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1 Inleidende bepalingen 

Artikel 1 Begripsbepalingen 
 
In deze voorschriften wordt verstaan onder: 
 
Het plan: het bestemmingsplan “De Kaai” te Bidding-

huizen van de gemeente Dronten. 
 
De kaart: de kaart met bijbehorende verklaring die deel 

uitmaakt van het plan. 
 
Ambachtelijk bedrijf: een bedrijf, dat is gericht op het geheel of 

overwegend door middel van handwerk ver-
vaardigen, bewerken of herstellen van goe-
deren. 

Ambachtelijke  
bedrijfsvoering: het bedrijfsmatig vervaardigen, bewerken of 

herstellen van goederen geheel of overwe-
gend door middel van handwerk, als ook – in 
verband hiermee en als nevenactiviteit van 
ondergeschikt belang – het verkopen en/of 
leveren van goederen. 

 
Bebouwing: één of meer bouwwerken (waaronder ge-

bouwen). 
 
Bedrijfsgebouw: een gebouw, dat blijkens aard en indeling 

bruikbaar is voor een bedrijf en noodzakelijk 
is voor een bedrijf, met uitzondering van be-
drijfswoningen. 

Bedrijfsvloeroppervlakte  
b.v.o.: de totale vloeroppervlakte van kantoren, 

winkels of bedrijven, met inbegrip van de 
daartoe behorende magazijnen en overige 
dienstruimten. 

 
Bestemmingsgrens: een op de kaart aangegeven lijn, die de 

grens vormt van een bestemmingsvlak. 
 
Bestemmingsvlak: een op de kaart aangegeven vlak met een 

zelfde bestemming. 
 
Bijgebouw: een gebouw, dat in zijn verschijningsvorm 

ondergeschikt is aan een op hetzelfde 
bouwperceel gelegen hoofdgebouw. 
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Bouwen: het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk op-
richten, vernieuwen of veranderen en het 
vergroten van een bouwwerk. 

 
Bouwgrens: een op de plankaart aangegeven lijn, die de 

grens vormt van een bouwvlak en mogelijk 
kan samenvallen met een bestemmings-
grens. 

 
Bouwlaag: een doorlopend gedeelte van een gebouw 

dat door op gelijke of bij benadering gelijke 
hoogte liggende vloeren of balklagen is be-
grensd, zulks met inbegrip van de begane 
grond en met uitsluiting van onderbouw en 
zolder. 

 
Bouwmarkt: detailhandel met een al dan niet geheel 

overdekte verkoopvloeroppervlak van mini-
maal 1.000 m2, waarop het volledige assor-
timent aan bouw- en doe-het-zelf-producten 
uit voorraad, zowel aan vakman als particu-
lier op basis van zelfbediening wordt aange-
boden. 

 
Bouwperceel: een aaneengesloten stuk grond waarop 

krachtens het plan zelfstandige, bij elkaar 
behorende bebouwing is toegelaten. 

 
Bouwperceelgrens: een grens van een bouwperceel. 
 
Bouwvlak: een op de plankaart aangegeven vlak, 

waarmee gronden zijn aangeduid waarop 
gebouwen zijn toegelaten. 

 
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. 

 
Detailhandel: het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waar-

onder de uitstalling ten verkoop, verkopen 
en/of leveren van goederen aan de uiteinde-
lijke particuliere verbruiker of gebruiker, an-
ders dan in de uitoefening van een beroeps- 
of bedrijfsactiviteit. 

 
Detailhandel in 
volumineuze goederen: detailhandel volgens een formule, die van-

wege aard en omvang van de gevoerde arti-
kelen een groot oppervlak nodig heeft voor 
de uitstalling, zoals de verkoop van auto’s, 
boten, caravans, landbouwwerktuigen, tuin-
inrichtingsartikelen en woninginrichtingsarti-
kelen. 
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Detailhandelsbedrijf: een bedrijf dat is gericht op het te koop aan-

bieden, waaronder de uitstalling ten verkoop, 
verkopen en/of leveren van goederen aan de 
uiteindelijke particuliere verbruiker of gebrui-
ker. 

 
Dienst- of bedrijfs- 
woning: een woning in of bij een gebouw of op of bij 

een terrein die kennelijk slechts is bedoeld 
voor de huisvesting van (het huishouden 
van) een persoon c.q. personen wiens huis-
vesting daar, gelet op de bestemming van 
het gebouw of het terrein, noodzakelijk moet 
worden geacht. 

 
Dienstverlenend bedrijf: een bedrijf dat is gericht op het verlenen van 

diensten. 
 
Dienstverlening: het bedrijfsmatig verlenen van diensten. 
 
Gebouw: elk bouwwerk dat een voor mensen toegan-

kelijk, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 
wanden omsloten ruimte vormt. 

 
Geschakelde woning: een woning die door middel van een aange-

bouwd bijgebouw verbonden is met een 
naastgelegen woning. 

 
Groothandel: het bedrijfsmatig te koop aanbieden, verko-

pen en/of leveren van goederen aan weder-
verkopers, instellingen dan wel aan perso-
nen ter aanwending in een ander bedrijf. 

 
Groothandelsbedrijf: een bedrijf dat is gericht op het te koop aan-

bieden, verkopen en/of leveren van goede-
ren aan wederverkopers, instellingen dan 
wel aan personen ter aanwending in een an-
der bedrijf. 

 
Hoofdgebouw: een gebouw, dat op een bouwperceel door 

zijn constructie of afmetingen dan wel gelet 
op de bestemming als belangrijkste bouw-
werk valt aan te merken. 

 
Kantoor-/praktijkruimte: ten behoeve van een aan huis verbonden 

beroep: een werkruimte voor de uitoefening 
van een (para)medisch, administratief of ge-
lijk te stellen dienstverlenend beroep of acti-
viteit, gelegen in of behorende tot een ge-
bouw waarvan het wonen de hoofdfunctie is 
en met een uitstraling die met de woonfunc-
tie in overeenstemming is. 
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Prostitutie: het zich beschikbaar stellen tot het verrichten 
van seksuele handelingen met een ander te-
gen vergoeding. 

 
Seksinrichting: de voor het publiek toegankelijke, besloten 

ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang 
alsof zij bedrijfsmatig was seksuele hande-
lingen worden verricht, of vertoningen van 
erotisch-pornografische aard plaatsvinden. 

 
Tuincentrum: een bedrijf, dat is gericht op het voortbren-

gen van producten door middel van het telen 
van gewassen, alsmede op het verkopen en 
het leveren van gewassen en andere goede-
ren voor het inrichten en in stand houden 
van tuinen. 

 
Woning: een gebouw of een gedeelte van een ge-

bouw krachtens aard en indeling geschikt en 
bestemd voor de huisvesting van een huis-
houding. 

 
Woongebouw: een gebouw, dat meerdere naast elkaar 

en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar ge-
legen woningen omvat en dat qua uiterlijke 
verschijningsvorm als eenheid beschouwd 
kan worden. 
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Artikel 2 Wijze van meten 
  
Bij de toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten: 
 
Lengte, breedte en diepte  
van een bouwwerk: tussen (de lijnen, getrokken door) de buiten-

zijde van de gevels (en/of het hart van de 
gemeenschappelijke scheidsmuren). 

Oppervlakte van een  
bouwwerk: tussen (de buitenste verticale projecties van) 

de buitenzijde van de gevels (en/of het hart 
van de gemeenschappelijke scheidsmuren). 

(Bouw)hoogte/ 
nokhoogte van een  
bouwwerk: vanaf het peil tot aan het hoogste punt van 

het bouwwerk; voor wat betreft gebouwen 
worden antennes, schoorstenen en dergelij-
ke niet meegerekend. 

Goothoogte  
van een bouwwerk: vanaf de horizontale snijlijn van elk dakvlak 

met elk daaronder gelegen buitenwerks ver-
ticaal gevelvlak tot aan het peil; voor wat be-
treft gebouwen worden schoorstenen, an-
tennes en andere ondergeschikte dakop-
bouwen hierbij niet meegerekend. 

Inhoud  
van een bouwwerk: boven peil tussen de bovenzijde van de be-

gane grond vloer, de buitenzijde van de ge-
vels (en/of het hart van de scheidsmuren) en 
de buitenzijde van de dakvlakken (met inbe-
grip van erkers en dakkapellen). 

 
Bebouwingspercentage: een op de kaart of in de voorschriften  

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

 
Peil: voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoe-

gang direct aan een weg grenst, is het peil 
de door de burgemeester en wethouders 
vastgestelde hoogte van de weg; 

 voor een bouwwerk, waarvoor de hoofdtoe-
gang niet direct aan de weg grenst, geldt de 
hoogte van het terrein ter plaatse van de 
hoofdtoegang bij de voltooiing van de bouw. 
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2 Bestemmingsvoorschriften 

Artikel 3 Woondoeleinden en Woondoeleinden I, W en WI 
 
Doeleindenomschrijving 
1. De op de kaart voor “Woondoeleinden en Woondoeleinden I, W en 

WI” aangewezen gronden zijn bestemd voor het wonen en in samen-
hang daarmee voor de beoefening van een aan-huis-verbonden-
beroep. 

 
Inrichting 
2. Op de in lid 1 bedoelde gronden zijn toegestaan: 

a hoofdgebouwen; 
b bijgebouwen; 
c bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 
d tuinen en erven; 
e bijbehorende voorzieningen. 

 
Bebouwingsvoorschriften 
3. Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de aanwijzingen op de 

kaart en de volgende bepalingen: 
a op gronden met de bestemmingsaanduiding W mogen als hoofd-

gebouwen uitsluitend niet gestapelde, vrijstaande woningen wor-
den gebouwd; 

b op gronden met de bestemmingsaanduiding WI mogen als hoofd-
gebouwen uitsluitend niet gestapelde, vrijstaande dan wel gescha-
kelde woningen worden gebouwd; 

c de hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het op de kaart aan-
gegeven bouwvlak worden gebouwd; 

d het aantal binnen een bouwvlak te bouwen woningen bedraagt ten 
hoogste het door middel van de aanduiding “maximum aantal te 
bouwen woningen” op de kaart aangegeven aantal; 

e de toegelaten goothoogte bedraagt ten hoogste 6 meter;  
f de toegelaten hoogte bedraagt ten hoogste 9 meter. 

 
4. Voor het bouwen van bijgebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a de bijgebouwen mogen uitsluitend op de gronden met de aandui-
ding (bg) en binnen het bouwvlak worden gebouwd; 

b bij iedere woning mogen bijgebouwen worden gebouwd met een 
gezamenlijk grondoppervlak van ten hoogste 60 m2, met dien ver-
stande dat het deel van het bestemmingsvlak met de aanduiding 
(bg) voor niet meer dan 30% mag worden bebouwd; 

c de toegelaten goothoogte van een vrijstaand bijgebouw bedraagt 
ten hoogste 2,5 meter; 

d de toegelaten goothoogte van een aangebouwd bijgebouw be-
draagt ten hoogste de hoogte van de eerste bouwlaag van het 
hoofdgebouw; 

e de toegelaten hoogte bedraagt ten hoogste 6 meter; 
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f de afstand van een bijgebouw tot de naar de weg toegekeerde 
bouwperceelgrens bedraagt ten minste 6 meter. 

 
5. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de 

volgende bepalingen: 
a de toegelaten hoogte bedraagt voor bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde, met een grondoppervlak van niet meer dan 1 meter bij 1 
meter ten hoogste 6 meter; 

b de toegelaten hoogte bedraagt voor overige bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, ten hoogste 3,5 meter, met dien verstande dat 
de toegelaten hoogte voor gebouwde erfafscheidingen ten hoogste 
2 meter bedraagt. 

 
6. Voor de op de kaart aangewezen gronden met de aanduiding (zg) 

gelden de volgende bepalingen: 
a de gronden zijn bestemd voor tuinen, parkeerplaatsen en als toe-

gangspad tot de gebouwen; 
b op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde, ten dienste van de bestemming worden opgericht, met dien 
verstande, dat de toegelaten hoogte ten hoogste 1 meter be-
draagt. 

 
7. Het medegebruik van de bij de woning toegelaten bijgebouwen ten 

behoeve van uitbreiding van woonruimte voor de huisvesting van ge-
handicapten is toegestaan. 

 
Gebruiksbepaling 
8. Onder strijdig gebruik wordt verstaan het gebruik van gedeelten van 

de woning voor het uitoefenen van aan-huis-verbonden-beroepen, in-
dien: 
a de hieruit voortvloeiende activiteiten meldings- en vergunnings-

plichtig zijn in het kader van de milieuwetgeving; 
b het beroep niet wordt uitgeoefend door de bewoner van de wo-

ning; 
c de maximale oppervlakte meer bedraagt dan 40% van het vloer-

oppervlak van de woning; 
d de maximale oppervlakte meer dan 60 m2 bedraagt; 
e parkeren niet op eigen erf plaatsvindt; 
f horeca en detailhandel plaatsvinden. 

 
Vrijstelling 
9. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het be-

paalde in lid 1 voor het uitoefenen van kleinschalige bedrijfsmatige ac-
tiviteiten als genoemd in de bij de voorschriften behorende en in bijla-
ge 2 opgenomen  bedrijvenlijst, of die naar aard en invloed op de om-
geving hiermee vergelijkbaar zijn, mits:  
a de hieruit voortvloeiende activiteiten niet vergunningsplichtig zijn in 

het kader van de milieuwetgeving; 
b de oppervlakte ten hoogste 40 % bedraagt van het vloeroppervlak 

van de woning met een maximum van 60 m2; 
c de activiteit uitgeoefend wordt door in ieder geval de bewoner van 

de woning; 
d parkeren op eigen erf plaatsvindt. Indien dit niet mogelijk is mag de 

parkeerdruk in de naaste omgeving als gevolg van de voorgeno-
men activiteit niet onevenredig toenemen; 
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e geen horeca en detailhandel plaatsvinden. 
  
10. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het be-

paalde in lid 3e en toestaan dat de goothoogte van een woning wordt 
verhoogd tot tien meter, mits geen onevenredige aantasting plaats-
vindt van het straat- en bebouwingsbeeld. 

 
11. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het be-

paalde in lid 3f en toestaan dat de bouwhoogte van een woning wordt 
verhoogd tot 12 meter, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt 
van het straat- en bebouwingsbeeld. 

 
12. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het be-

paalde in lid 6 en toestaan dat de op de kaart aangegeven voorste 
bebouwingsgrens van het bouwvlak met maximaal 1,5 meter wordt 
overschreden ten behoeve van een vooraanbouw met een maximale 
hoogte van 3,5 meter en een oppervlakte van ten hoogste 10 m2, mits 
geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het straat- en bebou-
wingsbeeld, de woonsituatie of de verkeersveiligheid. 
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Artikel 4 Woondoeleinden II en Woondoeleinden III, WII en WIII 
 
Doeleindenomschrijving 
1. De op de kaart voor “Woondoeleinden II en Woondoeleinden III, 

WII en WIII” aangewezen gronden zijn bestemd voor het wonen en in 
samenhang daarmee voor de beoefening van een aan-huis-
verbonden-beroep. 

 
Inrichting 
2. Op de in lid 1 bedoelde gronden zijn toegestaan: 

a hoofdgebouwen; 
b bijgebouwen; 
c bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 
d tuinen en erven; 
e bijbehorende voorzieningen. 

 
Bebouwingsvoorschriften 
3. Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de aanwijzingen op de 

kaart en de volgende bepalingen: 
a op gronden met de bestemmingsaanduiding WII mogen als hoofd-

gebouwen uitsluitend niet gestapelde blokken van twee aaneen-
gesloten woningen, al dan niet geschakeld door middel van bijge-
bouwen worden gebouwd; 

b op gronden met de bestemmingsaanduiding WIII mogen als 
hoofdgebouwen uitsluitend niet gestapelde blokken van twee of 
meer aaneengesloten woningen, al dan niet geschakeld door mid-
del van bijgebouwen, worden gebouwd; 

c de hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het op de kaart aan-
gegeven bouwvlak worden gebouwd; 

d het aantal binnen een bouwvlak te bouwen woningen bedraagt ten 
minste het door middel van de aanduiding “minimum aantal te 
bouwen woningen” op de kaart aangegeven aantal; 

e de toegelaten goothoogte bedraagt ten hoogste 6 meter;  
f de toegelaten hoogte bedraagt ten hoogste 9 meter. 

 
4. Voor het bouwen van bijgebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a de bijgebouwen mogen uitsluitend op de gronden met de aandui-
ding (bg) en binnen het bouwvlak worden gebouwd; 

b bij iedere woning mogen bijgebouwen worden gebouwd met een 
gezamenlijk grondoppervlak van ten hoogste 45 m2, met dien ver-
stande dat het deel van het bestemmingsvlak met de aanduiding 
(bg) voor niet meer dan 30% mag worden bebouwd; 

c de toegelaten goothoogte van een vrijstaand bijgebouw bedraagt 
ten hoogste 2,5 meter; 

d de toegelaten goothoogte van een aangebouwd bijgebouw be-
draagt ten hoogste de hoogte van de eerste bouwlaag van het 
hoofdgebouw; 

e de toegelaten hoogte bedraagt ten hoogste 6 meter; 
f de afstand van een bijgebouw tot de naar de weg toegekeerde 

bouwperceelgrens bedraagt ten minste 6 meter. 
 
5. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de 

volgende bepalingen: 
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a de toegelaten hoogte bedraagt voor bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, met een grondoppervlak van niet meer dan 1 meter bij 1 
meter ten hoogste 6 meter; 

b de toegelaten hoogte bedraagt voor overige bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, ten hoogste 3,5 meter, met dien verstanden dat 
de toegelaten hoogte voor gebouwde erfafscheidingen ten hoogste 
2 meter bedraagt. 

 
6. Voor de op de kaart aangewezen gronden met de aanduiding (zg) 

gelden de volgende bepalingen: 
a de gronden zijn bestemd voor tuinen, parkeerplaatsen en als toe-

gangspad tot de gebouwen; 
b op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde, ten dienste van de bestemming worden opgericht, met dien 
verstande, dat de toegelaten hoogte ten hoogste 1 meter be-
draagt. 
 

7. Het medegebruik van de bij de woning toegelaten bijgebouwen ten 
behoeve van uitbreiding van woonruimte voor de huisvesting van ge-
handicapten is toegestaan. 

 
Gebruiksbepaling 
8. Onder strijdig gebruik wordt verstaan het gebruik van gedeelten van 

de woning voor het uitoefenen van aan-huis-verbonden-beroepen, in-
dien: 
a de hieruit voortvloeiende activiteiten meldings- en vergunnings-

plichtig zijn in het kader van de milieuwetgeving; 
b het beroep niet wordt uitgeoefend door de bewoner van de wo-

ning; 
c de maximale oppervlakte meer bedraagt dan 40% van het vloer-

oppervlak van de woning; 
d de maximale oppervlakte meer dan 60 m2 bedraagt; 
e parkeren niet op eigen erf plaatsvindt; 
f horeca en detailhandel plaatsvinden. 

 
Vrijstelling 
9. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het be-

paalde in lid 1 voor het uitoefenen van kleinschalige bedrijfsmatige ac-
tiviteiten als genoemd in de bij de voorschriften behorende en in bijla-
ge 2 opgenomen  bedrijvenlijst, of die naar aard en invloed op de om-
geving hiermee vergelijkbaar zijn, mits:  
a de hieruit voortvloeiende activiteiten niet vergunningsplichtig zijn in 

het kader van de milieuwetgeving; 
b de oppervlakte ten hoogste 40 % bedraagt van het vloeroppervlak 

van de woning met een maximum van 60 m2; 
c de activiteit uitgeoefend wordt door in ieder geval de bewoner van 

de woning; 
d parkeren op eigen erf plaatsvindt. Indien dit niet mogelijk is mag de 

parkeerdruk in de naaste omgeving als gevolg van de voorgeno-
men activiteit niet onevenredig toenemen; 

e geen horeca en detailhandel plaatsvinden. 
 
10. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van lid 3b 

voor het bouwen van gestapelde woningen, danwel woongebouwen in 
ten hoogste 4 bouwlagen en met een hoogte van ten hoogste 12 me-
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ter op gronden met de binnen het bouwvlak op de kaart aangegeven 
aanduiding “gestapelde woningen/woongebouw”. 

 
11. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het 

bepaalde in lid 3e en toestaan dat de goothoogte van een woning 
wordt verhoogd tot 10 meter, mits geen onevenredige aantasting 
plaatsvindt van het straat- en bebouwingsbeeld. 

 
12. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het 

bepaalde in lid 3f en toestaan dat de bouwhoogte van een woning 
wordt verhoogd tot 12 meter, mits geen onevenredige aantasting 
plaatsvindt van het straat- en bebouwingsbeeld. 

 
13. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen  van het 

bepaalde in lid 4b en toe staan dat het gezamenlijk oppervlak van de 
bijgebouwen wordt vergroot tot ten hoogste 60 m2. 

 
14. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het 

bepaalde in lid 6 en toestaan dat de op de kaart aangegeven voorste 
bebouwingsgrens van het bouwvlak met maximaal 1,5 meter wordt 
overschreden ten behoeve van een vooraanbouw met een maximale 
hoogte van 3,5 meter en een oppervlakte van ten hoogste 10 m2, mits 
geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het straat- en bebou-
wingsbeeld, de woonsituatie of de verkeersveiligheid. 
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Artikel 5 Doeleinden van verkeer en verblijf, Verbl ijfsdoeleinden, 
Vv 
 
Doeleindenomschrijving  
1. De op de kaart voor “Doeleinden van verkeer en verblijf, verblijfs-

doeleinden Vv” , aangewezen gronden zijn bestemd voor wegen met 
een functie voor verblijf, als mede ter ontsluiting van aanliggende of 
nabij gelegen gronden. 

 
Inrichting 
2. Op de in lid 1 bedoelde gronden zijn toegestaan: 

a verhardingen; 
b groen- en speelvoorzieningen; 
c bij deze bestemming behorende of daarin passende bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde, met uitzondering van verkooppunt voor 
motorbrandstoffen; 

d bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor openbare nutsbedrij-
ven. 

 
Bebouwingsvoorschriften 
3. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 

volgende bepalingen: 
a de toegelaten hoogte bedraagt voor bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde, met een grondoppervlak van niet meer dan 1 meter bij 1 
meter ten hoogste 9 meter; 

b de toegelaten hoogte bedraagt voor overige bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, ten hoogste 3,5 meter. 
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Artikel 6 Doeleinden van verkeer en verblijf, Ontsl uitingswegen, 
Vo 
 
Doeleindenomschrijving  
1. De op de kaart voor “Doeleinden van verkeer en verblijf, ontslui-

tingswegen Vo” , aangewezen gronden zijn bestemd voor wegen met 
hoofdzakelijk een functie voor intern ontsluitingsverkeer. 

 
Inrichting 
2. Op de in lid 1 bedoelde gronden zijn toegestaan: 

a verhardingen; ten behoeve van wegen, in- en uitritten, parkeer-
voorzieningen, in- en uitvoegstroken, laad- en losplaats als mede 
voor fietsstroken; 

b groenvoorzieningen; 
c bij deze bestemming behorende gebouwen of daarin passende 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van ver-
kooppunt voor motorbrandstoffen; 

d bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor openbare nutsbedrij-
ven; 

e geluidwerende voorzieningen. 
 
Bebouwingsvoorschriften 
3. Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende bepalingen: 

a de toegelaten inhoud van een gebouw bedraagt ten hoogste 25m3, 
met dien verstande dat de toegestane hoogte ten hoogste 3,5 me-
ter bedraagt; 

b de toegelaten hoogte voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde,  
met een grond oppervlak van niet meer dan 1 meter bij 1 meter, 
bedraagt ten hoogste 9 meter; 

c de toegelaten hoogte voor overige bouwwerken bedraagt ten 
hoogste 3,5 meter. 
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Artikel 7 Maatschappelijke doeleinden, nutsvoorzien ingen, MDn 
 
Doeleindenomschrijving en inrichting 
1. De op de kaart voor “Maatschappelijke doeleinden, nutsvoorzie-

ningen, MDn”  aangewezen gronden zijn bestemd voor gebouwen en 
andere bouwwerken ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen. 

 
2. Op de in lid 1 bedoelde gronden zijn toegelaten: 

a gebouwen, behorend bij de in lid 1 genoemde bestemming; 
b bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 
c verhardingen; 
d groenvoorzieningen. 

 
Bebouwingsvoorschriften 
3. Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende bepalingen: 

a de gebouwen mogen uitsluitend binnen het op de kaart aangege-
ven bouwvlak worden gebouwd; 

b de hoogte van de gebouwen mag ten hoogste 6 meter bedragen; 
c de toegelaten hoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde, bedraagt ten hoogste 2,5 meter, met dien verstande, dat de 
hoogte van gebouwde erfafscheidingen ten hoogste 3 meter mag 
bedragen. 
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Artikel 8 Groendoeleinden, G 
 
Doeleindenomschrijving 
1. De op de kaart voor “Groendoeleinden, G”   aangewezen gronden 

zijn bestemd voor groendoeleinden. 
 
2. Op de in lid 1 bedoelde gronden zijn toegelaten: 

a plantsoenen, bermstroken, talud, schermgroen en overige groen-
voorzieningen; 

b de bij deze bestemming behorende of daarin passende gebouwen 
en bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

c speelvoorzieningen; 
d geluidwerende voorzieningen; 
e verhardingen ten behoeve van voet- en fietspaden; 
f waterlopen. 

 
Bebouwingsvoorschriften 
3. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a de grondoppervlakte van de gebouwen mag ten hoogste 25 m2 
bedragen, met dien verstande, dat ten hoogste 1% van ieder be-
stemmingsvlak mag worden gebouwd; 

b de onderlinge afstand tussen gebouwen bedraagt ten minste 10 
meter; 

c de toegelaten hoogte bedraagt ten hoogste 3,5 meter. 
 
4. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 

volgende bepalingen: 
a de toegelaten hoogte bedraagt voor bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde, met een grondoppervlak van niet meer dan 1 meter bij 1 
meter, ten hoogste 9 meter; 

b de toegelaten hoogte voor overige bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, bedraagt ten hoogste 3,5 meter.  
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Artikel 9 Bedrijfs- en Handelsdoeleinden I en II, B HI en BHII 
 
Doeleindenomschrijving 
1. De op de kaart voor “Bedrijfs- en Handelsdoeleinden I en II, BHI en 

BHII”  aangewezen gronden zijn bestemd voor het uitoefenen van : 
a industriële, ambachtelijke, dienstverlenende en handelsbedrijven, 

als genoemd in de categorieën één tot en met drie van de bij deze 
voorschriften behorende Lijst van bedrijfsactiviteiten, met uitzonde-
ring van bedrijven als bedoeld in artikel 41 van de Wet geluidhin-
der. Onder de aanduiding BHI vallen de categorieën één en twee 
en onder aanduiding BHII de categorieën één, twee en drie; 

b detailhandelsbedrijven, voor zover genoemd in het tweede lid; 
c groothandelsbedrijven, niet zijnde een zelfbedieningsgroothandel; 
d postorderbedrijven, zonder afhaalmogelijkheden voor de consu-

ment; 
e groothandel in bestrijdingsmiddelen, op de plankaart aangeduid 

met BHII (b). 
 

2. Vestiging van detailhandelsbedrijven, als bedoeld in het eerste lid on-
der b is uitsluitend toegestaan voor zover het één van de onderstaan-
de vormen van detailhandel betreft, te weten: 
a detailhandel in volumineuze zaken; 
b detailhandel in brandgevaarlijke en/of explosieve stoffen en/of 

goederen, dan wel stoffen en/of zaken met bijzondere milieuas-
pecten; 

c detailhandel in grove bouwproducten of bouwmaterialen. 
 
Inrichting 
3. Op de in lid 1 bedoelde gronden zijn toegelaten: 

a gebouwen; 
b andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 
c verhardingen; 
d groenvoorzieningen; 
e bijbehorende voorzieningen. 

 
Bebouwingsvoorschriften 
4. Voor het bouwen van gebouwen gelden de aanwijzingen op de kaart 

en de volgende bepalingen: 
a de gebouwen mogen uitsluitend binnen het op de kaart aangege-

ven bouwvlak worden gebouwd; 
b ieder bouwperceel mag voor ten hoogste 75% worden bebouwd; 
c de oppervlakte van ieder bouwperceel zal ten minste 1.000 m2 be-

dragen; 
d de afstand van elk hoofdgebouw tot ten minste één van de zijde-

lingse bouwperceelgrenzen zal ten minste 3 meter bedragen; 
e de goothoogte van de gebouwen mag ten hoogste 7 meter bedra-

gen, met dien verstande, dat voor een deel van een gebouw met 
een aaneengesloten oppervlakte ten hoogste 20% van de grond-
oppervlakte van dat gebouw de toegelaten goothoogte met ten 
hoogste 4 meter mag worden overschreden; 

f de hoogte van de gebouwen mag ten hoogste 11 meter bedragen; 
g bedrijfswoningen zijn niet toegestaan. 
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5. Voor het bouwen van andere bouwwerken, geldt dat de toegelaten 
hoogte ten hoogste 9 meter bedraagt, met dien verstande dat de 
hoogte van erfafscheidingen ten hoogste 3 meter mag bedragen; 

 
gebruiksbepaling 
6. Voor het medegebruik van bedrijven als bedoeld in lid 1a voor detail-

handelsdoeleinden gelden de volgende gebruiksbepalingen: 
a het bedoelde gebruik is alleen toegestaan voor detailhandel, direct 

betrekking hebbend op de productie, aanwending, dan wel monta-
gewerkzaamheden; 

b het ruimtebeslag van bedoeld gebruik dient van ondergeschikte 
betekenis te zijn aan de in lid 1a genoemde hoofdbestemming, 
waaronder wordt verstaan een verkoopvloeroppervlak van ten 
hoogste 15% van het bedrijfsvloeroppervlak tot een maximum van 
150 m2. 

 
Vrijstelling 
7. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van 

het bepaalde in: 
a lid 1a voor de vestiging van bedrijven als genoemd in de categorie 

drie van de bij deze voorschriften behorende Staat van Inrichtin-
gen en die naar hun aard en invloed op de omgeving geacht kun-
nen worden te behoren tot de onder de categorieën één en twee 
vallende bedrijven (gelijkwaardige bedrijven) op gronden met de 
bestemmingsaanduiding BHI; 

b lid 1a voor de vestiging van bedrijven als genoemd in de categorie 
vier van de bij deze voorschriften behorende Staat van Inrichtingen 
en die naar hun aard en invloed op de omgeving geacht kunnen 
worden te behoren tot de onder de categorieën één tot en met drie 
vallende bedrijven (gelijkwaardige bedrijven) op gronden met de 
bestemmingsaanduiding BHII; 

c lid 1b voor de uitoefening van detailhandel voor zover het betreft: 
− detailhandel in meubelen en/of woninginrichtingsartikelen, mits 

het bedrijfsvloeroppervlak per bedrijf niet minder bedraagt dan 
3.000 m2. Deze vrijstellingsbevoegdheid wordt gekoppeld aan 
een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten; 

− detailhandel in autobanden en/of autoaccessoires; 
− de vestiging van een tuincentrum, mits het bedrijfsoppervlak 

per bedrijf niet minder bedraagt dan 3.000 m2; 
− detailhandel in producten welke naar aard gelijk te stellen zijn 

met, verwant zijn aan of onderdeel uitmaken van de in lid 2 
onder a, b en c bedoelde, dan wel waarvan de verkoop onge-
wenst is in woon- en winkelgebieden, hieronder niet begrepen 
is detailhandel in voedings- en genotmiddelen en postorderbe-
drijven met afhaalmogelijkheden voor de consument; 

d lid 4b voor het bebouwen van een bouwperceel tot een bebou-
wingspercentage van 100%; 

e lid 4c voor een oppervlakte per bouwperceel tot minimaal 500m2; 
f lid 4d voor het bouwen van een gebouw tot op beide zijdelingse 

bouwperceelgrenzen; 
g lid 4g voor het bouwen van één bedrijfswoning per bedrijf, alsmede 

ten hoogste twee daarbij behorende bijgebouwen met een geza-
menlijk grondoppervlak van ten hoogste 45 m2, een goothoogte 
van ten hoogste drie meter en een hoogte van ten hoogste 5,5, 
meter, met dien verstande dat: 



Bestemmingsvoorschriften 

 

  99045959 - Ginkel/LV, rev.  

  blad 25 van 26 

− de noodzaak daartoe wordt aangetoond; 
− de betreffende gronden gelegen zijn buiten de op de plankaart 

aangegeven 50 dB(A) contourlijn wegverkeerslawaai; 
− een verklaring van geen bezwaar van gedeputeerde staten is 

verkregen. 
 
8. Burgemeester en wethouders verlenen niet eerder een vrijstelling als 

bedoeld in lid 7c, dan nadat de Rijksconsulent Economische Zaken is 
gehoord en voorts, nadat: 
a de onmogelijkheid tot ruimtelijke en/of planologische inpasbaar-

heid binnen woon- en winkelgebieden is aangetoond; 
b is aangetoond dat de vestiging, alsmede de situering van de be-

treffende detailhandelsbedrijf, geen structurele verstoring van de 
plaatselijke voorzieningenstructuur met zich meebrengt; 

c ingeval van tegenstrijdige meningen van Gedeputeerde Staten een 
verklaring is ontvangen dat zij tegen het verlenen van de vrijstel-
ling geen bezwaar hebben. 
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3 Algemene voorschriften 

Artikel 10 Algemene vrijstelling 
 
1. Indien niet op grond van een andere bepaling van deze voorschriften 

vrijstelling kan worden verleend, zijn burgemeester en wethouders be-
voegd vrijstelling te verlenen van de desbetreffende bepalingen van 
het plan voor:  
a de bouw van niet voor bewoning bestemde gebouwen met een in-

houd van ten hoogste 65 m3 en een maximale hoogte van 3,5 me-
ter alsmede van andere bouwwerken, met een maximale hoogte 
van negen meter ten dienste van het openbaar nut, zoals wacht-
huisjes, telefooncellen, kunstwerken, lichtmasten en naar aard en 
omvang daarmee gelijk te stellen bouwwerken, zulks met uitzon-
dering van gasdrukregel- en gasdrukmeetstations en verkooppun-
ten van motorbrandstoffen; 

b het bouwen van andere bouwwerken, die om waterstaatkundige of 
verkeersredenen noodzakelijk zijn, zoals duikers, keermuren en 
verkeergeleiders; 

c het in geringe mate aanpassen van het plan, hetzij om enig onder-
deel van het plan, zoals een bestemmingsgrens, een bebouwings-
grens, een weg of dergelijke te veranderen, hetzij om ten behoeve 
van de uitvoering van een bouwplan het plan aan de vorm van het 
bouwterrein of aan het bouwplan aan te passen, indien bij defini-
tieve uitmeting en verkaveling blijkt dat deze verandering of aan-
passing in het belang van een juiste verwerkelijking van het plan 
redelijk gewenst of noodzakelijk is. 

 
2. Voormelde vrijstellingen mogen slechts worden verleend indien de 

vrijstelling geen onevenredige afbreuk doet aan de gebruiksmogelijk-
heden van de aangrenzende gronden en bouwwerken. 
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Artikel 11 Wijzigingsbevoegdheid 
 
Wijziging ten behoeve van woningbouw en boulevard ontwikkeling langs 
de Hoge Vaart 
1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd overeenkomstig het be-

paalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening het plan te 
wijzigen, indien de wijziging betrekking heeft op gronden, die binnen 
het op de kaart nader aangeduide gebied, waarvoor de wijzigingsbe-
voegdheid geldt, vallen. De wijziging dient primair woningbouw, pas-
send binnen het woningbouwprogramma, mogelijk te maken met 
daarbij behorende verblijfsgebieden en groenvoorzieningen. Tevens 
dient ter ondersteuning van de woningbouwontwikkeling in het gebied 
waar de wijzigingsbevoegdheid voor geldt, bodemonderzoek uitge-
voerd te worden. 
Nadere wijzigingscriteria zijn: 
a de geluidbelasting van de woningen dient te voldoen aan de door 

gedeputeerde staten verleende hogere grenswaarde van 55 
dB(A); 

b de woningbouw dient aan te sluiten bij de bebouwingsstructuur 
van de thans in ontwikkeling zijnde nieuwbouw langs de Hoge 
Vaart en bij de bebouwingsstructuur van de kern Biddinghuizen; 

c de nieuwbouw dient variatie in de openbare ruimte te vertonen, 
gekoppeld aan de aanleg van de boulevard als aantrekkelijke ver-
blijfsruimte, gezichtsbepalend voor Biddinghuizen; 

d er dient als overgang tussen de boulevard en het parkgebiedje aan 
de kant van de Swifterweg, een accentbebouwing in de vorm van 
een appartementencomplex, in het ontwerp opgenomen te wor-
den, met maximaal vijf bouwlagen; 

e de groenvoorzieningen sluiten aan bij de thans aanwezige groen-
voorzieningen aan de randen van het wijzigingsgebied; 

f de nieuwe woonbuurt dient als 30 km-gebied ingericht te worden; 
g de ontwikkeling van de nieuwe woningbouwlocatie kan van start 

gaan indien sprake is van een sluitende financiële begroting waar-
in de belangen van de gevestigde ondernemers zijn opgenomen. 

 
2. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, met in achtneming van 

het gestelde in lid 1, de bedrijfs- en handelsdoeleinden I en II (BHI en 
BHII) te wijzigen in woondoeleinden (W, WI, WII en WIII), verblijfs-
doeleinden (Vv), groendoeleinden (G) en/of maatschappelijke doel-
einden (MD), met dien verstande dat ten aanzien van de woondoel-
einden wordt aangesloten bij de artikelen 3 en 4 van deze voorschrif-
ten, ten aanzien van de verblijfsdoeleinden bij artikel 5 en ten aanzien 
van de groendoeleinden bij artikel 8 van deze voorschriften. Ten aan-
zien van de maatschappelijke doeleinden dienen de mogelijke gron-
den bestemd te zijn voor medische, educatieve en culturele voorzie-
ningen. 

 
3. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, met in achtneming van 

het gestelde in lid 1, de doeleinden van verkeer en verblijf, ontslui-
tingswegen (Vo) te wijzigen in woondoeleinden (W, WI, WII en WIII), 
verblijfsdoeleinden (Vv), groendoeleinden (G) en/of maatschappelijke 
doeleinden (MD), met dien verstande dat ten aanzien van de woon-
doeleinden wordt aangesloten bij de artikelen 3 en 4 van deze voor-
schriften, ten aanzien van de verblijfsdoeleinden bij artikel 5 en ten 
aanzien van de groendoeleinden bij artikel 8 van deze voorschriften. 
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Ten aanzien van de maatschappelijke doeleinden dienen de mogelijke 
gronden bestemd te zijn voor medische, educatieve en culturele voor-
zieningen. 

 
4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, met in achtneming van 

het gestelde in lid 1, de groendoeleinden (G) te wijzigen in woondoel-
einden (W, WI, WII en WIII), verblijfsdoeleinden (Vv) en/of maat-
schappelijke doeleinden (MD), met dien verstande dat ten aanzien van 
de woondoeleinden wordt aangesloten bij de artikelen 3 en 4 van deze 
voorschriften en ten aanzien van de verblijfsdoeleinden bij artikel 5 
van deze voorschriften. Ten aanzien van de maatschappelijke doel-
einden dienen de mogelijke gronden bestemd te zijn voor medische, 
educatieve en culturele voorzieningen. 

 
Procedure 
5. Op de voorbereiding van een besluit tot wijziging is de in de afdeling 

3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure van toe-
passing. 
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Artikel 12 Gebruiksbepalingen 
 
Gebruik van onbebouwde gronden 
1. Het is verboden de in het plan begrepen gronden – voor zover zij on-

bebouwd blijven – anders te gebruiken dan in overeenstemming met 
de in het plan aan die gronden gegeven bestemming. 

 
2. Het is in ieder geval verboden de in lid 1 bedoelde gronden te gebrui-

ken voor: 
a het plaatsen of geplaatst houden van kampeerwagens, toer- of 

stacaravans en tenten; 
b het opslaan van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten, 

bouwmaterialen, werktuigen, machines of onderdelen hiervan; 
c het opslaan van gebruiksklare of onklare voer- of vaartuigen of on-

derdelen hiervan; 
d het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van puin, vuil of 

andere vaste of vloeibare stoffen; 
e prostitutiedoeleinden. 

 
3. Het bepaalde in lid 2 is niet van toepassing voor zover het betreft: 

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

b het opslaan of storten van afval- of meststoffen, voor zover nood-
zakelijk voor het normale onderhoud van tuinen en andere open 
terreinen. 

 
Gebruik van gebouwen en andere bouwwerken 
4. Het is verboden gebouwen en andere bouwwerken anders te gebrui-

ken dan ten dienste van de in deze voorschriften aan de bijbehorende 
grond gegeven bestemming. 

 
5. Het is in ieder geval verboden de gebouwen, als bedoeld in lid 4, te 

gebruiken voor  
a detailhandelsdoeleinden, behoudens detailhandel die blijkens deze 

voorschriften uitdrukkelijk is toegelaten; 
b seksinrichtingen, overeenkomstig het prostitutiebeleid van de ge-

meente Dronten. 
 
6. Gebouwen, voor het bouwen waarvan ingevolge de bepalingen van dit 

plan vrijstelling is verleend, mogen behoudens het in lid 4 toegestane 
gebruik slechts worden gebruikt overeenkomstig het doel waarvoor die 
vrijstelling werd verleend. 

 
Vrijstelling 
7. Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in 

dit artikel, indien strikte toepassing van de voorschriften leidt tot een 
beperking van het meest doelmatig gebruik, welke niet door dringende 
redenen wordt gerechtvaardigd. 
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Artikel 13 Overgangsbepalingen 
 
1. Bouwwerken, welke ten tijde van de tervisielegging van het plan be-

staan, worden of kunnen worden gebouwd krachtens een vóór dat 
tijdstip verleende, dan wel aangevraagde en alsnog te verlenen bouw-
vergunning en welke afwijken van het plan, mogen mits de bestaande 
afwijkingen naar hun aard daarbij niet worden vergroot: 
a gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
b geheel worden vernieuwd met inachtneming van de bebouwings-

grens; 
c geheel worden vernieuwd met overschrijding van de bebouwings-

grens, uitsluitend na verwoesting door calamiteit, als herbouw met 
inachtneming van de bebouwing- of bestemmingsgrens op het-
zelfde bouwperceel niet mogelijk is. 

 
2. De aanvraag voor een bouwvergunning voor vernieuwing als bedoeld 

in lid 1 onder b en c moet binnen twee jaar na sloop of na verwoesting 
door een calamiteit worden ingediend. 

 
3. Een met het plan in strijd zijnd gebruik van gronden en opstallen, dat 

bestaat op het tijdstip van het van kracht worden van het plan, mag 
worden voortgezet. 
Wijziging van dit met het plan strijdig gebruik van gronden en opstallen 
is toegestaan, mits door deze wijziging de afwijking van het plan niet 
wordt vergroot. 
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Artikel 14 Anti-dubbeltelbepaling 
 
Grond welke eenmaal in aanmerking is genomen bij de verlening van een 
bouwvergunning waaraan uitvoering is of alsnog kan worden gegeven, 
blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing. 
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Artikel 15 Strafbepaling 
 
Voor de toepassing van artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
wordt overtreding van het bepaalde in artikel 12, lid 1, 2, 4 en 5 aange-
merkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a sub 2o van de Wet op 
de economische delicten. 
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Artikel 16 Slotbepaling 
 
Deze voorschriften kunnen worden aangehaald onder de naam: “Voor-
schriften behorende bij het Bestemmingsplan De Kaai (4010)”. 
 
 
Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Dronten in de vergadering 
d.d. 29 september 2005 
 
 
 
de voorzitter,  
 
 
 
de griffier, 
 
 
 
 
 



  

@ Grontmij  99045959 - Ginkel/LV, rev.  
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Toelichting 
 
De tabel is bedoeld als hulpmiddel bij het toelatingsbeleid van bedrijven en andersoortige 
inrichtingen op bepaalde (bedrijven)terreinen en percelen, en bij de concretisering van dit 
beleid in de vorm van bestemmingsplannen. 
 
De tabel omvat de bedrijfstypen met de desbetreffende SBI-codes voor de categoriën 1, 2 
en 3.  De zogenaamde categorie loopt uiteen van 1 tot en met 6 en is direct afgeleid van de 
grootste afstand: 
• categorie 1: grootste afstand 0 of 10 meter; 
• categorie 2: grootste afstand 30 meter; 
• categorie 3: grootste afstand 50 of 100 meter, 
 
Bij de indeling van bedrijfstypen is de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 1993 van het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevolgd. Dit is een nieuwe bedrijfsindeling, die de 
vorige SBI 1974 heeft vervangen. Hiermee wordt aangesloten bij een internationale be-
drijfsindeling. 
 
Per bedrijfstype zijn voor elk van de aspecten geur, stof, geluid en gevaar de afstanden (in 
meters) aangegeven die in de meeste gevallen kunnen worden aangehouden tussen een 
bedrijf en woningen om hinder en schade aan mensen binnen aanvaarde normen te hou-
den. 
Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gekozen: 
• Het betreft “gemiddelde” nieuwe bedrijven met voor nieuwe bedrijven gangbare voor-

zieningen binnen het gedefinieerde bedrijfstype. 
• Het betreft woningen in een rustige woonwijk met weinig verkeer. 
• De afstand geldt in principe tussen enerzijds de perceelsgrens van het bedrijf (bij een 

gangbare perceelsgrootte en –indeling) en anderzijds de gevel van een woning. 
 
In de tabel is achter de afstand voor geluid – waar van toepassing – de letter C van continu 
opgenomen. Hiermee is dan aangegeven dat de meeste bedrijven binnen het desbetreffen-
de bedrijfstype continu dag en nacht in bedrijf zijn met die activiteiten die (mede) bepalend 
zijn voor het geluidniveau. 
 
De aspecten verkeersaantrekkende werking (VER) en visuele hinder (VIS) zijn kwalitatief 
beoordeeld en weergegeven met een index: 
• 1: potentieel geen of geringe emissie of hinder; 
• 2: potentieel aanzienlijke emissie of hinder; 
• 3: potentieel zeer ernstige emissie of hinder. 
 
De letter B is opgenomen indien een gemiddeld bedrijf binnen het genoemde bedrijfstype 
een verhoogde kans op bodemverontreiniging geeft. Dit geeft mogelijkheden op een selec-
tief toelatingsbeleid van bedrijven en activiteiten, in overeenstemming met het provinciaal 
beleid. 
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De letter D is opgenomen indien het betreffende bedrijfstype zich meer dan gemiddeld laat 
karakteriseren door een grotere diversiteit in bedrijfsgrootte en produktiewijze. Met als ge-
volg dat een individueel bedrijf in een categorie hoger of lager kan uitvallen. 
 
Indien er de letter L is vermeld kunnen er overwegingen zijn om de genoemde grootste 
afstand te verhogen omdat er sprake kan zijn  van luchtverontreiniging. 
 
Overige afkortingen zijn: 
NR  volgnummer 
CA  categorie 
v.c.  verwerkingscapaciteit 
p.c.  productiecapaciteit 
p.o.  productieoppervlak 
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Gebruikte afkortingen: 
 
- niet van toepassing of niet relevant   v.c. verwerkingscapaciteit 
< kleiner dan      u uur 
≥ groter dan of gelijk aan    d dag 
cat.  categorie      w week 
e.d. en dergelijke      j jaar 
kl. Klasse       B bodemverontreiniging 
n.e.g. niet elders genoemd     C continu 
o.c. opslagcapaciteit     D divers 
p.c. productiecapaciteit     L luchtverontreiniging 
p.o. productieoppervlak     Z zonering 
 
   AFSTAND (IN METERS) INDICES 

SBI VOLG
NR 

OMSCHRIJVING GEU
R 

STOF GE-
LUID 

 GE
VAA
R 

VER-
KEER 

VISU-
EEL 

 
GROOT-
STE AF-
STAND 

 
 
CAT 

 
 
OP-
MERKIN
GEN 

01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. 
DE LANDBOUW 

            

0111, 0113  Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen) 10 30 30 C 10 1 1 30 2 B  L 
0112 0 Tuinbouw:             
0112 1 - bedrijfsgebouwen 10 30 30 C 10 1 1 30 2 B  L 
0112 2 - kassen zonder verwarming 10 10 30 C 10 1 1 30 2 B  L 
0112 3 - kassen met gasverwarming 10 10 30 C 10 1 1 30 2 B  L 
0112 4 - champignonkwekerijen (algemeen) 30 10 30 C 30 1 1 30 2 B   
0112 5 - champignonkwekerijen met mestfermentatie 100 10 30 C 30 1 1 100 3 B   
0112 6 - bloembollendroog- en prepareerbedrijven 30 30 30 C 10 1 1 30 2 B   
0121  Fokken en houden van rundvee 100 30 30 C 0 1 1 100 3    
0122 0 Fokken en houden van overige graasdieren:             
0122 1 - paardenfokkerijen 50 30 30 C 0 1 1 50 3    
0122 2 - overige graasdieren 50 30 30 C 0 1 1 50 3    
0124 0 Fokken en houden van pluimvee:             
0124 4 - overig pluimvee 100 30 50 C 0 1 1 100 3  D  
0125 0 Fokken en houden van overige dieren:             
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0125 2 - konijnen 100 30 30 C 0 1 1 100 3    
0125 3 - huisdieren 30 0 50 C 10 1 1 50 3    
0125 4 - maden, wormen e.d. 100 0 30 C 10 1 1 100 3    
0125 5 - bijen 10 0 30 C 10 1 1 30 2    
0125 6 - overige dieren 30 10 30 C 0 1 1 30 2  D  
014  Dienstverlening t.b.v. de landbouw 30 10 50  10 2 1 50 3  D  
0141.1  hoveniersbedrijven 10 10 10  10 1 1 10 1    
0142  KI-stations 50 10 50 C 0 2 1 50 3    
02 - BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. 

BOSBOUW 
            

020  Bosbouwbedrijven 10 10 50  0 1 1 50 3    
05 - VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN             
0501.1  Zeevisserijbedrijven 100 0 100 C 50 2 2 100 3    
0501.2  Binnenvisserijbedrijven 50 0 50 C 30 1 1 50 3    
0502 0 Vis- en schaaldierkwekerijen             
0502 1 - oester-, mossel- en schelpenteeltbedrijven 100 30 50 C 0 1 1 100 3    
0502 2 - visteeltbedrijven 50 0 50 C 0 1 1 50 3    
10 - TURFWINNING             
103  Turfwinningbedrijven 50 50 100 C 10 2 2 100 3    
11 - AARDOLIE- EN AARDGASWINNING             
14 - WINNING VAN ZAND, GRIND, KLEI, ZOUT, 

E.D. 
            

144  Zoutwinningbedrijven 50 10 100 C 30 1 1 100 3 B   
15 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN 

EN DRANKEN 
            

151 0 Slachterijen en overige vleesverwerking:             
151 1 - slachterijen en pluimveeslachterijen 100 0 100 C 30 2 1 100 3  D  
151 4 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken 100 0 100 C 50 2 2 100 3    
151 5 - loonslachterijen 50 0 50  10 1 1 50 3    
1532, 1533 0 Groente- en fruitconservenfabrieken:             
1532, 1533 1 - jam 50 10 100 C 10 1 1 100 3    
1532, 1533 2 - groente algemeen 100 10 100 C 10 2 2 100 3    
1551 0 Zuivelprodukten fabrieken:             
1551 3 - melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j 50 0 100 C 30 2 1 100 3    
1552  Consumptie-ijsfabrieken 50 0 100 C 50 2 2 100 3    
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1581 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:             
1581 1 - v.c. < 2500 kg meel/week 30 10 30 C 10 1 1 30 2    
1581 2 - Brood- en beschuitfabrieken 100 30 100 C 30 2 2 100 3    
1582  Banket, biscuit- en koekfabrieken 100 10 100 C 30 2 2 100 3    
1584 0 Verwerking cacaobonen en vervaardiging cho-

colade- en suikerwerk: 
            

1584 2 - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden 100 30 50  30 2 2 100 3    
1585  Deegwarenfabrieken 50 30 10  10 2 2 50 3    
1586 0 Koffiebranderijen en theepakkerijen:             
1586 2 - theepakkerijen 100 10 30  10 2 1 100 3    
1589.2 0 Soep- en soeparomafabrieken:             
1589.2 1 - zonder poederdrogen 100 10 50  10 2 2 100 3    
1593 t/m 1595  Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30 C 0 1 1 30 2    
1598  Mineraalwater- en frisdrankfabrieken 10 0 100  10 3 2 100 3    
16 - VERWERKING VAN TABAK             
17 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL             
171  Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100  30 2 1 100 3    
172 0 Weven van textiel:             
172 1 - aantal weefgetouwen < 50 10 10 100  0 2 1 100 3    
173  Textielveredelingsbedrijven 50 0 50  10 2 2 50 3 B   
174, 175  Vervaardiging van textielwaren 10 0 50  10 1 1 50 3    
176, 177  Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen 

en artikelen 
0 10 50  10 1 2 50 3    

18 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN 
EN VERVEN VAN BONT 

            

181  Vervaardiging kleding van leer 30 0 50  0 1 1 50 3    
182  Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. 

van leer) 
10 10 30  30 2 2 30 2    

183  Bereiden en verven van bont; vervaardiging van 
artikelen van bont 

50 10 10  10 1 1 50 3 B  L 

19 - VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWA-
REN (EXCL. KLEDING) 

            

192  Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoei-
sel) 

50 10 30  10 2 2 50 3  D  

193  Schoenenfabrieken 50 10 50  10 2 1 50 3    
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20 - HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING AR-
TIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D. 

            

2010.1  Houtzagerijen 0 50 100  10 2 2 100 3    
2010.2 0 Houtconserveringsbedrijven:             
2010.2 2 - met zoutoplossingen 10 30 50  10 2 1 50 3 B   
202  Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 100 30 100  10 3 2 100 3 B   
203, 204  Timmerwerkfabrieken 0 30 100  0 2 2 100 3    
205  Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 30 30  0 1 1 30 2    
21 - VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN 

PAPIER- EN KARTONWAREN 
            

2112 0 Papier- en kartonfabrieken:             
2112 1 - p.c. < 3 t/u 50 50 50 C 30 1 2 50 3    
212  Papier- en kartonwarenfabrieken 30 30 100 C 30 2 2 100 3    
2121.2 0 Golfkartonfabrieken:             
2121.2 1 - p.c. < 3 t/u 30 30 100 C 30 2 2 100 3    
22 - UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRO-

DUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA 
            

221  Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10  0 1 1 10 1    
2221  Drukkerijen van dagbladen 30 0 100 C 10 3 2 100 3 B  L 
2222  Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) 30 0 100  10 3 2 100 3 B   
2222.6  Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30  0 1 1 30 2 B   
2223 A Grafische afwerking 10 0 10  0 1 1 10 1    
2223 B Binderijen 30 0 30  0 2 1 30 2    
2224  Grafische reproduktie en zetten 30 0 10  10 2 1 30 2 B   
2225  Overige grafische aktiviteiten 30 0 30  10 2 1 30 2 B D  
223  Reproduktiebedrijven opgenomen media 10 0 10  0 1 1 10 1    
23 - AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; 

BEWERKING SPLIJT-/KWEEKSTOFFEN 
            

2320.2 A Smeeroliën- en vettenfabrieken 50 0 100  30 2 2 100 3 B  L 
24 - VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRO-

DUKTEN 
            

2442 0 Farmaceutische produktenfabrieken:             
2442 1 - formulering en afvullen geneesmiddelen 50 10 50  50 2 1 50 3 B  L 
2442 2 - verbandmiddelenfabrieken 10 10 30  10 2 1 30 2    
2462 0 Lijm- en plakmiddelenfabrieken:             
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2462 1 - zonder dierlijke grondstoffen 100 10 100  50 3 2 100 3 B  L 
2464  Fotochemische produktenfabrieken 50 10 100  50 3 2 100 3 B  L 
2466 A Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken 50 10 50  50 3 2 50 3 B   
25 - VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN 

RUBBER EN KUNSTSTOF 
            

2512 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:             
2512 1 - vloeropp. < 100 m2 50 10 30  30 1 1 50 3    
2513  Rubber-artikelenfabrieken 100 10 50  50 1 2 100 3  D  
26 - VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, 

CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN 
            

261 0 Glasfabrieken:             
261 1 - glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j 30 30 100  30 1 1 100 3   L 
2615  Glasbewerkingsbedrijven 10 50 50  30 1 1 50 3    
262, 263 0 Aardewerkfabrieken:             
262, 263 1 - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 10 50 30  10 1 1 50 3   L 
262, 263 2 - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW 30 100 100  30 2 2 100 3   L 
2661.2 0 Kalkzandsteenfabrieken:             
2661.2 1 - p.c. < 100.000 t/j 10 100 100  30 2 2 100 3    
2662  Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken 50 100 100  30 2 2 100 3    
2663, 2664 0 Betonmortelcentrales:             
2663, 2664 1 - p.c. < 100 t/u 10 100 100  10 3 2 100 3    
2665, 2666 0 Vervaardiging van produkten van beton, (ve-

zel)cement en gips: 
            

2665, 2666 1 - p.c. < 100 t/d 10 100 100  100 2 2 100 3    
267 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:             
267 1 - zonder breken, zeven en drogen 0 30 100  0 1 2 100 3  D  
2681  Slijp- en polijstmiddelen fabrieken 10 50 50  10 1 2 50 3  D  
2682 C Minerale produktenfabrieken n.e.g. 50 100 100  50 2 2 100 3  D  
27 - VERVAARDIGING VAN METALEN             
28 - VERVAARD. VAN PRODUKTEN VAN METAAL 

(EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.) 
            

281 0 Constructiewerkplaatsen:             
281 1 - gesloten gebouw 30 30 100  30 2 2 100 3 B   
284 B Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. 50 30 100  30 2 2 100 3 B D  
2851 0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:             
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2851 1 - algemeen 50 50 100  50 2 2 50 3 B  L 
2851 2 - scoperen (opspuiten van zink) 50 50 100  30 2 2 50 3 B D L 
2851 3 - thermisch verzinken 100 50 100  50 2 2 100 3 B  L 
2851 4 - thermisch vertinnen 100 50 100  50 2 2 100 3 B  L 
2851 5 - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, 

polijsten) 
30 50 100  30 2 2 50 3 B   

2851 6 - anodiseren, eloxeren 50 10 100  30 2 2 100 3 B   
2851 7 - chemische oppervlaktebehandeling 50 10 100  30 2 2 100 3 B   
2851 8 - emailleren 100 50 100  50 1 1 100 3 B  L 
2851 9 - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, ver-

zinken, verkoperen ed) 
30 30 100  50 2 2 30 2 B   

2851 11 - metaalharden 30 50 100  50 1 2 100 3 B D  
2851 12 - lakspuiten en moffelen 100 30 100  50 2 2 100 3 B D L 
2852  Overige metaalbewerkende industrie 10 30 100  30 1 2 100 3 B D  
287 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. 30 30 100  30 2 2 100 3 B   
29 - VERVAARDIGING VAN MACHINES EN AP-

PARATEN 
            

29 0 Machine- en apparatenfabrieken:             
29 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 100  30 2 1 100 3 B D  
30 - VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES 

EN COMPUTERS 
            

30 A Kantoormachines- en computerfabrieken 30 10 50  30 1 1 50 3    
31 - VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MA-

CHINES, APPARATEN EN BENODIGDH. 
            

314  Accumulatoren- en batterijenfabrieken 100 30 100  50 2 2 100 3 B  L 
316  Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 50  30 1 1 50 3    
32 - VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TE-

LECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH. 
            

321 t/m 323  Vervaardiging van audio-, video- en telecom-
apparatuur e.d. 

30 0 50  30 2 1 50 3 B D  

3210  Fabrieken voor gedrukte bedrading 50 10 50  30 1 2 50 3 B   
33 - VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTI-

SCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN 
            

33 A Fabrieken voor medische en optische apparaten 
en instrumenten e.d. 

30 0 30  0 1 1 30 2    
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34 - VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANG-
WAGENS EN OPLEGGERS 

            

343  Auto-onderdelenfabrieken 30 10 100  30 2 2 100 3    
35 - VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDE-

LEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS) 
            

351 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:             
351 1 - houten schepen 30 50 50  10 1 1 50 3 B   
351 2 - kunststof schepen 100 50 100  50 1 1 100 3 B   
352 0 Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:             
352 1 - algemeen 50 30 100  30 2 2 100 3 B   
354  Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 30 10 100  30 2 2 100 3 B   
355  Transportmiddelenindustrie n.e.g. 30 30 100  30 2 2 100 3 B D  
36 - VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVE-

RIGE GOEDEREN N.E.G. 
            

361  Meubelfabrieken 50 50 100  30 2 2 100 3 B D  
362  Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10  10 1 1 30 2 B   
363  Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30  10 2 2 30 2    
364  Sportartikelenfabrieken 30 10 50  30 2 2 50 3    
365  Speelgoedartikelenfabrieken 30 10 50  30 2 2 50 3    
366  Vervaardiging van overige goederen n.e.g. 30 10 50  30 2 2 50 3  D  
37 - VOORBEREIDING TOT RECYCLING             
40 - PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, 

AARDGAS, STOOM EN WARM WATER 
            

40 B0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transforma-
torvermogen: 

            

40 B1 - < 10 MVA 0 0 30 C 10 1 1 30 2 B   
40 B2 - 10 - 100 MVA 0 0 50 C 30 1 1 50 3 B   
40 B3 - 100 - 200 MVA 0 0 100 C 50 1 2 100 3 B   
40 C0 Gasdistributiebedrijven:             
40 C3 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en ge-

bouwen), cat. B en C 
0 0 30 C 10 1 1 30 2    

40 C4 - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D 0 0 100 C 50 1 1 100 3    
40 D0 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:             
40 D1 - stadsverwarming 30 10 100 C 50 1 2 100 3    
40 D2 - blokverwarming 10 0 30 C 30 1 1 30 2    
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41 - WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER             
41 A0 Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:             
41 A2 - bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of   s 10 0 50 C 50 1 2 50 3    
41 B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:             
41 B1 - < 1 MW 0 0 30 C 10 1 1 30 2    
41 B2 - 1 - 15 MW 0 0 100 C 10 1 1 100 3    
45 - BOUWNIJVERHEID             
45 A Bouwbedrijven en aannemersbedrijven met 

werkplaats 
10 30 50  10 1 1 50 3 B D  

50 - HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTOR-
FIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS 

            

501, 502, 504  Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en 
servicebedrijven 

10 0 30  10 2 1 30 2 B   

5020.4 A Autoplaatwerkerijen 10 30 100  10 1 1 100 3    
5020.4 B Autobeklederijen 10 10 10  10 1 1 10 1    
5020.4 C Autospuitinrichtingen 50 30 30  30 1 1 50 3 B  L 
5020.5  Autowasserijen 10 0 30  0 2 1 30 2    
503, 504  Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -

accessoires 
0 0 30  10 1 1 30 2    

505 0 Benzineservisestations:             
505 1 - met LPG 30 0 30  100 3 1 100 3 B   
505 2 - zonder LPG 30 0 30  30 3 1 30 2 B   
51 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING             
511  Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 10  0 1 1 10 1    
5121  Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders 30 30 30  30 2 2 30 2    
5122  Grth in bloemen en planten 10 10 30  0 2 1 30 2    
5123  Grth in levende dieren 50 10 100 C 0 2 1 100 3    
5124  Grth in huiden, vellen en leder 50 0 30  0 2 1 50 3    
5125, 5131  Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consump-

tie-aardappelen 
30 30 30  30 2 1 30 2    

5132, 5133  Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eie-
ren, spijsoliën 

10 0 30  30 2 1 30 2    

5134  Grth in dranken 0 0 30  0 2 1 30 2    
5135  Grth in tabaksprodukten 10 0 30  0 2 1 30 2    
5136  Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30  0 2 1 30 2    
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5137  Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10 30  0 2 1 30 2    
5138, 5139  Grth in overige voedings- en genotmiddelen 10 10 30  30 2 1 30 2    
514  Grth in overige consumentenartikelen 10 10 30  10 2 1 30 2    
5151.1 0 Grth in vaste brandstoffen:             
5151.1 1 - klein, lokaal verzorgingsgebied 10 100 50  30 2 2 100 3    
5151.3  Grth minerale olieprodukten (excl. brandstoffen) 100 0 30  50 2 2 100 3 B   
5152.2 /.3  Grth in metalen en -halffabrikaten 0 10 100  10 2 2 100 3    
5153  Grth in hout en bouwmaterialen 0 10 50  10 2 2 50 3    
5154  Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmings-

apparatuur 
0 0 50  10 2 2 50 3    

5155.1  Grth in chemische produkten 50 10 30  100 2 2 100 3 B D  
5156  Grth in overige intermediaire goederen 10 10 30  10 2 2 30 2    
5157  Autosloperijen 10 30 100  30 2 2 100 3 B   
5157.2 /.3  Overige groothandel in afval en schroot 10 30 100  10 2 2 100 3 B D  
5162  Grth in machines en apparaten 0 0 30  0 2 2 30 2  D  
517  Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vak-

benodigdheden e.d. 
0 0 30  0 2 2 30 2    

52 - DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PAR-
TICULIEREN 

            

52 A Detailhandel voor zover n.e.g. 0 0 10  0 1 1 10 1    
5211/2,5246/9  Supermarkten, warenhuizen, hypermarkten, 

bouwmarkten, tuincentra 
0 0 10  30 3 1 30 2    

5222, 5223  Detailhandel vlees, wild, gevogelte, met roken, 
koken, bakken 

30 0 10  10 1 1 30 2    

5224  Detailhandel brood en banket met bakken voor 
eigen winkel 

30 10 10 C 10 1 1 30 2    

5231, 5232  Apotheken en drogisterijen 0 0 0  10 1 1 10 1    
5249  Detailhandel in vuurwerk 0 0 10  10 1 1 10 1    
527  Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en 

motorfietsen) 
10 0 10  10 1 1 10 1    

55 - LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVER-
STREKKING 

            

5511, 5512  Hotels en pensions met keuken 30 0 10  10 2 1 30 2    
552  Kampeerterreinen, vakantiecentra, e.d. (met 

keuken) 
30 0 50 C 10 2 1 50 3    
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553  Restaurants, cafetaria's, snackbars, viskramen 
e.d. 

30 0 10 C 10 2 1 30 2    

554  Café's, bars, discotheken 0 0 50 C 10 2 1 50 3  D  
5551  Kantines 10 0 30 C 10 1 1 30 2  D  
5552  Cateringbedrijven 30 0 10 C 10 1 1 30 2    
60 - VERVOER OVER LAND             
601 0 Spoorwegen:             
601 1 - stations 0 0 100 C 50 3 2 100 3  D  
6021.1  Bus-, tram- en metrostations en -remises 0 10 100 C 0 2 2 100 3  D  
6022  Taxibedrijven, taxistandplaatsen 0 0 30 C 0 2 1 30 2    
6023  Touringcarbedrijven 10 0 100 C 0 2 1 100 3    
6024  Goederenwegvervoerbedrijven (zonder 

schoonmaken tanks) 
0 0 100 C 30 3 1 100 3    

603  Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 0 0 50 C 10 1 1 50 3 B D  
61, 62 - VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT             
61, 62 A Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) 0 0 10  0 2 1 10 1    
63 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER             
6311.2 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnen-

vaart: 
            

6311.2 2 - stukgoederen 0 10 100  50 2 2 100 3 B D  
6312  Veem- en pakhuisbedrijven, koelhuizen 30 10 50 C 30 2 2 50 3  D  
6321  Autoparkeerterreinen, parkeergarages 10 0 30 C 0 3 1 30 2   L 
6322, 6323  Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) 0 0 10  0 2 1 10 1    
633  Reisorganisaties 0 0 10  0 1 1 10 1    
634  Expediteurs, cargadoors (kantoren) 0 0 10  0 1 1 10 1  D  
64 - POST EN TELECOMMUNICATIE             
641  Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C 0 2 1 30 2    
642 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C 0 1 1 10 1    
642 B TV- en radiozendstations (zie ook tabel 2: zend-

installaties) 
0 0 0 C 30 1 3 30 2  D  

65, 66, 67 - FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKE-
RINGSWEZEN 

            

65, 66, 67 A Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen 0 0 30 C 0 1 1 30 2    
70 - VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND 

GOED 
            



Bijlage 1 (vervolg 12) 

@ Grontmij  99045959 - Ginkel/LV, rev.  

   

70 A Verhuur van en handel in onroerend goed 0 0 10  0 1 1 10 1    
71 - VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, 

MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDE-
REN 

            

711  Personenautoverhuurbedrijven 10 0 30  10 2 1 30 2    
712  Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. 

personenauto's) 
10 0 50  10 2 1 50 3  D  

713  Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 10 0 50  10 2 1 50 3 B D  
714  Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 10 10 30  10 2 2 30 2  D  
72 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIE-

TECHNOLOGIE 
            

72 A Computerservice- en informatietechnologie-
bureau's e.d. 

0 0 10  0 1 1 10 1    

73 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK             
731  Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikke-

lingswerk 
30 10 30  30 1 1 30 2    

732  Maatschappij- en geesteswetenschappelijk on-
derzoek 

0 0 10  0 1 1 10 1    

74 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING             
74 A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren 0 0 10  0 1 1 10 1  D  
747  Reinigingsbedrijven voor gebouwen 50 10 30  50 1 1 50 3 B D  
7481.3  Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 C 10 2 1 30 2 B   
7484.4  Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 0 0 10  0 2 1 10 1    
75 - OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIEN-

STEN, SOCIALE VERZEKERINGEN 
            

75 A Openbaar bestuur (kantoren e.d.) 0 0 30  0 2 1 30 2    
7525  Brandweerkazernes 0 0 50 C 0 1 1 50 3    
80 - ONDERWIJS             
801, 802  Scholen voor basis- en algemeen voortgezet 

onderwijs 
0 0 30  0 1 1 30 2    

803, 804  Scholen voor beroeps-, hoger en overig onder-
wijs 

10 0 30  10 1 1 30 2  D  

85 - GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG             
8511  Ziekenhuizen 10 0 30 C 10 3 2 30 2    
8512, 8513  Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven 10 0 10  0 2 1 10 1    
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8514, 8515  Consultatiebureaus 0 0 10  0 1 1 0 1    
853  Verpleeghuizen 10 0 30 C 0 1 1 30 2    
90 - MILIEUDIENSTVERLENING             
9000.2 A Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d. 50 30 50  10 2 1 50 3    
9000.2 B Gemeentewerven (afval-inzameldepots) 30 50 50  10 2 1 50 3 B   
9000.3 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:             
9000.3 A2 - kabelbranderijen 100 50 30  10 1 1 100 3 B  L 
9000.3 A4 - pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhui-

zen) 
50 10 30  10 1 2 50 3   L 

9000.3 A5 - oplosmiddelterugwinning 100 0 10  30 1 2 100 3 B D L 
9000.3 A7 - verwerking fotochemisch en galvano-afval 10 10 30  10 1 1 30 2 B  L 
9000.3 D0 Composteerbedrijven:             
9000.3 D2 - gesloten 100 50 100  50 3 1 100 3 B   
91 - DIVERSE ORGANISATIES             
9111  Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren) 0 0 30  0 1 1 30 2    
9131  Kerkgebouwen e.d. 0 0 30  0 2 1 30 2    
9133.1 A Buurt- en clubhuizen 0 0 50 C 0 2 1 50 3  D  
9133.1 B Hondendressuurterreinen 0 0 50  0 1 1 50 3    
92 - CULTUUR, SPORT EN RECREATIE             
921, 922  Studio's (film, TV, radio, geluid) 0 0 30 C 30 2 1 30 2    
9213  Bioscopen 0 0 30 C 0 3 1 30 2    
9232  Theaters, schouwburgen, concertgebouwen, 

evenementenhallen 
0 0 3 C 0 3 1 30 2    

9234  Muziek- en balletscholen 0 0 30  0 2 1 30 2    
9234.1  Dansscholen 0 0 30 C 0 2 1 30 2    
9251, 9252  Bibliotheken, musea, ateliers, e.d. 0 0 10  0 2 1 10 1    
9253.1  Dierentuinen 100 10 50 C 0 3 1 100 3    
9261.1 0 Zwembaden:             
9261.1 1 - overdekt 10 0 50 C 10 3 1 50 3    
9261.2 A Sporthallen 0 0 50 C 0 2 1 50 3    
9261.2 B Bowlingcentra 0 0 30 C 0 2 1 30 2    
9261.2 C Overdekte kunstijsbanen 0 0 100 C 100 2 1 100 3    
9261.2 E Maneges 50 30 30  0 2 1 50 3    
9261.2 F Tennisbanen (met verlichting) 0 0 50 C 0 2 2 50 3    
9261.2 G Veldsportcomplex (met verlichting) 0 0 50 C 0 2 2 50 3    
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9261.2 H Golfbanen 0 0 10  0 2 1 10 1    
9261.2 I Kunstskibanen 0 0 30 C 0 2 2 30 2    
9262 0 Schietinrichtingen:             
9262 2 - binnenbanen: boogbanen 0 0 10 C 10 1 1 10 1    
9262 11 - buitenbanen met voorzieningen: boogbanen 0 0 30  30 1 1 30 2    
9262 F Sportscholen, gymnastiekzalen 0 0 30 C 0 2 1 30 2    
9262 G Jachthavens met diverse voorzieningen 10 10 50 C 30 3 1 50 3 B   
9271  Casino's 30 0 10 C 0 3 1 30 2    
9272.1  Amusementshallen 0 0 30 C 0 2 1 30 2    
9301.1 A Wasserijen en strijkinrichtingen 30 0 50 C 30 2 1 50 3    
9301.1 B Tapijtreinigingsbedrijven 30 0 50  30 2 1 50 3   L 
9301.2  Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30  30 2 1 30 2 B  L 
9301.3 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30  0 1 1 30 2    
9301.3 B Wasserettes, wassalons 10 0 10  0 1 1 10 1    
9302  Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten 0 0 10  0 1 1 10 1    
9303 0 Begrafenisondernemingen:             
9303 1 - uitvaartcentra 0 0 10  0 2 1 10 1    
9303 2 - begraafplaatsen 0 0 10  0 2 1 10 1    
9303 3 - crematoria 100 10 30  10 2 2 100 3   L 
9304  Badhuizen en sauna-baden 10 0 30 C 0 1 1 30 2    
9305 A Dierenasiels en -pensions 30 0 100 C 0 1 1 100 3    
9305 B Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 0 0 10 C 0 1 1 10 1  D  
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