- en 

sportfaciliteiten; 
b. ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage', uitsluitend een gebouwde 

parkeervoorziening; 
c. voorzieningen ten behoeve van warmte/koudeopslag, waaronder leidingen en opslagtanks; 
d. ontsluitingswegen; 
met daarbij behorend(e):  
e. verhardingen;  
f. parkeervoorzieningen;  
g. ondersteunende functies, zoals dienstverlening en detailhandel;  
h. reclameborden;  
i. bouwborden;  
j. groen;  
k. nutsvoorzieningen; 
l. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 
m. fiets- en voetpaden. 

9.2  Bouwregels 
9.2.1  Gebouwen 
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:  
a. gebouwen dienen binnen een bouwvlak te worden gebouwd;  
b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' is ten hoogste de aangegeven 

maximale bouwhoogte toegestaan. 
 
9.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:  
a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer zijn dan 2 m;  
b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 1' is een reclamemast van 25 m 

toegestaan; 
c. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer zijn dan 10 m.  

9.3  Afwijken van de bouwregels 
9.3.1   
Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 9.2.1 sub a 
voor het bouwen van gebouwen buiten het bouwvlak, met dien verstande dat:  
a. de omvang van de gebouwen per bouwperceel niet meer dan 20 m² mag zijn;  
b. de goot- en bouwhoogte van gebouwen mag niet meer zijn dan 3 m respectievelijk 5 m.  
 
9.3.2   
Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 9.2.1 sub b ten 
aanzien van de maximale bouwhoogte met 5 m voor het op stedenbouwkundig aanvaardbare 
wijze behuizen van de technische installaties, met dien verstande dat maximaal 25% van het 
dakvlak mag worden bebouwd.  
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Artikel 10  Kantoor 

10.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Kantoor' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  
a. kantoren;  
b. nutsvoorzieningen; 
c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van dienstverlening - showroom', tevens 

showrooms; 
d. voorzieningen ten behoeve van warmte/koudeopslag, waaronder leidingen en opslagtanks; 
met daarbij behorend(e):  
e. verhardingen;  
f. (ondergrondse) parkeervoorzieningen;  
g. ondersteunende functies, zoals horeca, dienstverlening en detailhandel;  
h. reclameborden;  
i. bouwborden;  
j. groen;  
k. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 
l. fiets- en voetpaden. 

10.2  Bouwregels 
10.2.1  Gebouwen 
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:  
a. gebouwen dienen binnen een bouwvlak te worden gebouwd;  
b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte en maximum bebouwingspercentage' 

zijn ten hoogste de aangegeven maximale bouwhoogte en bebouwingspercentage 
toegestaan; 

c. indien geen bebouwingspercentage is genoemd, mag 100% van het bouwvlak worden 
bebouwd;  

d. de minimale afstand tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder bedragen dan 3 m; 
e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 2' bedraagt de onderlinge 

afstand tussen gebouwen ten minste 25 m; 
f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 3' bedraagt de onderlinge 

afstand tussen gebouwen ten minste 25 m; 
g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 4' bedraagt de onderlinge 

afstand tussen gebouwen ten minste 20 m; 
h. het bepaalde in sub d t/m g is niet van toepassing op gebouwen ten behoeve van 

parkeervoorzieningen; 
i. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding 2 tot en met 4' bedraagt de 

bouwhoogte van gebouwen ten behoeve van parkeervoorzieningen ten hoogste 3 m; 
j. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' is een luchtbrug toegestaan met een 

minimale onderdoorgang van ten minste 3 m;  
k. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van kantoor - 1' is binnen de aanduiding 

niet meer dan 19.000 m² bruto vloeroppervlak zelfstandige kantoorruimte toegestaan. 
 
10.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:  
a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer zijn dan 3 m; 
b. erf- en terreinafscheidingen mogen voor de naar de weg gekeerde gevel c.q. het verlengde 

daarvan uitsluitend transparant zijn; 
c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 1' is een reclamemast van 25 m 

toegestaan; 
d. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer zijn dan 12 m.  
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10.3  Afwijken van de bouwregels 
10.3.1   
Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 10.2.1 sub a 
buiten het bouwvlak, met dien verstande dat:  
a. de omvang van de gebouwen per bouwperceel niet meer dan 20 m² mag zijn;  
b. de goot- en bouwhoogte van gebouwen mag niet meer zijn dan 3 m respectievelijk 5 m.  
 
10.3.2   
Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 10.2.1 sub b, 
ten aanzien van de maximale bouwhoogte met 5 m voor het op stedenbouwkundig 
aanvaardbare wijze behuizen van de technische installaties, met dien verstande dat maximaal 
25% van het dakvlak mag worden bebouwd.  
 
10.3.3   
Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 10.2.1 sub b 
en een bebouwingspercentage van ten hoogste 90% toestaan. 
 
10.3.4   
Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 10.2.1 sub c 
voor het bouwen tot aan de zijdelingse perceelsgrens. 

10.4  Specifieke gebruiksregels 
a. Het gebruik van gebouwen voor activiteiten, zoals horeca, dienstverlening en detailhandel, 

dienende ter functionele ondersteuning van de hoofdactiviteit is toegestaan. Daarbij geldt 
dat: 
1. de ondersteunende activiteit ondergeschikt is aan de hoofdactiviteit en niet meer mag 

omvatten dan 10% van de brutovloeroppervlakte van die hoofdactiviteit met een 
maximum van 150 m² ingeval van horeca of dienstverlening en een maximum van 
100 m² ingeval van detailhandel;  

2. de openingstijden van de ondersteunende activiteit vallen binnen de openingstijden 
van de hoofdactiviteit;  

3. toegang tot de ondersteunende activiteit uitsluitend mogelijk is via het erf of de 
toegang van de hoofdactiviteit; 
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Artikel 11  Tuin 

11.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen behorende bij de op de 
aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen met (de) daarbij behorende 
terreinverhardingen.  

11.2  Bouwregels  
11.2.1  Aan- en uitbouwen 
Voor het bouwen van aan- en uitbouwen gelden de volgende bepalingen:  
a. aan- en uitbouwen mogen worden geplaatst vóór de voorste bouwgrens die geldt voor de 

op de aangrenzende gronden gelegen woning, waarbij de diepte niet meer mag zijn dan:  
1. 1,5 m, mits de afstand tussen aanbouw- of uitbouw en de voorste bestemmingsgrens 

minimaal 2 m is;  
2. 1 m, mits de afstand tussen de aanbouw- of uitbouw en de voorste bestemmingsgrens 

minimaal 1,25 m is;  
3. 0,75 m, mits de afstand tussen de aanbouw- of uitbouw en de voorste 

bestemmingsgrens minimaal 1 m is;  
b. de aanbouw- of uitbouw mag niet meer dan 65% van de voorgevelbreedte van het 

betreffende hoofdgebouw beslaan;  
c. de goothoogte mag niet meer zijn dan 0,25 m boven de vloer van de eerste verdieping van 

het hoofdgebouw waar tegenaan gebouwd wordt; een en ander met dien verstande dat de 
goothoogte niet mag worden overschreden door bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals 
een hekwerk. 

 
11.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:  
a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer zijn dan 1 m;  
b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer zijn dan 3 m.  

11.3  Specifieke gebruiksregels 
a. Het gebruik van een woning en/of aan- en uitbouwen ten dienste van een beroep- en 

praktijk-aan-huis is toegestaan tot niet meer dan 40% van de gezamenlijke 
vloeroppervlakte van de woning en aan- en uitbouwen, met een maximum van 50 m², 
zulks met inbegrip van de oppervlakte gebouwd op gronden met de bestemming Wonen.  

b. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c van 
de Wabo, wordt in ieder geval gerekend: 
1. het gebruik van gronden als opslagplaats anders dan voor opslag ten behoeve van 

normaal tuinonderhoud; 
2. het gebruik van gronden als stallingsplaats of standplaats van kampeermiddelen.  
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Artikel 12  Verkeer 

12.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. wegen, alsmede woonstraten, fiets- en voetpaden;  
b. ter plaatse van de aanduiding 'tunnel', tevens voor een tunnel voor een hoogwaardige 

openbaarvervoersbaan, railwegen en spoorvoorzieningen met bijbehorende 
voorzieningen; 

c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - halteplaats', tevens voor een 
ongelijkvloerse halteplaats, met bijbehorende voorzieningen als detailhandel en 
dienstverlening;  

d. ter plaatse van de aanduiding 'brug', tevens een brug; 
e. parkeervoorzieningen;  
f. groen;  
g. speelvoorzieningen;  
h. voorzieningen ter bevordering van de milieukwaliteit, zoals geluidsschermen en 

luchtkwaliteitschermen;  
i. voorzieningen ten behoeve van warmte/koudeopslag, waaronder leidingen en opslagtanks; 
j. civiele kunstwerken;  
k. nutsvoorzieningen;  
met daarbij behorend(e):  
l. verhardingen;  
m. paden;  
n. bermen; 
o. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;  
met daaraan ondergeschikt:  
p. uitingen van beeldende kunst; 
q. reclame-uitingen. 

12.2  Bouwregels 
12.2.1  Gebouwen 
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 
 
12.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde en anders dan ten behoeve van de 
verkeersregeling, de verkeers- of wegaanduiding, de verlichting of voorzieningen ter 
bevordering van de milieukwaliteit, geldt dat de hoogte niet meer mag zijn dan 10 m. 

12.3  Specifieke gebruiksregels 
a. Ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal rijstroken' bedraagt het aantal rijstroken 

maximaal het aantal dat is aangegeven, exclusief in- en uitvoegstroken, vluchtstroken, 
spitsstroken en busbanen. 

b. Het oppervlak aan bijbehorende voorzieningen zoals bedoeld in 12.1 sub c mag niet meer 
bedragen dan 200 m². 
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Artikel 13  Verkeer - Railverkeer 

13.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Verkeer - Railverkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. railwegen, spoorvoorzieningen; 
b. ter plaatse van de aanduiding 'verkeer', tevens voor doorgaande rijwegen, woonstraten en 

fiets- en voetpaden;  
c. groen;  
d. voorzieningen ter bevordering van de milieukwaliteit, zoals geluidsschermen en 

luchtkwaliteitschermen;  
e. civiele kunstwerken;  
f. nutsvoorzieningen;  
met daarbij behorend(e):  
g. verhardingen;  
h. paden;  
i. bermen; 
j. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;  
met daaraan ondergeschikt:  
k. uitingen van beeldende kunst;  
l. reclame-uitingen.  

13.2  Bouwregels 
13.2.1  Gebouwen 
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 
 
13.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde en anders dan ten behoeve van de 
verkeersregeling, de verkeers- of wegaanduiding, de verlichting of voorzieningen ter 
bevordering van de milieukwaliteit, geldt dat de hoogte niet meer mag zijn dan 10 m. 
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Artikel 14  Water 

14.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. water; 
b. waterhuishoudkundige voorzieningen; 
c. bruggen; 
d. behoud, herstel en ontwikkeling van waterstaatkundige infrastructuur en het 

waterkwaliteitsbeheer; 
e. nutsvoorzieningen; 
f. ter plaatse van de aanduiding 'tunnel', tevens voor een tunnel voor een hoogwaardige 

openbaarvervoersbaan, railwegen en spoorvoorzieningen met bijbehorende 
voorzieningen; 

g. ter plaatse van de aanduiding 'verkeer', tevens ontsluitingswegen; 
met daaraan ondergeschikt: 
h. vlonders, steigers, overkappingen of daaraan gelijk te stellen bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde, ten dienste van de bestemming;  
i. groen. 

14.2  Bouwregels 
14.2.1  Gebouwen 
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 
 
14.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde en anders dan ten behoeve van de 
verkeersregeling of de verlichting, geldt dat de hoogte niet meer mag zijn dan 6 m. 

14.3  Specifieke gebruiksregels 
Tot een gebruik strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld artikel 2.1 lid 1 onder c van de 
Wabo, wordt in ieder geval gerekend het gebruik voor: 
a. ligplaatsen voor woonschepen, woonarken of een casco (caisson) dat tot woonschip of 

woonark kan worden omgebouwd; 
b. opslag, behoudens tijdelijke opslag voortkomend uit het onderhoud en/of gebruik in 

overeenstemming met de bestemming van de betrokken gronden en bouwwerken. 
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Artikel 15  Wonen 

15.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  
a. wonen;  
b. beroep- en praktijk-aan-huis;  
c. nutsvoorzieningen;  
met de daarbij behorende voorzieningen als:  
d. erven;  
e. terreinverhardingen.  

15.2  Bouwregels 
Op de gronden binnen deze bestemming zijn uitsluitend hoofdgebouwen in de vorm van 
woningen en bij de woning behorende andere gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, toegestaan, die ten dienste staan van deze bestemming.  
 
15.2.1  Gebouwen 
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:  
a. per bouwperceel is één woning toegestaan;  
b. hoofdgebouwen mogen uitsluitend worden gesitueerd binnen het bouwvlak;  
c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' is ten hoogste de 

aangegeven maximale goot- en bouwhoogte toegestaan; 
d. aan- en uitbouwen, (aangebouwde) bijgebouwen en overkappingen zijn zowel binnen als 

buiten (de aanduiding) bouwvlak toegestaan;  
e. de goothoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen mag niet meer zijn dan 3 m;  
f. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen mag niet meer zijn dan 4 m;  
g. op of onder de gronden buiten het bouwvlak, mag de gezamenlijke oppervlakte van 

bouwwerken genoemd in de leden 15.2.1, 15.2.2en 15.2.3 niet meer zijn dan 50% van de 
buiten het bouwvlak gelegen gronden met een maximum van 60 m².  

 
15.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde  
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:  
a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer zijn dan 2 m;  
b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer zijn dan 3 m;  
c. op of onder de gronden buiten het bouwvlak, mag de gezamenlijke oppervlakte van 

bouwwerken genoemd in de leden 15.2.1, 15.2.2en 15.2.3 niet meer zijn dan 50% van de 
buiten het bouwvlak gelegen gronden met een maximum van 60 m².  

 
15.2.3  Ondergrondse gebouwen 
Voor het bouwen van ondergrondse gebouwen gelden de volgende bepalingen:  
a. de ondergrondse gebouwen zijn uitsluitend toegestaan in één bouwlaag met een maximale 

diepte van 3 m;  
b. voor de ondergrondse gebouwen is voor het overige dezelfde maximale maatvoering 

toegestaan als voor de bovengrondse gebouwen, met dien verstande dat de ondergrondse 
gebouwen ook mogen worden gebouwd zonder een daarboven aanwezig bovengronds 
gebouw; 

c. op of onder de gronden buiten het bouwvlak, mag de gezamenlijke oppervlakte van 
bouwwerken genoemd inde leden 15.2.1, 15.2.2 en 15.2.3 niet meer zijn dan 50% van de 
buiten het bouwvlak gelegen gronden met een maximum van 60 m².  
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15.3  Afwijken van de bouwregels 
Bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 15.2.1 onder e 
en f van dit artikel en toestaan dat de maximale bouw- en goothoogte met niet meer dan 1 m 
worden vergroot.  

15.4  Specifieke gebruiksregels 
a. Het gebruik van een woning en/of aan- en uitbouwen ten dienste van een beroep en 

praktijk aan huis is toegestaan tot niet meer dan 40% van de gezamenlijke vloeroppervlak 
van de woning en aan- en uitbouwen, met een maximum van 50 m², zulks met inbegrip 
van de oppervlakte gebouwd op gronden met de bestemming Tuin.  

b. Onder strijdig gebruik in de zin van artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wabo wordt in ieder 
geval begrepen het gebruiken of laten gebruiken van de gronden en/of opstallen binnen 
deze bestemming ten behoeve van zelfstandige bewoning en afhankelijke woonruimte, 
voor zover het betreft vrijstaande bijgebouwen.  
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Artikel 16  Leiding - Gas 1 

16.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Leiding - Gas 1' aangewezen gronden zijn – behalve voor de andere aldaar 
voorkomende bestemming(en) – mede bestemd voor een gasleiding met een druk van ten 
hoogste 66,2 bar. 

16.2  Bouwregels 
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 
a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 16.1 genoemde bestemming uitsluitend 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten 
hoogste 3 m; 

b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag – met 
inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels – 
uitsluitend worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, 
vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor 
zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de 
bestaande fundering. 

16.3  Afwijken van de bouwregels 
Bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor het bouwen 
overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en) (lid 16.2 onder b), indien de 
veiligheid van de betrokken leiding niet wordt geschaad en vooraf schriftelijk advies is 
ingewonnen bij de betrokken leidingexploitant. Een omgevingsvergunning kan slechts worden 
verleend indien geen kwetsbare objecten worden toegelaten.  

16.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden 
16.4.1  Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning 
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Leiding - Gas 1 zonder of in afwijking 
van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of 
werkzaamheden uit te voeren: 
a. het oprichten van bouwwerken, anders dan ten behoeve van de aanleg en instandhouding 

van de leiding; 
b. het aanbrengen van hoogopgaand en/of diepwortelende beplanting, waaronder 

bijvoorbeeld rietbeplanting; 
c. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding of ophoging; 
d. het verrichten van graafwerkzaamheden anders dan normaal spit- en ploegwerk; 
e. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 
f. het permanent opslaan van goederen waaronder begrepen het opslaan van afvalstoffen; 
g. diepploegen; 
h. het aanbrengen van gesloten verhardingen. 
 
16.4.2  Uitzonderingen op het aanlegverbod 
Het verbod van lid 16.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: 
a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor afwijking is toegestaan, 

zoals in lid 16.3 bedoeld; 
b. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen; 
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan. 
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16.4.3  Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 
De werken en werkzaamheden, zoals in lid 16.4.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien het 
leidingbelang daardoor niet onevenredig wordt geschaad en vooraf schriftelijk advies is 
ingewonnen bij de betrokken leidingexploitant. Het vermelde advies betreft de belangen in 
verband met de veilige ligging van de leiding en het voorkomen van schade aan de leiding. 
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Artikel 17  Leiding - Gas 2 

17.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor Leiding - Gas 2 aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor: 
a. de aanleg en de instandhouding van een ondergrondse hogedruk aardgastransportleiding, 

overeenkomstig het in Bijlage 3 opgenomen profiel, met dien verstande dat:  
1. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van leiding - 1', de ondergrondse 

hogedruk aardgasleiding wordt aangelegd en in stand gehouden overeenkomstig het 
leidingprofiel zoals opgenomen in Bijlage 4; 

2. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van leiding - 2', de ondergrondse 
hogedruk aardgasleiding wordt aangelegd en in stand gehouden overeenkomstig het 
leidingprofiel zoals opgenomen in Bijlage 5; 

b. andere bijbehorende voorzieningen. 

17.2  Bouwregels 
a. Op of in de in lid 17.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 

bedoelde bestemming worden gebouwd. Overige gebouwen en bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, zijn niet toegestaan uit het oogpunt van externe veiligheid en 
energieleveringszekerheid. 

b. De oppervlakte respectievelijk de bouwhoogte van een bouwwerk als bedoeld onder a mag 
niet meer dan 10 m² respectievelijk 3 m bedragen. 

17.3  Afwijken van de bouwregels 
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken 
van het bepaalde in lid 17.2 onder a, teneinde het bouwen van bouwwerken overeenkomstig 
andere bestemmingen mogelijk te maken, voor zover: 
a. de bouwwerken de veiligheid van de aardgastransportleiding en de 

energieleveringszekerheid niet schaden; 
b. geen kwetsbaar object wordt toegelaten; en 
c. vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de leidingbeheerder omtrent de vraag of de 

bouwwerken de belangen, bedoeld onder a, schaden, en welke beperkingen en 
voorschriften bij de omgevingsvergunning dienen te worden gesteld ter voorkoming van 
eventuele schade. 

17.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden 
In het belang van het bepaalde in lid 17.1 is het verboden op of in de in lid 17.1 bedoelde 
gronden zonder omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of 
werkzaamheden uit te voeren:  
a. het aanbrengen en rooien van hoogopgaande en/of diepwortelende beplantingen, 

waaronder bijvoorbeeld rietbeplanting en bomen; 
b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere 

oppervlakteverhardingen; 
c. het indrijven van voorwerpen in de bodem, zoals lichtmasten, wegwijzers en ander 

straatmeubilair; 
d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, 

mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; 
e. het permanent opslaan van goederen en/of stoffen; 
f. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren. 
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17.5  Uitzonderingsregels 
Het verbod als bedoeld in lid 17.4 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: 
a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer; 
b. betrekking hebben op normaal agrarisch gebruik; 
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan; 
d. mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende omgevingsvergunning; 
e. worden uitgevoerd ten dienste van de in lid 5.1 bedoelde bestemming;  
f. welke graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse 

netten vormen. 

17.6  Toetsingscriterium bij omgevingsvergunningverlening 
De omgevingsvergunning voor de werken en werkzaamheden bedoeld in lid 17.4 kan slechts 
worden verleend indien en voor zover: 
a. de werken of werkzaamheden de veiligheid van de aardgastransportleiding en de 

energieleveringszekerheid niet schaden; 
b. vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de leidingbeheerder omtrent de vraag of de 

werken en werkzaamheden de belangen, bedoeld onder a, schaden, en welke beperkingen 
en voorschriften dienen te worden gesteld ter voorkoming van eventuele schade. 
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Artikel 18  Leiding - Water 

18.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Leiding - Water' aangewezen gronden zijn – behalve voor de andere aldaar 
voorkomende bestemming(en) – mede bestemd voor een watertransportleiding. 

18.2  Bouwregels 
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 
a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 18.1 genoemde bestemming uitsluitend 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten 
hoogste 3 m; 

b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag – met 
inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels – 
uitsluitend worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, 
vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor 
zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de 
bestaande fundering. 

18.3  Afwijken van de bouwregels 
Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van lid 18.2 onder b, indien het 
belang van de leiding(en) door de bouwactiviteiten niet onevenredig wordt geschaad en vooraf 
schriftelijk advies is ingewonnen bij de betrokken leidingexploitant. 

18.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden 
18.4.1  Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning 
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Leiding - Water zonder of in afwijking 
van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of 
werkzaamheden uit te voeren: 
a. het oprichten van bouwwerken, anders dan ten behoeve van de aanleg en instandhouding 

van de leiding; 
b. het aanbrengen van hoogopgaand en/of diepwortelende beplanting, waaronder 

bijvoorbeeld rietbeplanting; 
c. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding of ophoging; 
d. het verrichten van graafwerkzaamheden anders dan normaal spit- en ploegwerk; 
e. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 
f. het permanent opslaan van goederen waaronder begrepen het opslaan van afvalstoffen; 
g. diepploegen; 
h. het aanbrengen van gesloten verhardingen. 
 
18.4.2  Uitzonderingen op het aanlegverbod 
Het verbod van lid 18.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: 
a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor afwijking is toegestaan, 

zoals in lid 18.3 bedoeld; 
b. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen; 
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan. 
 
18.4.3  Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 
De werken en werkzaamheden, zoals in lid 18.4.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien het 
leidingbelang daardoor niet onevenredig wordt geschaad. 
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Artikel 19  Waarde - Archeologie 

19.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn – behalve voor de andere aldaar 
voorkomende bestemming(en) – mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van 
archeologische waarden. 
 

19.2  Bouwregels 
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 
a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 19.1 genoemde bestemming uitsluitend 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten 
hoogste 3 m; 

b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag – met 
inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels – 
uitsluitend worden gebouwd, indien: 
1. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het bouwen een rapport heeft 

overgelegd waarin de archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel 
van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld; 

2. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de bouwactiviteiten 
niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de 
omgevingsvergunning voor het bouwen voorschriften en beperkingen te verbinden, 
gericht op het behoud van de archeologische resten in de bodem, het doen van 
opgravingen dan wel het begeleiden van de bouwactiviteiten door een archeologisch 
deskundige; 

c. het bepaalde in dit lid onder b.1 en b.2 is niet van toepassing, indien het bouwplan 
betrekking heeft op één of meer van de volgende activiteiten of 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 wordt gemaakt van de bestaande fundering; 

2. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 5 m kan worden geplaatst. 
 

19.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden 
19.3.1  Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning 
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Waarde - Archeologie zonder of in 
afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of de 
volgende werkzaamheden uit te voeren: 
a. het ontgronden, afgraven, egaliseren en diepploegen van gronden; 
b. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op een of andere wijze indrijven van 

voorwerpen, indien: 
1. sprake is van een gerede kans op het zijwaarts in de bodem dringen van bouwmateriaal 

zoals bijvoorbeeld bij groutinjectie of de kans op het uitzakken van gegoten beton; 
2. de verwachte verstoring als gevolg van de funderingspalen – al of niet plaatselijk – 1% 

van de oppervlakte overschrijdt. Als vuistregel kan gesteld worden dat dit het geval is 
wanneer de afstand tussen de funderingspalen kleiner is dan 30 maal de diameter bij 
grondverdringende palen en kleiner dan 10 maal de diameter bij grondvervangende 
palen; 

c. het verlagen of verhogen van het waterpeil; 
d. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd; 
e. het aanbrengen van drainage; 
f. het aanleggen van leidingen. 
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19.3.2  Uitzondering op het uitvoeringsverbod 
Het verbod van lid 19.3.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden: 
a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij lid 19.2 in acht is genomen; 
b. niet dieper gaan dan 5 m; 
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan; 
d. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. 
 
19.3.3  Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 
De werken en werkzaamheden, zoals in lid  19.3.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien de 
aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden 
aan de hand van nader archeologisch onderzoek kan aantonen dat op de betrokken locatie geen 
archeologische waarden aanwezig zijn. Voorts zijn de werken en werkzaamheden toelaatbaar, 
indien: 
a. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en 

werkzaamheden een rapport heeft overgelegd waarin de archeologische waarde van de 
betrokken locatie naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is 
vastgesteld; 

b. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de activiteiten niet worden 
geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning 
voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden voorschriften en beperkingen te 
verbinden, gericht op het behoud van de archeologische resten in de bodem, het doen van 
opgravingen dan wel het begeleiden van de bouwactiviteiten door een archeologisch 
deskundige. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

 
 
Artikel 20  Antidubbeltelbepaling 

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 21  Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening 

De voorschriften van de Bouwverordening ten aanzien van onderwerpen van 
stedenbouwkundige aard blijven overeenkomstig het gestelde in artikel 9 lid 2 van de 
Woningwet buiten toepassing, behoudens ten aanzien van de volgende onderwerpen: 
a. de bereikbaarheid van gebouwen voor wegverkeer; 
b. de bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten; 
c. het bouwen bij hoogspanningsleidingen en ondergrondse hoofdtransportleidingen; 
d. de parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden;  
e. de ruimte tussen bouwwerken. 
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Artikel 22  Algemene aanduidingsregels 

22.1  Luchtvaartverkeerzone 
a. Ter plaatse van de aanduiding 'luchtvaartverkeerzone' gelden beperkingen met betrekking 

tot gevoelige bestemmingen. In het Luchthaven indelingsbesluit Schiphol zijn deze 
geclassificeerd als woningen, woonwagen, woonschepen, gebouwen met een 
gezondheidszorgfunctie en gebouwen met een onderwijsfunctie, zoals weergegeven in 
Bijlage 6.  

b. Ter plaatse van de aanduiding 'luchtvaartverkeerzone' worden geen bouwwerken gebouwd 
hoger dan de bouwhoogte volgend uit artikel 2.2.2 van het Luchthaven indelingbesluit 
Schiphol, zoals is weergegeven in Bijlage 7. 

c. Ter plaatse van de aanduiding 'luchtvaartverkeerzone gelden beperkingen met betrekking 
tot de vogelaantrekkende werking, gesteld in artikel 2.2.3 van het Luchthaven 
indelingsbesluit Schiphol, zoals weergegeven in Bijlage 8. 

 
22.1.1  Afwijkingsregels 
Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 22.1 onder a 
en een hogere bouwhoogte toestaan, met inachtneming van de voor de betrokken 
bestemming(en) geldende (bouw)regels, indien hiervoor een verklaring van geen bezwaar 
overeenkomstig artikel 8.9 Wet Luchtvaart is verleend door de verantwoordelijke minister. 

22.2  Vrijwaringszone - straalpad 
Ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - straalpad' mag de hoogte van gebouwen en 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal NAP +33 m bedragen. 
 
22.2.1  Afwijkingsregels 
Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 22.2 en een 
hogere bouwhoogte toestaan, met inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) 
geldende (bouw)regels, indien de belangen van het straalpad niet onevenredig worden 
geschaad. 

22.3  Wro-zone - verwerkelijking in naaste toekomst 
Ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - verwerkelijking in naaste toekomst' wordt de 
verwezenlijking van het plan in de naaste toekomst urgent geacht. 
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Artikel 23  Algemene afwijkingsregels 

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en 
bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale 
veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, bij 
omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde op de verbeelding en in deze regels voor:  
a. het afwijken met niet meer dan 10% van de in dit bestemmingsplan aangegeven 

percentages, maten en oppervlakten; 
b. het in geringe mate aanpassen van het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting 

van wegen onderling, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding 
geven;  

c. het in geringe mate afwijken tot ten hoogste 2 m van een bouwgrens, mits dit nodig is om 
het plan aan te passen vanwege een blijkbaar meetverschil tussen werkelijke toestand van 
het terrein en de verbeelding;  

d. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, en toestaan dat de hoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt 
vergroot tot niet meer dan 10 m;  

e. het verhogen van de maximale (bouw)hoogte van gebouwen met maximaal 25% ten 
behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en 
lichtkappen, mits de totale oppervlakte van vergrotingen op dat gebouw niet meer is dan 
50% van de oppervlakte van de bovenste verdiepingsvloer;  

f. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, en toestaan dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve 
van civiele kunstwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot niet meer dan 40 m. 
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Artikel 24  Algemene wijzigingsregels 

24.1  Overschrijding bestemmingsgrenzen 
Burgemeester en wethouders kunnen de in het plan opgenomen bestemmingen wijzigen ten 
behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een 
technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover zulks 
noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein. De overschrijdingen 
mogen echter ten hoogste 3 m bedragen en het bestemmingsvlak mag met ten hoogste 10% 
worden vergroot. 

24.2  Wro-zone - wijzigingsgebied - 1 
a. Ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied - 1' zijn burgemeester en 

wethouders bevoegd het bestemmingsplan te wijzigen ten behoeve van de verlegging van 
de ontsluitingsweg, met dien verstande dat: 
1. de bestemming Verkeer kan worden gewijzigd ten behoeve van de bestemming Horeca 

- Hotel; 
2. de bestemming Bedrijf kan worden gewijzigd ten behoeve van ontsluitingswegen. 

b. Bij het wijzigen van de bestemming als bedoeld onder a worden de volgende regels in acht 
genomen: 
1. de verkeersafwikkeling dient voldoende gewaarborgd te zijn; 
2. er mogen geen milieutechnische belemmeringen zijn. 

24.3  Wro-zone - wijzigingsgebied - 2 
a. Burgemeester en wethouders kunnen ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - 

wijzigingsbevoegdheid - 2' het bestemmingsplan wijzigen ten behoeve van een andere 
hoofdontsluiting, met dien verstande dat: 
1. de bestemming Verkeer kan worden gewijzigd ten behoeve van de bestemming 

Bedrijventerrein;  
2. de bestemmingen Bedrijventerrein, Groen, Verkeer - Railverkeer en Water  kunnen 

worden gewijzigd ten behoeve van de bestemming Verkeer;  
3. de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - overkraging' kan komen te vervallen; 
4. de bestemming Water kan worden gewijzigd ten behoeve van de bestemming 

Bedrijventerrein. 
b. Bij het wijzigen van de bestemmingen als bedoeld onder a worden de volgende regels in 

acht genomen: 
1. stedenbouwkundig en verkeerskundig moet er sprake blijven van een ringstructuur; 
2. het toegestane programma aan kantoren zoals opgenomen in de bestemming 

Bedrijventerrein wordt door toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid niet vergroot; 
3. er wordt aangetoond dat er een uitvoerbare verkaveling gerealiseerd wordt, waarbij 

een directe ontsluiting naar de 'Groene Hoek' mogelijk blijft; 
4. de technische en verkeerskundige uitvoerbaarheid van de nieuwe ontsluiting is 

aangetoond; 
5. de nieuwe hoofdontsluiting wordt bestemd als Verkeer; 
6. voor de nieuwe ontsluiting wordt goedkeuring aan NS en Prorail gevraagd; 
7. binnen het wijzigingsgebied wordt ten minste 3.710 m² water of voorzieningen ten 

behoeve van de waterhuishouding gerealiseerd; 
8. voor het wijzigen van de bestemming Water wordt goedkeuring aan het 

Hoogheemraadschap Rijnland gevraagd. 
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Artikel 25  Werking wettelijke regelingen 

De wettelijke regelingen waarnaar in de regels wordt verwezen, gelden zoals deze luiden op het 
moment van vaststelling van het plan. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregel 

 
 
Artikel 26  Overgangsrecht 

26.1  Overgangsrecht ten aanzien van bouwwerken 
a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig 

of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor 
het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet 
wordt vergroot: 
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;  
2. na het tenietgaan 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 tenietgegaan. 

b. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig in afwijking van het eerste lid een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als 
bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%. 

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

26.2  Overgangsbepaling ten aanzien van het gebruik 
a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van 

het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 
b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te 

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

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

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

26.3  Hardheidsclausule 
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 af te wijken. 
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Artikel 27  Slotregel 

Deze regels kunnen worden aangehaald onder de titel:  
Regels van het bestemmingsplan 'Hoofddorp De Hoek en omgeving' van de gemeente 
Haarlemmermeer.  
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van ........................................................... 
 
 
de voorzitter, 

 
de griffier, 
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Lijst van afkortingen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'bedrijventerrein' 
 

-  niet van toepassing of niet relevant 
<  kleiner dan 
> groter  
= gelijk aan 
cat.  categorie 
e.d.  en dergelijke 
kl.  klasse 
n.e.g.  niet elders genoemd 
o.c.  opslagcapaciteit 
p.c.  productiecapaciteit 
p.o.  productieoppervlak 
b.o. bedrijfsoppervlak 
v.c.  verwerkingscapaciteit 
u  uur 
d  dag 

w  week 
j  jaar 
B  bodemverontreiniging 
C  continu 
D  divers 
L  luchtverontreiniging 
Z  zonering op basis van Wet geluidhinder 
R risico (Besluit externe veiligheid inrichtingen mogelijk van 

toepassing) 
V Vuurwerkbesluit van toepassing 
G/P verkeersaantrekkende werking goederenvervoer/personenver-

voer: 
1. potentieel geringe verkeersaantrekkende werking 
2. potentieel aanzienlijke verkeersaantrekkende werking 
3. potentieel zeer grote verkeersaantrekkende werking 

  

Bijlage 1  Staat van Bedrijfsactiviteiten 



SBI-CODE 
1993  OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS  INDICES 
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01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN DE LANDBOUW                         
0112 0 Tuinbouw:                         
0112 4 - champignonkwekerijen (algemeen) 30 10 30 C   10   30   2 1 G 
0112 5 - champignonkwekerijen met mestfermentatie 100 10 30 C   10   100   3.2 1 G 
0112 6 - bloembollendroog- en prepareerbedrijven 30 10 30 C   10   30   2 1 G 
0112 7 - witlofkwekerijen (algemeen) 30 10 30 C   10   30   2 1 G 
014 0 Dienstverlening ten behoeve van de landbouw:                         
014 1 - algemeen (onder andere loonbedrijven): b.o. > 500 m² 30 10 50     10   50 D 3.1 2 G 
014 2 - algemeen (onder andere loonbedrijven): b.o.<= 500 m²  30 10 30     10   30   2 1 G 
014  - algemeen met opslag bestrijdingsmiddelen > 10 ton: zie SBI-code 51.55                         
014 3 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² 30 10 50     10   50   3.1 2 G 
014 4 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² 30 10 30     10   30   2 1 G 
0142   KI-stations 30 10 30 C   0   30   2 1 G 
                           
05 - VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN                         
0501.1   Zeevisserijbedrijven 100 0 100 C   50 R 100   3.2 2 G 
0501.2   Binnenvisserijbedrijven 50 0 50 C   10   50   3.1 1 G 
0502 0 Vis- en schaaldierkwekerijen                         
0502 1 - oester-, mossel- en schelpenteeltbedrijven 100 30 50 C   0   100   3.2 1 G 
0502 2 - visteeltbedrijven 50 0 50 C   0   50   3.1 1 G 
                            
15 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN                         
151 0 Slachterijen en overige vleesverwerking:                         
151 1 - slachterijen en pluimveeslachterijen 100 0 100 C   50 R 100 D 3.2 2 G 
151 2 - vetsmelterijen 700 0 100 C   30   700   5.2 2 G 
151 3 - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval 300 0 100 C   50 R 300   4.2 2 G 
151 4 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1.000 m² 100 0 100 C   50 R 100   3.2 2 G 
151 5 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1.000 m² 50 0 50 C   30   50   3.1 1 G 
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151 6 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m² 30 0 50     10   50   3.1 1 G 
151 7 - loonslachterijen 50 0 50     10   50   3.1 1 G 

151 8 
- vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met p.o. 

< 2.000 m²  50 0 50     10   50   3.1 2 G 
152 0 Visverwerkingsbedrijven:                         
152 1 - drogen 700 100 200 C   30   700   5.2 2 G 
152 2 - conserveren 200 0 100 C   30   200   4.1 2 G 
152 3 - roken 300 0 50 C   0   300   4.2 1 G 
152 4 - verwerken anderszins: p.o. > 1.000 m² 300 10 50 C   30   300 D 4.2 2 G 
152 5 - conserveren of verwerken anderszins: p.o. <= 1.000 m² 100 10 50     30   100   3.2 1 G 
152 6 - conserveren of verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² 50 10 30     10   50   3.1 1 G 
1531 0 Aardappelproductenfabrieken:                         
1531 1 - vervaardiging van aardappelproducten 300 30 200 C   50 R 300   4.2 2 G 
1531 2 - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m² 50 10 50     50 R 50   3.1 1 G 
1532, 1533 0 Groente- en fruitconservenfabrieken:                         
1532, 1533 1 - jam 50 10 100 C   10   100   3.2 1 G 
1532, 1533 2 - groente algemeen 50 10 100 C   10   100   3.2 2 G 
1532, 1533 3 - met koolsoorten 100 10 100 C   10   100   3.2 2 G 
1532, 1533 4 - met drogerijen 300 10 200 C   30   300   4.2 2 G 
1532, 1533 5 - met uienconservering (zoutinleggerij) 300 10 100 C   10   300   4.2 2 G 
1541 0 Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten:                         
1541 1 - p.c. < 250.000 ton/jaar 200 30 100 C   30 R 200   4.1 3 G 
1541 2 - p.c. >= 250.000 ton/jaar 300 50 300 C Z 50 R 300   4.2 3 G 
1542 0 Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten:                         
1542 1 - p.c. < 250.000 ton/jaar 200 10 100 C   100 R 200   4.1 3 G 
1542 2 - p.c. >= 250.000 ton/jaar 300 10 300 C Z 200 R 300   4.2 3 G 
1543 0 Margarinefabrieken:                         
1543 1 - p.c. < 250.000 ton/jaar 100 10 200 C   30 R 200   4.1 3 G 
1543 2 - p.c. >= 250.000 ton/jaar 200 10 300 C Z 50 R 300   4.2 3 G 
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1551 0 Zuivelproductenfabrieken:                         
1551 1 - gedroogde producten, p.c. >= 1,5 ton/uur 200 100 500 C Z 50 R 500   5.1 3 G 
1551 2 - geconcentreerde producten, verdampingscapaciteit >= 20 ton/uur 200 30 500 C Z 50 R 500   5.1 3 G 
1551 3 - melkproductenfabrieken v.c. < 55.000 ton/jaar 50 0 100 C   50 R 100   3.2 2 G 
1551 4 - melkproductenfabrieken v.c. >= 55.000 ton/jaar 100 0 300 C Z 50 R 300   4.2 3 G 
1551 5 - overige zuivelproductenfabrieken 50 50 300 C   50 R 300   4.2 3 G 
1552 1 Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² 50 0 100 C   50 R 100   3.2 2 G 
1552 2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² 10 0 30     0   30   2 1 G 
1561 0 Meelfabrieken:              
1561 1 - p.c. >= 500 ton/uur 200 100 300 C Z 100 R 300   4.2 2 G 
1561 2 - p.c. < 500 ton/uur 100 50 200 C   50 R 200   4.1 2 G 
1561   Grutterswarenfabrieken 50 100 200 C   50   200 D 4.1 2 G 
1562 0 Zetmeelfabrieken:             
1562 1 - p.c. < 10 ton/uur 200 50 200 C   30 R 200   4.1 1 G 
1562 2 - p.c. >= 10 ton/uur 300 100 300 C Z 50 R 300   4.2 2 G 
1571 0 Veevoerfabrieken:                      
1571 1 - destructiebedrijven 700 30 200 C   50   700 D 5.2 3 G 
1571 2 - beender-, veren-, vis-, en vleesmeelfabriek 700 100 100 C   30 R 700 D 5.2 3 G 
1571 3 - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) capaciteit < 10 ton/uur water 300 100 200 C   30   300   4.2 2 G 
1571 4 - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) capaciteit >= 10 ton/uur water 700 200 300 C Z 50   700   5.2 3 G 
1571 5 - mengvoeder, p.c. < 100 ton/uur 200 50 200 C   30   200   4.1 3 G 
1571 6 - mengvoeder, p.c. >= 100 ton/uur 300 100 300 C Z 50 R 300   4.2 3 G 
1572   Vervaardiging van voer voor huisdieren 200 100 200 C   30   200   4.1 2 G 
1581 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:                         
1581 1 - v.c. < 7.500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens 30 10 30 C   10   30   2 1 G 
1581 2 - v.c. >= 7.500 kg meel/week 100 30 100 C   30   100   3.2 2 G 
1582   Banket, biscuit- en koekfabrieken 100 10 100 C   30   100   3.2 2 G 
1583 0 Suikerfabrieken:                         
1583 1 - v.c. < 2.500 ton/jaar 500 100 300 C   100 R 500   5.1 2 G 
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1583 2 - v.c. >= 2.500 ton/jaar 1000 200 700 C Z 200 R 1000   5.3 3 G 
1584 0 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:                         
1584 1 - cacao- en chocoladefabrieken: p.o. > 2.000 m² 500 50 100     50 R 500   5.1 2 G 

1584 2 
- cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o.  

< 2.000 m² 100 30 50     30   100   3.2 2 G 

1584 3 
- cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o.  

<= 200 m² 30 10 30     10   30   2 1 G 
1584 4 - suikerwerkfabrieken met suiker branden 300 30 50     30 R 300   4.2 2 G 
1584 5 - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m² 100 30 50     30 R 100   3.2 2 G 
1584 6 - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² 30 10 30     10   30   2 1 G 
1585   Deegwarenfabrieken 50 30 10     10   50   3.1 2 G 
1586 0 Koffiebranderijen en theepakkerijen:                        
1586 1 - koffiebranderijen 500 30 200 C   10   500 D 5.1 2 G 
1586 2 - theepakkerijen 100 10 30     10   100   3.2 2 G 
1587   Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden 200 30 50     10   200   4.1 2 G 
1589   Vervaardiging van overige voedingsmiddelen 200 30 50     30   200 D 4.1 2 G 
1589.1   Bakkerijgrondstoffenfabrieken 200 50 50     50 R 200   4.1 2 G 
1589.2 0 Soep- en soeparomafabrieken:                        
1589.2 1 - zonder poederdrogen 100 10 50     10   100   3.2 2 G 
1589.2 2 - met poederdrogen 300 50 50     50 R 300   4.2 2 G 
1589.2   Bakmeel- en puddingpoederfabrieken 200 50 50     30   200   4.1 2 G 
1591   Destilleerderijen en likeurstokerijen 300 30 200 C   30   300   4.2 2 G 
1592 0 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:                         
1592 1 - p.c. < 5.000 ton/jaar 200 30 200 C   30 R 200   4.1 1 G 
1592 2 - p.c. >= 5.000 ton/jaar 300 50 300 C   50 R 300   4.2 2 G 
1593 t/m 
1595   Vervaardiging van wijn, cider en dergelijke 10 0 30 C   0   30   2 1 G 
1596   Bierbrouwerijen 300 30 100 C   50 R 300   4.2 2 G 
1597   Mouterijen 300 50 100 C   30   300   4.2 2 G 
1598   Mineraalwater- en frisdrankfabrieken 10 0 100     50 R 100   3.2 3 G 
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16 - VERWERKING VAN TABAK                         
160   Tabakverwerkende industrie 200 30 50 C   30   200   4.1 2 G 
                           
17 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL                         
171   Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100     30   100   3.2 2 G 
172 0 Weven van textiel:                         
172 1 - aantal weefgetouwen < 50 10 10 100     0   100   3.2 2 G 
172 2 - aantal weefgetouwen >= 50 10 30 300   Z 50   300   4.2 3 G 
173   Textielveredelingsbedrijven 50 0 50     10   50   3.1 2 G 
174, 175   Vervaardiging van textielwaren 10 0 50     10   50   3.1 1 G 
1751   Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken 100 30 200     10   200   4.1 2 G 
176, 177   Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen 0 10 50     10   50   3.1 1 G 
                          
18 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT                        
181   Vervaardiging kleding van leer 30 0 50     0   50   3.1 1 G 
182   Vervaardiging van kleding en -toebehoren (exclusief van leer) 10 10 30     10   30   2 2 G 
183   Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont 50 10 10     10   50   3.1 1 G 
                           
19 - VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCLUSIEF KLEDING)                         
191   Lederfabrieken 300 30 100     10   300   4.2 2 G 
192   Lederwarenfabrieken (exclusief kleding en schoeisel) 50 10 30     10   50 D 3.1 2 G 
193   Schoenenfabrieken 50 10 50     10   50   3.1 2 G 
                           

20 - 
HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK EN 
DERGELIJKE                         

2010.1   Houtzagerijen 0 50 100     50 R 100   3.2 2 G 
2010.2 0 Houtconserveringsbedrijven:                         
2010.2 1 - met creosootolie 200 30 50     10   200   4.1 2 G 
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2010.2 2 - met zoutoplossingen 10 30 50     10   50   3.1 2 G 
202   Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 100 30 100     10   100   3.2 3 G 
203, 204, 
205 0 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout 0 30 100     0   100   3.2 2 G 
203, 204, 
205 1 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m² 0 30 50     0   50   3.1 1 G 
205   Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 10 30     0   30   2 1 G 
                           
21 - VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN                         
2111   Vervaardiging van pulp 200 100 200 C   50 R 200   4.1 3 G 
2112 0 Papier- en kartonfabrieken:                         
2112 1 - p.c. < 3 ton/uur 50 30 50 C   30 R 50   3.1 1 G 
2112 2 - p.c. 3 - 15 ton/uur 100 50 200 C Z 50 R 200   4.1 2 G 
2112 3 - p.c. >= 15 ton/uur 200 100 300 C Z 100 R 300   4.2 3 G 
212   Papier- en kartonwarenfabrieken 30 30 100 C   30 R 100   3.2 2 G 
2121.2 0 Golfkartonfabrieken:                         
2121.2 1 - p.c. < 3 ton/uur 30 30 100 C   30 R 100   3.2 2 G 
2121.2 2 - p.c. >= 3 ton/uur 50 30 200 C Z 30 R 200   4.1 2 G 
                           
22 - UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA                         
2221   Drukkerijen van dagbladen 30 0 100 C   10   100   3.2 3 G 
2222   Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) 30 0 100     10   100   3.2 3 G 
2222.6   Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30     0   30   2 1 P 
2223 A Grafische afwerking 0 0 10     0   10   1 1 G 
2223 B Binderijen 30 0 30     0   30   2 2 G 
2224   Grafische reproductie en zetten 30 0 10     10   30   2 2 G 
2225   Overige grafische activiteiten 30 0 30     10   30 D 2 2 G 
223   Reproductiebedrijven opgenomen media 0 0 10     0   10   1 1 G 
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23 - 
AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERKENDE INDUSTRIE; BEWERKING SPLIJT-
/KWEEKSTOFFEN                        

231   Cokesfabrieken 1000 700 1000 C Z 100 R 1000   5.3 2 G 
2320.1   Aardolieraffinaderijen 1500 100 1500 C Z 1500 R 1500   6 3 G 
2320.2 A Smeeroliën- en vettenfabrieken 50 0 100     30 R 100   3.2 2 G 
2320.2 B Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie 300 0 100     50 R 300   4.2 2 G 
2320.2 C Aardolieproductenfabrieken n.e.g. 300 0 200     50 R 300 D 4.2 2 G 
233   Splijt- en kweekstoffenbewerkingsbedrijven 10 10 100     1500   1500 D 6 1 G 
                          
24 - VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN                         
2411 0 Vervaardiging van industriële gassen:                         
2411 1 - luchtscheidingsinstallatie v.c. >= 10 ton/dag lucht 10 0 700 C Z 100 R 700   5.2 3 G 
2411 2 - overige gassenfabrieken, niet explosief 100 0 500 C   100 R 500   5.1 3 G 
2411 3 - overige gassenfabrieken, explosief 100 0 500 C   300 R 500   5.1 3 G 
2412   Kleur- en verfstoffenfabrieken 200 0 200 C   200 R 200 D 4.1 3 G 
2413 0 Anorganische chemische grondstoffenfabrieken:                         
2413 1 - niet vallend onder 'post-Seveso-richtlijn' 100 30 300 C   300 R 300 D 4.2 2 G 
2413 2 - vallend onder 'post-Seveso-richtlijn' 300 50 500 C   700 R 700 D 5.2 3 G 
2414.1 A0 Organische chemische grondstoffenfabrieken:                         
2414.1 A1 - niet vallend onder 'post-Seveso-richtlijn' 300 10 200 C   300 R 300 D 4.2 2 G 
2414.1 A2 - vallend onder 'post-Seveso-richtlijn' 1000 30 500 C   700 R 1000 D 5.3 2 G 
2414.1 B0 Methanolfabrieken:                         
2414.1 B1 - p.c. < 100.000 ton/jaar 100 0 200 C   100 R 200   4.1 2 G 
2414.1 B2 - p.c. >= 100.000 ton/jaar 200 0 300 C Z 200 R 300   4.2 3 G 
2414.2 0 Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synthetische):                         
2414.2 1 - p.c. < 50.000 ton/jaar 300 0 200 C   100 R 300   4.2 2 G 
2414.2 2 - p.c. >= 50.000 ton/jaar 500 0 300 C Z 200 R 500   5.1 3 G 
2415   Kunstmeststoffenfabrieken 500 300 500 C   500 R 500   5.1 3 G 
2416   Kunstharsenfabrieken en dergelijke 700 30 300 C   500 R 700   5.2 3 G 
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242 0 Landbouwchemicaliënfabrieken:                         
242 1 - fabricage 300 50 100 C   1000 R 1000   5.3 3 G 
242 2 - formulering en afvullen 100 10 30 C   500 R 500 D 5.1 2 G 
243   Verf, lak en vernisfabrieken 300 30 200 C   300 R 300 D 4.2 3 G 
2441 0 Farmaceutische grondstoffenfabrieken:                         
2441 1 - p.c. < 1.000 ton/jaar 200 10 200 C   300 R 300   4.2 1 G 
2441 2 - p.c. >= 1.000 ton/jaar 300 10 300 C   500 R 500   5.1 2 G 
2442 0 Farmaceutische productenfabrieken:                         
2442 1 - formulering en afvullen geneesmiddelen 50 10 50     50 R 50   3.1 2 G 
2442 2 - verbandmiddelenfabrieken 10 10 30     10   30   2 2 G 
2451   Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken 300 100 200 C   100 R 300   4.2 3 G 
2452   Parfumerie- en cosmeticafabrieken 300 30 50 C   50 R 300   4.2 2 G 
2462 0 Lijm- en plakmiddelenfabrieken:                         
2462 1 - zonder dierlijke grondstoffen 100 10 100     50   100   3.2 3 G 
2462 2 - met dierlijke grondstoffen 500 30 100     50   500   5.1 3 G 
2464   Fotochemische productenfabrieken 50 10 100     50 R 100   3.2 3 G 
2466 A Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken 50 10 50     50 R 50   3.1 3 G 
2466 B Overige chemische productenfabrieken n.e.g. 200 30 100 C   200 R 200 D 4.1 2 G 
247   Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken 300 30 300 C   200 R 300   4.2 3 G 
                          
25 - VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF                        
2511   Rubberbandenfabrieken 300 50 300 C   100 R 300   4.2 2 G 
2512 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:                        
2512 1 - vloeroppervlak < 100 m² 50 10 30     30   50   3.1 1 G 
2512 2 - vloeroppervlak >= 100 m² 200 50 100     50 R 200   4.1 2 G 
2513   Rubber-artikelenfabrieken 100 10 50     50 R 100 D 3.2 1 G 
252 0 Kunststofverwerkende bedrijven:                         
252 1 - zonder fenolharsen 200 50 100     100 R 200   4.1 2 G 
252 2 - met fenolharsen 300 50 100     200 R 300   4.2 2 G 
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252 3 - productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststofbouwmaterialen 50 30 50     30   50   3.1 2 G 
                           

26 - VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUCTEN                         
261 0 Glasfabrieken:                         
261 1 - glas en glasproducten, p.c. < 5.000 ton/jaar 30 30 100     30   100   3.2 1 G 
261 2 - glas en glasproducten, p.c. >= 5.000 ton/jaar 30 100 300 C Z 50 R 300   4.2 2 G 
261 3 - glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 ton/jaar 300 100 100     30   300   4.2 1 G 
261 4 - glaswol en glasvezels, p.c. >= 5.000 ton/jaar 500 200 300 C Z 50 R 500   5.1 2 G 
2612   Glas-in-loodzetterij 10 30 30     10   30   2 1 G 
2615   Glasbewerkingsbedrijven 10 30 50     10   50   3.1 1 G 
262, 263 0 Aardewerkfabrieken:                         
262, 263 1 - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 10 10 30     10   30   2 1 G 
262, 263 2 - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW 30 50 100     30   100   3.2 2 G 
264 A Baksteen en baksteenelementenfabrieken 30 200 200     30   200   4.1 2 G 
264 B Dakpannenfabrieken 50 200 200     100 R 200   4.1 2 G 
2651 0 Cementfabrieken:                         
2651 1 - p.c. < 100.000 ton/jaar 10 300 500 C   30 R 500   5.1 2 G 
2651 2 - p.c. >= 100.000 ton/jaar 30 500 1000 C Z 50 R 1000   5.3 3 G 
2652 0 Kalkfabrieken:                         
2652 1 - p.c. < 100.000 ton/jaar 30 200 200     30 R 200   4.1 2 G 
2652 2 - p.c. >= 100.000 ton/jaar 50 500 300   Z 50 R 500   5.1 3 G 
2653 0 Gipsfabrieken:                         
2653 1 - p.c. < 100.000 ton/jaar 30 200 200     30 R 200   4.1 2 G 
2653 2 - p.c. >= 100.000 ton/jaar 50 500 300   Z 50 R 500   5.1 3 G 
2661.1 0 Betonwarenfabrieken:                         
2661.1 1 - zonder persen, triltafels en bekistingtrille 10 100 200     30   200   4.1 2 G 
2661.1 2 - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. < 100 ton/dag 10 100 300     30   300   4.2 2 G 
2661.1 3 - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. >= 100 ton/dag 30 200 700   Z 30   700   5.2 3 G 
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2661.2 0 Kalkzandsteenfabrieken:                         
2661.2 1 - p.c. < 100.000 ton/jaar 10 50 100     30   100   3.2 2 G 
2661.2 2 - p.c. >= 100.000 ton/jaar 30 200 300   Z 30   300   4.2 3 G 
2662   Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken 50 50 100     30   100   3.2 2 G 
2663, 2664 0 Betonmortelcentrales:                         
2663, 2664 1 - p.c. < 100 ton/uur 10 50 100     10  100   3.2 3 G 
2663, 2664 2 - p.c. >= 100 ton/uur 30 200 300   Z 10  300   4.2 3 G 
2665, 2666 0 Vervaardiging van producten van beton, (vezel)cement en gips:                         
2665, 2666 1 - p.c. < 100 ton/dag 10 50 100     50 R 100   3.2 2 G 
2665, 2666 2 - p.c. >= 100 ton/dag 30 200 300   Z 200 R 300   4.2 3 G 
267 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:                         
267 1 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m² 10 30 100     0   100 D 3.2 1 G 
267 2 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m² 10 30 50     0   50   3.1 1 G 
267 3 - met breken, zeven of drogen, v.c. < 100.000 ton/jaar 10 100 300     10   300   4.2 1 G 
267 4 - met breken, zeven of drogen, v.c. >= 100.000 ton/jaar 30 200 700   Z 10   700   5.2 2 G 
2681   Slijp- en polijstmiddelenfabrieken 10 30 50     10   50 D 3.1 1 G 
2682 A0 Bitumineuze materialenfabrieken:                         
2682 A1 - p.c. < 100 ton/uur 300 100 100     30   300   4.2 3 G 
2682 A2 - p.c. >= 100 ton/uur 500 200 200   Z 50   500   5.1 3 G 
2682 B0 Isolatiematerialenfabrieken (exclusief glaswol):                         
2682 B1 - steenwol, p.c. >= 5.000 ton/jaar 100 200 300 C Z 30   300   4.2 2 G 
2682 B2 - overige isolatiematerialen 200 100 100 C   50   200   4.1 2 G 
2682 C Minerale productenfabrieken n.e.g. 50 50 100     50   100 D 3.2 2 G 
2682 D0 Asfaltcentrales: p.c.< 100 ton/uur 100 50 200     30   200   4.1 3 G 
2682 D1 - asfaltcentrales: p.c. >= 100 ton/uur 200 100 300   Z 50   300   4.2 3 G 
                           
27 - VERVAARDIGING VAN METALEN                         
271 0 Ruwijzer- en staalfabrieken:                         
271 1 - p.c. < 1.000 ton/jaar 700 500 700     200 R 700   5.2 2 G 
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271 2 - p.c. >= 1.000 ton/jaar 1500 1000 1500 C Z 300 R 1500   6 3 G 
272 0 IJzeren- en stalenbuizenfabrieken:                         
272 1 - p.o. < 2.000 m² 30 30 500     30   500   5.1 2 G 
272 2 - p.o. >= 2.000 m² 50 100 1000   Z 50 R 1000   5.3 3 G 
273 0 Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen:                         
273 1 - p.o. < 2.000 m² 30 30 300     30   300   4.2 2 G 
273 2 - p.o. >= 2.000 m² 50 50 700   Z 50 R 700   5.2 3 G 
274 A0 Non-ferro-metaalfabrieken:                         
274 A1 - p.c. < 1.000 ton/jaar 100 100 300     30 R 300   4.2 1 G 
274 A2 - p.c. >= 1.000 ton/jaar 200 300 700   Z 50 R 700   5.2 2 G 
274 B0 Non-ferro-metaalwalserijen, -trekkerijen en dergelijke:                         
274 B1 - p.o. < 2.000 m² 50 50 500     50 R 500   5.1 2 G 
274 B2 - p.o. >= 2.000 m² 200 100 1000   Z 100 R 1000   5.3 3 G 
2751, 2752 0 IJzer- en staalgieterijen/ -smelterijen:                         
2751, 2752 1 - p.c. < 4.000 ton/jaar 100 50 300 C   30 R 300   4.2 1 G 
2751, 2752 2 - p.c. >= 4.000 ton/jaar 200 100 500 C Z 50 R 500   5.1 2 G 
2753, 2754 0 Non-ferro-metaalgieterijen/ -smelterijen:                         
2753, 2754 1 - p.c. < 4.000 ton/jaar 100 50 300 C   30 R 300   4.2 1 G 
2753, 2754 2 - p.c. >= 4.000 ton/jaar 200 100 500 C Z 50 R 500   5.1 2 G 
                           

28 - 
VERVAARDIGING EN REPARATIE VAN PRODUCTEN VAN METAAL (EXCLUSIEF 
MACHINES/TRANSPORTMIDDELEN)                         

281 0 Constructiewerkplaatsen:                         
281 1 - gesloten gebouw 30 30 100     30   100   3.2 2 G 
281 1a - gesloten gebouw, p.o. < 200 m² 30 30 50     10   50   3.1 1 G 
281 2 - in open lucht, p.o. < 2.000 m² 30 50 200     30   200   4.1 2 G 
281 3 - in open lucht, p.o. >= 2.000 m² 50 200 300   Z 30   300   4.2 3 G 
2821 0 Tank- en reservoirbouwbedrijven:                         
2821 1 - p.o. < 2.000 m² 30 50 300     30 R 300   4.2 2 G 
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2821 2 - p.o. >= 2.000 m² 50 100 500   Z 50 R 500   5.1 3 G 
2822, 2830   Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels 30 30 200     30   200   4.1 2 G 
284 A Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven 10 30 200     30   200   4.1 1 G 
284 B Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen en dergelijke 50 30 100     30   100 D 3.2 2 G 
284 B1 Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen en dergelijke, p.o. < 200 m² 30 30 50     10   50 D 3.1 1 G 
2851 0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:                         
2851 1 - algemeen 50 50 100     50   100   3.2 2 G 
2851 10 - stralen 30 200 200     30   200 D 4.1 2 G 
2851 11 - metaalharden 30 50 100     50   100 D 3.2 1 G 
2851 12 - lakspuiten en moffelen 100 30 100     50 R 100 D 3.2 2 G 
2851 2 - scoperen (opspuiten van zink) 50 50 100     30 R 100 D 3.2 2 G 
2851 3 - thermisch verzinken 100 50 100     50   100   3.2 2 G 
2851 4 - thermisch vertinnen 100 50 100     50   100   3.2 2 G 
2851 5 - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten) 30 50 100     30   100   3.2 2 G 
2851 6 - anodiseren, eloxeren 50 10 100     30   100   3.2 2 G 
2851 7 - chemische oppervlaktebehandeling 50 10 100     30   100   3.2 2 G 
2851 8 - emailleren 100 50 100     50 R 100   3.2 1 G 
2851 9 - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen en dergelijke) 30 30 100     50   100   3.2 2 G 
2852 1 Overige metaalbewerkende industrie 10 30 100     30   100 D 3.2 1 G 
2852 2 Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. < 200 m² 10 30 50     10   50 D 3.1 1 G 
287 A0 Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:                         
287 A1 - p.o. < 2.000 m² 30 50 200     30   200   4.1 2 G 
287 A2 - p.o. >= 2.000 m² 50 100 500   Z 30   500   5.1 3 G 
287 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. 30 30 100     30   100   3.2 2 G 
287 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. < 200 m² 30 30 50     10   50   3.1 1 G 
                           
29 - VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN                         
29 0 Machine- en apparatenfabrieken inclusief reparatie:                         
29 1 - p.o. < 2.000 m² 30 30 100     30   100 D 3.2 2 G 
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29 2 - p.o. >= 2.000 m² 50 30 200     30   200 D 4.1 3 G 
29 3 - met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW 50 30 300   Z 30   300 D 4.2 3 G 

29  
- reparatie van machines en apparaten, zonder proefdraaien verbrandingsmotoren ≥ 

1 MW 30 30 50     30   50   3.1 1 G 
                           
30 - VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS                         
30 A Kantoormachines- en computerfabrieken, inclusief reparatie 30 10 30     10   30   2 1 G 
                        

31 - 
VERVAARDIGING VAN OVERIGE ELEKTRISCHE MACHINES, APPARATEN EN 
BENODIGDHEDEN                      

311   Elektromotoren- en generatorenfabrieken, inclusief reparatie 200 30 30     50   200   4.1 1 G 
312   Schakel- en installatiemateriaalfabrieken 200 10 30     50   200   4.1 1 G 
313   Elektrische draad- en kabelfabrieken 100 10 200     100 R 200 D 4.1 2 G 
314   Accumulatoren- en batterijenfabrieken 100 30 100     50   100   3.2 2 G 
315   Lampenfabrieken 200 30 30     300 R 300   4.2 2 G 
316   Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 30     10   30   2 1 G 
3162   Koolelektrodenfabrieken 1500 300 1000 C Z 200 R 1500   6 2 G 
                           

32 - 
VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOMMUNICATIEAPPARATEN EN  
-BENODIGDHEDEN                         

321 t/m 323   
Vervaardiging van audio-, video- en telecommunicatieapparatuur en dergelijke, 
inclusief reparatie 30 0 50     30   50 D 3.1 2 G 

3210   Fabrieken voor gedrukte bedrading 50 10 50     30   50   3.1 1 G 
                        
33 - VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN                         

33 A 
Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten en dergelijke, 
inclusief reparatie 30 0 30     0   30   2 1 G 

                          
34   VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS                        
341 0 Autofabrieken en assemblagebedrijven                        
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341 1 - p.o. < 10.000 m² 100 10 200 C   30 R 200 D 4.1 3 G 
341 2 - p.o. >= 10.000 m² 200 30 300   Z 50 R 300   4.2 3 G 
3420.1   Carrosseriefabrieken 100 10 200     30 R 200   4.1 2 G 
3420.2   Aanhangwagen- en opleggerfabrieken 30 10 200     30   200   4.1 2 G 
343   Auto-onderdelenfabrieken 30 10 100     30 R 100   3.2 2 G 
                           

35 - 
VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCLUSIEF AUTO'S, 
AANHANGWAGENS)                         

351 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:                         
351 1 - houten schepen 30 30 50     10   50   3.1 2 G 
351 2 - kunststof schepen 100 50 100     50 R 100   3.2 2 G 
351 3 - metalen schepen < 25 m 50 100 200     30   200   4.1 2 G 
351 4 - metalen schepen >= 25 m en/of proefdraaien motoren >= 1 MW 100 100 500 C Z 50   500   5.1 2 G 
351  - onderhoud/reparatie metalen schepen < 25 m, incidenteel bouwen 30 50 50     30   50   3.1 2 G 
3511   Scheepssloperijen 100 200 700     100 R 700   5.2 2 G 
352 0 Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:                         
352 1 - algemeen 50 30 100     30   100   3.2 2 G 
352 2 - met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW 50 30 300   Z 30 R 300   4.2 2 G 
353 0 Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:                         
353 1 - zonder proefdraaien motoren 50 30 200     30   200   4.1 2 G 
353 2 - met proefdraaien motoren 100 30 1000   Z 100 R 1000   5.3 2 G 
354   Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 30 10 100     30 R 100   3.2 2 G 
355   Transportmiddelenindustrie n.e.g. 30 30 100     30   100 D 3.2 2 G 
                           
36 - VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.                         
361 1 Meubelfabrieken 50 50 100     30   100 D 3.2 2 G 
361 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m² 0 10 10     0   10   1 1 P 
362   Fabricage van munten, sieraden en dergelijke 30 10 10     10   30   2 1 G 
363   Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30     10   30   2 2 G 
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364   Sportartikelenfabrieken 30 10 50     30   50   3.1 2 G 
365   Speelgoedartikelenfabrieken 30 10 50     30   50   3.1 2 G 
3661.1   Sociale werkvoorziening 0 30 30     0   30   2 1 P 
3661.2   Vervaardiging van overige goederen n.e.g. 30 10 50     30   50 D 3.1 2 G 
               
37 - VOORBEREIDING TOT RECYCLING                         
371   Metaal- en autoschredders 30 100 500   Z 30   500   5.1 2 G 
372 A0 Puinbrekerijen en -malerijen:                         
372 A1 - v.c. < 100.000 ton/jaar 30 100 300     10   300   4.2 2 G 
372 A2 - v.c. >= 100.000 ton/jaar 30 200 700     10   700   5.2 3 G 
372 B Rubberregeneratiebedrijven 300 50 100     50 R 300   4.2 2 G 
372 C Afvalscheidingsinstallaties 200 200 300 C   50   300   4.2 3 G 
                           
40 - PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER                         
40 A0 Elektriciteitsproductiebedrijven (elektrisch vermogen >= 50 MWe)                      
40 A1 - kolengestookt (inclusief meestook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth 100 700 700 C Z 200   700   5.2 2 G 
40 A2 - oliegestookt, thermisch vermogen > 75 MWth 100 100 500 C Z 100   500   5.1 2 G 
40 A3 - gasgestookt (inclusief bijstook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth 100 100 500 C Z 100 R 500   5.1 1 G 
40 A5 - warmtekrachtinstallaties (gas), thermisch vermogen > 75 MWth 30 30 500 C Z 100 R 500   5.1 1 G 
40 B0 Bio-energieinstallaties elektrisch vermogen < 50 MWe:                         

40 B1 
- covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, gft en reststromen 

voedingsindustrie 100 50 100     30 R 100   3.2 2 G 
40 B2 - vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa 50 50 100     30 R 100   3.2 2 G 
40 C0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:                        
40 C1 - < 10 MVA 0 0 30 C   10   30   2 1 P 
40 C2 - 10 - 100 MVA 0 0 50 C   30   50   3.1 1 P 
40 C3 - 100 - 200 MVA 0 0 100 C   50   100   3.2 1 P 
40 C4 - 200 - 1000 MVA 0 0 300 C Z 50   300   4.2 1 P 
40 C5 - >= 1.000 MVA 0 0 500 C Z 50   500   5.1 1 P 



SBI-CODE 
1993  OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS  INDICES 

 

n
u

m
m

er
 

 

G
EU

R
 

S
TO

F 

G
EL

U
ID

 

G
EV

A
A

R
 

G
R

O
O

TS
TE

 
A

FS
TA

N
D

 

C
A

TE
G

O
R

IE
 

V
ER

K
E

ER
 

40 D0 Gasdistributiebedrijven:                         
40 D1 - gascompressorstations vermogen < 100 MW 0 0 300 C   100   300   4.2 1 P 
40 D2 - gascompressorstations vermogen >= 100 MW 0 0 500 C   200 R 500   5.1 1 P 
40 D3 - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinstallaties, categorie A 0 0 10 C   10   10   1 1 P 
40 D4 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), categorie B en C 0 0 30 C   10   30   2 1 P 
40 D5 - gasontvang- en -verdeelstations, categorie D 0 0 50 C   50 R 50   3.1 1 P 
40 E0 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:                         
40 E1 - stadsverwarming 30 10 100 C   50   100   3.2 1 P 
40 E2 - blokverwarming 10 0 30 C   10   30   2 1 P 
                           
41 - WINNING EN DISTRIBUTIE VAN WATER                         
41 A0 Waterwinning-/bereidingbedrijven:                         
41 A1 - met chloorgas 50 0 50 C   1000 R 1000 D 5.3 1 G 
41 A2 - bereiding met chloorbleekloog en dergelijke en/of straling 10 0 50 C   30   50   3.1 1 G 
41 B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:                         
41 B1 - < 1 MW 0 0 30 C   10   30   2 1 P 
41 B2 - 1 - 15 MW 0 0 100 C   10   100   3.2 1 P 
41 B3 - >= 15 MW 0 0 300 C   10   300   4.2 1 P 
                           
45 - BOUWNIJVERHEID                         
45   Bouwbedrijven/aannemers algemeen                         
45 0 - bouwbedrijven/aannemers algemeen: b.o. > 2.000 m² 10 30 100     10   100   3.2 2 G 
45 1 - bouwbedrijven/aannemers algemeen: b.o. > 1000 m²: b.o. <= 2.000 m² 10 30 50     10   50   3.1 2 G 
45 2 - bouwbedrijven/aannemers algemeen: b.o. <= 1.000 m² 0 10 30     10   30   2 1 G 
453  Bouwinstallatie algemeen 10 10 30     30   30   2 1 G 
453  Installatie sanitair/centrale verwarmingsapparatuur indien met spuiterij 50 30 50     30   50   3.1 1 G 
453  Elektrotechnische installatie 10 10 30     10   30   2 1 G 
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50 - HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS                         
501, 502, 
504   Groothandel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven 10 0 30     10   30   2 2 P 
501   Groothandel in vrachtauto's (inclusief import en reparatie) 10 10 100     10   100   3.2 2 G 
5020.4 A Autoplaatwerkerijen 10 30 100     10   100   3.2 1 G 
5020.4 B Autobeklederijen 0 0 10     10   10   1 1 G 
5020.4 C Autospuitinrichtingen 50 30 30     30 R 50   3.1 1 G 
5020.5   Autowasserijen 10 0 30     0   30   2 3 P 
503, 504   Groothandel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 0 0 30     10   30   2 1 P 
51 - GROOTHANDEL EN OPSLAG                         
5121 0 Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders 30 30 50     30 R 50   3.1 2 G 

5121 1 
Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders met een verwerkingscapaciteit 
van 500 ton/uur of meer 100 100 300   Z 50 R 300   4.2 2 G 

5122   Groothandel in bloemen en planten 10 10 30     0   30   2 2 G 
5123   Groothandel in levende dieren 50 10 100 C   0   100   3.2 2 G 
5124   Groothandel in huiden, vellen en leder 50 0 30     0   50   3.1 2 G 
5125, 5131   Groothandel in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen 30 10 30     50 R 50   3.1 2 G 
5132, 5133   Groothandel in vlees, vleeswaren, zuivelproducten, eieren, spijsoliën 10 0 30     50 R 50   3.1 2 G 
5134   Groothandel in dranken 0 0 30     0   30   2 2 G 
5135   Groothandel in tabaksproducten 10 0 30     0   30   2 2 G 
5136   Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30     0   30   2 2 G 
5137   Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10 30     0   30   2 2 G 
5138, 5139   Groothandel in overige voedings- en genotmiddelen 10 10 30     10   30   2 2 G 
514   Groothandel in overige consumentenartikelen 10 10 30     10   30   2 2 G 
5148.7 0 Groothandel in vuurwerk en munitie:                         
5148.7 1 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton 10 0 30     10 V 30   2 2 G 
5148.7 2 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton 10 0 30     50 V 50   3.1 2 G 
5148.7 5 - munitie 0 0 30     30   30   2 2 G 
5151.1 0 Groothandel in vaste brandstoffen:                         
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5151.1 1 - klein, lokaal verzorgingsgebied 10 50 50     30   50   3.1 2 P 
5151.1 2 - kolenterminal, opslag oppervlak >= 2.000 m² 50 500 500   Z 100   500   5.1 3 G 
5151.2 0 Groothandel in vloeibare brandstoffen:                         
5151.2  - ondergronds, K1/K2/K3-klasse 10 0 10     10   10   1 1 G 
5151.2  - bovengronds, K1/K2-kl.: o.c. < 10 m³ 10 0 10     50 R 50   3.1 1 G 
5151.2  - bovengronds, K1/K2-kl.: o.c. 10 - 1.000 m³ 30 0 30     100 R 100   3.2 1 G 
5151.2  - bovengronds, K3-klasse: o.c. < 10 m³ 10 0 10     10   30   2 1 G 
5151.2  - bovengronds, K3-klasse: o.c. 10 - 1.000 m³ 30 0 30     50   50   3.1 1 G 
5151.2 1 - o.c. > 1.000 m³, < 100.000 m³ 50 0 50     200 R 200 D 4.1 2 G 
5151.2 2 - o.c. >= 100.000 m³ 100 0 50     500 R 500 D 5.1 2 G 
5151.2 3 - tot vloeistof verdichte gassen 50 0 50     300 R 300 D 4.2 2 G 
5151.2 0 Groothandel in gasvormige brandstoffen (butaan, propaan, lpg (in tanks)):                         
5151.2  - bovengronds, < 2 m³ 0 0 0     30   30   2 1 G 
5151.2  - bovengronds, 2 - 8 m³ 10 0 0     50 R 50   3.1 1 G 
5151.2  - bovengronds, 8 - 80 m³ 10 0 10     100 R 100   3.2 1 G 
5151.2  - bovengronds, 80 - 250 m³ 30 0 30     300 R 300   4.2 2 G 
5151.2  - ondergronds, < 80 m³ 10 0 10     50 R 50   3.1 1G G 
5151.2  - ondergronds, 80 - 250 m³ 30 0 30     200 R 200   4.1 2 G 
5151.2 1 - o.c. > 1.000 m³, < 100.000 m³ 50 0 50     200 R 200 D 4.1 2 G 
5151.2 2 - o.c. >= 100.000 m³ 100 0 50     500 R 500 D 5.1 2 G 
5151.2  Gasvormige brandstoffen in gasflessen                         
5151.2  - kleine hoeveelheden < 10 ton 0 0 0     10   10   1 1 G 
5151.2  - beperkte hoeveelheden (< 150 ton) en hoog beschermingsniveau 10 0 10     30 R 30   2 1 G 
5151.2  - grote hoeveelheden (>150 ton) en/of laag beschermingsniveau 30 0 30     500 R 500   5.1 2 G 
5151.2  Niet-reactieve gassen (inclusief zuurstof), gekoeld 10 0 10     50   50   3.1 1 G 
5151.3   Groothandel minerale olieproducten (exclusief brandstoffen) 100 0 30     50   100   3.2 2 G 
5152.1 0 Groothandel in metaalertsen:                         
5152.1 1 - opslag oppervlak < 2.000 m² 30 300 300     10   300   4.2 3 G 
5152.1 2 - opslag oppervlak >= 2.000 m² 50 500 700   Z 10   700   5.2 3 G 
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5152.2 /.3   Groothandel in metalen en -halffabricaten 0 10 100     10   100   3.2 2 G 
5153 0 Groothandel in hout en bouwmaterialen:                         
5153 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m² 0 10 50     10   50   3.1 2 G 
5153 2 - algemeen: b.o. <= 2.000 m² 0 10 30     10   30   2 1 G 
5153.4 4 Zand en grind:                         
5153.4 5 - algemeen: b.o. > 200 m² 0 30 100     0   100   3.2 2 G 
5153.4 6 - algemeen: b.o. <= 200 m²  0 10 30     0   30   2 1 G 
5154 0 Groothandel in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:                         
5154 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m² 0 0 50     10   50   3.1 2 G 
5154 2 - algemeen: b.o. <= 2.000 m² 0 0 30     0   30   2 1 G 
5155.1  Groothandel in chemische producten 50 10 30     100 R 100 D 3.2 2 G 
5155.2  Groothandel in kunstmeststoffen 30 30 30     30 R 30   2 1 G 
5155.2  Groothandel in bestrijdingsmiddelen in emballage of gasflessen                         
5155.2  - kleine hoeveelheden < 10 ton 0 0 0     10   10   1 1 G 
5155.2  - beperkte hoeveelheden (< 150 ton) en hoog beschermingsniveau 0 0 0     30 R 30   2 1 G 
5155.2  - grote hoeveelheden (>150 ton) en/of laag beschermingsniveau 0 0 0     500 R 500   5.1 1 G 
5156   Groothandel in overige intermediaire goederen 10 10 30     10   30   2 2 G 
5157 0 Autosloperijen: b.o. > 1.000 m² 10 30 100     30   100   3.2 2 G 
5157 1 - autosloperijen: b.o. <= 1.000 m² 10 10 50     10   50   3.1 2 G 
5157.2/3 0 Overige groothandel in afval en schroot: b.o. > 1.000 m² 10 30 100     10   100 D 3.2 2 G 
5157.2/3 1 - overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 1.000 m² 10 10 50     10   50   3.1 2 G 
518 0 Groothandel in machines en apparaten:                         
518 1 - machines voor de bouwnijverheid 0 10 100     10   100   3.2 2 G 
518 2 - overige 0 10 50     0   50   3.1 2 G 
518 3 - overig met oppervlak <= 2.000 m² 0 10 30     0   30   2 1 G 
519   Overige groothandel (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden en dergelijke) 0 0 30     0   30   2 2 G 
                           
52 - REPARATIE TEN BEHOEVE VAN PARTICULIEREN                         
527   Reparatie ten behoeve van particulieren (exclusief auto's en motorfietsen) 0 0 10     10   10   1 1 P 
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60 - VERVOER OVER LAND                         
6022   Taxibedrijven 0 0 30 C   0   30   2 2 P 
6023   Touringcarbedrijven 10 0 100 C   0   100   3.2 2 G 
6024 0 Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. > 1.000 m² 0 0 100 C   30   100   3.2 3 G 

6024 1 
- goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o.  

<= 1.000 m² 0 0 50 C   30   50   3.1 2 G 
                           
63 - DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN HET VERVOER                         
631   Loswal 10 30 50     30   50   3.1 2 G 
6312 A Distributiecentra, pak- en koelhuizen 30 10 50 C   50 R 50 D 3.1 2 G 
6312 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 0 0 30 C   10  30  2 2 G 
6321 2 Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties) 10 0 100 C   30   100   3.2 2 G 
6321 3 Caravanstalling 10 0 30 C   10   30   2 2 P 
                           
64 - POST EN TELECOMMUNICATIE                         
641   Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C   0   30   2 2 P 

71 - VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN                         
711   Personenautoverhuurbedrijven 10 0 30     10   30   2 2 P 
712   Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (exclusief personenauto's) 10 0 50     10   50 D 3.1 2 G 
713   Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 10 0 50     10   50 D 3.1 2 G 
7133   Verhuurbedrijven voor kantoormachines en computers 10 0 30     10       2 2 G 
               
72 -                          
72 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE                         
725  Onderhoud en reparatie computers en kantoormachines 0 0 10     0   10   1 1 P 
72 B Datacentra 0 0 30 C   0   30   2 1 P 
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73 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK                         
731   Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 30 10 30     30 R 30   2 1 P 
                           
74 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING                         
74701   Reinigingsbedrijven voor gebouwen 50 10 30     30   50 D 3.1 1 P 
7481.3   Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 C   10   30   2 2 G 
7484.3   Veilingen voor landbouw- en visserijproducten 50 30 200 C   50 R 200   4.1 3 G 
7484.4   Veilingen voor huisraad, kunst en dergelijke 0 0 10     0   10   1 2 P 
                           
90 - MILIEUDIENSTVERLENING                         
9001 A0 RWZI's en gierverwerkingsinrichting, met afdekking voorbezinktanks:                         
9001 A1 - < 100.000 i.e. 200 10 100 C   10   200   4.1 2 G 
9001 A2 - 100.000 - 300.000 i.e. 300 10 200 C Z 10   300   4.2 2 G 
9001 A3 - >= 300.000 i.e. 500 10 300 C Z 10   500   5.1 3 G 
9001 B Rioolgemalen 30 0 10 C   0   30   2 1 P 
9002.1 A Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven en dergelijke 50 30 50     10   50   3.1 2 G 
9002.1 B Gemeentewerven (afval-inzameldepots) 30 30 50     30 R 50   3.1 2 G 
9002.1 C Vuiloverslagstations 200 200 300     30   300   4.2 3 G 
9002.2 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:                         
9002.2 A1 - mestverwerking/korrelfabrieken 500 10 100 C   10   500   5.1 3 G 
9002.2 A2 - kabelbranderijen 100 50 30     10   100   3.2 1 G 
9002.2 A3 - verwerking radioactief afval 0 10 200 C   1500   1500   6 1 G 
9002.2 A4 - pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) 50 10 30     10   50   3.1 1 G 
9002.2 A5 - oplosmiddelterugwinning 100 0 10     30 R 100 D 3.2 1 G 
9002.2 A6 - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW 300 200 300 C Z 50   300 D 4.2 3 G 
9002.2 A7 - verwerking fotochemisch en galvano-afval 10 10 30     30 R 30   2 1 G 
9002.2 B Vuilstortplaatsen 300 200 300     10   300   4.2 3 G 
9002.2 C0 Composteerbedrijven:                         
9002.2 C1 - niet-belucht v.c. < 5.000 ton/jaar 300 100 50     10   300   4.2 2 G 
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9002.2 C2 - niet-belucht v.c. 5.000 tot 20.000 ton/jaar 700 300 100     30   700   5.2 2 G 
9002.2 C3 - belucht v.c. < 20.000 ton/jaar 100 100 100     10   100   3.2 2 G 
9002.2 C4 - belucht v.c. > 20.000 ton/jaar 200 200 100     30   200   4.1 3 G 
9002.2 C5 - gft in gesloten gebouw 200 50 100     100 R 200   4.1 3 G 
                           
93 - OVERIGE DIENSTVERLENING                         
9301.1 A Wasserijen en linnenverhuur 30 0 50 C   30   50   3.1 2 G 
9301.1 B Tapijtreinigingsbedrijven 30 0 50     30   50   3.1 2 G 
9301.2   Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30     30 R 30   2 2 G 
9301.3 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30     0   30   2 1 G 
 
SBI 93/SvB b ex.o 
oktober 2010 



 

Categorie 1: “Lichte Horeca”  
Horecabedrijven binnen deze categorie behoeven in beginsel alleen overdag en ‘s avonds te zijn 
geopend. Deze bedrijven zijn met name gericht op de verstrekking van etenswaren en/of maaltijden. 
Door hun aard, omvang e.d. veroorzaken de horecabedrijven in deze categorie slechts in relatief  
beperkte mate hinder voor omwonenden. Binnen categorie 1 worden de volgende subcategorieën 
onderscheiden:  
 
Categorie 1a: Detailhandelondersteunende horeca  
Horecabedrijven van relatief beperkte omvang die zich met name richten op het winkelend publiek en 
openingstijden hanteren die aansluiten op de openingstijden van de detailhandelsbedrijven in de 
nabijheid waarvan zij zijn gevestigd, i.c.:  

 broodjeszaken;  

 croissanteries;  

 koffiebars;  

 lunchrooms;  

 ijssalons;  

 tearooms.  

 
Categorie 1b: Overige aan de detailhandelsfunctie verwante horeca  
Horecabedrijven van relatief beperkte omvang die zich in mindere mate richten op het winkelend 
publiek en als regel ruimere openingstijden hanteren dan detailhandelondersteunende 
horecabedrijven, i.c.:  

 automatieken;  

 cafetaria’s;  

 snackbars.  

 
Categorie 1c: Overige lichte horeca zonder of met slechts beperkte verkeersaantrekkende  
werking  
Horecabedrijven waarbij –zowel qua doelgroep als openingstijden- niet of slechts in zeer beperkte 
sprake is van enige relatie tot detailhandel, welke niet of slechts in zeer beperkte mate een 
verkeersaantrekkende werking hebben, i.c.:  

 bistro’s;  

 restaurants zonder bezorg- en/of afhaalservice;  

 pensions. 

 
Categorie 2: “Middelzware horeca”  
Categorie 2a: middelzware horeca met een relatief grote verkeersaantrekkende werking  
Horecabedrijven welke door hun aard, omvang, bedrijfsvoering e.d. behoren tot de lichte horeca, maar 
door een relatief grote verkeersaantrekkende werking vallen onder de middelzware horeca, i.c.:  

 horecabedrijven, genoemd onder categorie 1a, 1b en 1c met een bedrijfsvloeroppervlak van 
meer dan 250 m²;  

 restaurants met bezorg- en/of afhaalservice;  

 drive-in restaurants. 

 

  

Bijlage 2  Staat van Horeca-activiteiten 



Categorie 2b: overige middelzware horeca  
Horecabedrijven binnen deze categorie zijn normaal gesproken tenminste de gehele avond en delen 
van de nacht geopend en kunnen ten gevolge daarvan aanzienlijke hinder voor omwonenden 
veroorzaken. Tot deze categorie van horecabedrijven behoren:  

 bars;  

 bierhuizen;  

 biljartcentra, bowlingcentra en daarmee naar aard, omvang e.d. gelijk te stellen 
horecabedrijven;  

 cafés;  

 proeflokalen;  

 shoarma- en/of grillrooms;  

 bedrijven gericht op zalenverhuur (zonder regulier gebruik ten behoeve van feesten en 
muziek- en/of dansevenementen).  

 
Categorie 3: “Zware horeca”  

Horecabedrijven binnen deze categorie zijn voor een goed functioneren ook ‟s nachts geopend.  
Bovendien trekken zij grote aantallen bezoekers waardoor de exploitatie van dergelijke bedrijven 
ernstige hinder voor omwonenden maar ook voor de wijdere omgeving met zich mee kan brengen. 
Binnen categorie 3 worden de volgende subcategorieën onderscheiden:  
 
Categorie 3a: Reguliere zware horeca  
Horecabedrijven van relatief grote omvang die met name zijn gericht op het verstrekken van voedsel 
en dranken voor gebruik ter plaatse in combinatie met een vermaaksfunctie, i.c.:  

 dancings;  

 discotheken;  

 nachtclubs.  

 
Categorie 3b: Zeer zware horeca  
Horecabedrijven van grote omvang die met name zijn gericht op een vermaaksfunctie, zoals het ten 
gehore brengen van muziek ten behoeve van dansen in combinatie met het verstrekken van voedsel 
en dranken voor gebruik ter plaatse, en die door hun aard en omvang zeer grote aantallen bezoekers 
trekken c.q. een zeer grote verkeersaantrekkende werking hebben, i.c.:  

 horecabedrijven, genoemd onder categorie 3a, met een bedrijfsvloeroppervlak van meer dan 
250 m²;  

 partycentra en overige bedrijven, gericht op zalenverhuur (met regulier gebruik ten behoeve 
van feesten en muziek- en/of dansevenementen.  
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Bijlage 3  Leidingprofiel 
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Leidingprofiel

Parameter A-803
Diameter (mm) 1219
Wanddikte (mm) 15,9 (B-pijp)
Staalsoort (N˙mmˉ²) 485
Ontwerpdruk (bar) 79,9
Minimale dekking (m) 1,25
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Bijlage 4  Leidingprofiel - specifieke vorm van 
leiding - 1 
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Ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van leiding

Leidingprofiel

Het leidingprofiel van deze bijlage betreft het
tracé ter hoogte van Schiphol. Meer specifiek
betreft het vrijwel het gehele tracé in de
Haarlemmermeerpolder tussen de noordelijke -
en de zuidelijke ringvaart, behoudens een deel
van het tracé aan de zuidzijde van de polder dat
niet binnen het invloedsgebied van Schiphol valt.
Daarnaast betreft het ook een deel van het tracé
ten noorden van de noordelijke ringvaart.

In de afbeelding is door middel van een gele lijn
het tracé van de leiding aangegeven waarbij het
gedeelte van het tracé waar de leiding een
minimale dekking van 1,60 m heeft in het rood is
aangegeven. Op de verbeelding (plankaart) is dit
deel van het tracé aangeduid met ‘specifieke
vorm van leiding – 2’.

Overigens vallen de locaties a) ten noorden van
de noordelijke ringvaart, b) aan de Geniedijk en
c) bij bedrijventerrein De Hoek, waar naast de
verdiepte ligging van 1,60 m ook een afwijkende
wanddikte gehanteerd wordt, niet binnen deze
specifieke vorm van leiding maar
achtereenvolgens binnen de aanduidingen
‘specifieke vorm van leiding – 3’, ‘specifieke vorm
van leiding – 3’ en ‘specifieke vorm van leiding –
6’. Ook de kruisingen van de noordelijke
ringvaart van de Haarlemmermeer en de
Polderbaan waar een afwijkende (grotere)
diepteligging gehanteerd wordt, vallen niet
binnen deze specifieke vorm van leiding maar
achtereenvolgens binnen de aanduidingen
‘specifieke vorm van leiding – 4’, en ‘specifieke
vorm van leiding – 5’.

Omdat het een lang tracé betreft zijn alleen het
begin- en eindpunt weergegeven.

Parameter A-803
Diameter (mm) 1219
Wanddikte (mm) 15,9 (B-pijp)
Staalsoort (N˙mmˉ²) 485
Ontwerpdruk (bar) 79,9
Minimale dekking (m) 1,60
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Bijlage 5  Leidingprofiel - specifieke vorm van 
leiding - 2 
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Bijlage 7
Ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van leiding – 6’

Leidingprofiel

Het leidingprofiel van deze bijlage betreft een
deel van het tracé in de gemeente
Haarlemmermeer ter hoogte van bedrijventerrein
De Hoek. In de afbeelding is door middel van
een gele lijn het tracé van de leiding aangegeven
waarbij het gedeelte van het tracé waar de
leiding een wanddikte heeft van 22,7 mm (D-pijp)
en een minimale dekking van 2,00 m in het rood
is aangegeven. Op de verbeelding (plankaart) is
dit deel van het tracé aangeduid met ‘specifieke
vorm van leiding – 6’.

Parameter A-803
Diameter (mm) 1219
Wanddikte (mm) 22,7 (D-pijp)
Staalsoort (N˙mmˉ²) 485
Ontwerpdruk (bar) 79,9
Minimale dekking (m) 2,00
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Bijlage 6  Gebruiksbeperkingen 
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LUCHTVAARTVERKEERZONE  -  LIB  ART. 2.2.1  BEPERKING  BEBOUWING

BIJLAGE  BIJ  REGELS:  LIB  221

GRENS  BP  HOOFDDORP  DE  HOEK  EN  OMGEVING               

BOUWBEPERKINGEN  VEILIGHEIDSLOOPZONE

BOUWBEPERKINGEN  GELUIDSLOOPZONE

BOUWBEPERKINGEN  GELUIDCONTOUR

HET  LUCHTHAVENGEBIED

BOUWBEPERKINGEN  RISICOCONTOUR

noordpijl
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Bijlage 7  Hoogtebeperkingen 
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Bijlage 3 Hoogtebeperkingen 

 

 

  





  179  

 

  
Adviesbureau RBOI   192201.15246.00 
Rotterdam / Middelburg  

Bijlage 8  Vogelbeperkingen 
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LUCHTVAARTVERKEERZONE  -  LIB  ART.  2.2.3  BEPERKING  AANTREKKEN  VOGELS

BIJLAGE  BIJ  REGELS:  LIB  223

BEPERKING  AANTREKKEN  VOGELS

HET  LUCHTHAVENGEBIED

GRENS  BP  HOOFDDORP  DE  HOEK  EN  OMGEVING               

noordpijl






