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1. Inleiding 
 
1.1 Aanleiding en doel  
In het kader van de actualisering van alle bestemmingsplannen in Vlist wordt een bestemmingsplan voor de 

dorpskernen in de gemeente Vlist opgesteld. Het bestemmingsplan Dorpskernen 2009 omvat de kernen 

Haastrecht, Stolwijk en Vlist. Omdat het bestemmingsplan voornamelijk gericht is op behoud bestaand gebied 

kan het plan gekarakteriseerd worden als een conserverend bestemmingsplan. Het bestemmingsplan (de regels 

en plankaart) is opgesteld door KuiperCompagnons. De onderhavige toelichting van het bestemmingsplan is in 

eerste aanleg opgesteld door Bureau Ruimtewerk. 

 

Met het opstellen van het bestemmingsplan Dorpskernen 2009 worden de volgende doeleinden nagestreefd: 

a. actualiseren, waarbij ruim 20 vigerende bestemmingsplannen worden herzien (zie de tabel op pagina 3) met 

als resultaat dat in geheel Vlist nog maar drie bestemmingsplannen gelden: Landelijk gebied, Bedrijventerreinen, 

en Kernen. Daarnaast zullen voor enkele grote projecten partiële herzieningen worden opgesteld. 

b. beter in kunnen spelen op de ruimtelijke dynamiek in de gemeente door mogelijkheid kleine uitbreidingen, en 

hiermee het terugdringen van de administratieve lasten (minder planologische procedures); 

c. signaleren knelpunten bij ruimtelijke ontwikkelingen op basis van actuele en vigerende wetgeving: het 

bestemmingsplan zal mede gebruikt worden om ruimtelijke belemmeringen op het gebied van archeologie, 

externe veiligheid, geluid en water in kaart te brengen; 

d. gewenste ontwikkelingen, voor zover uitgekristalliseerd, voorzien van een actueel juridisch kader; 

e. leveren van een bijdrage aan een uniform en actueel juridisch planologisch kader zodat bestaande verschillen 

tussen vigerende juridische regelingen (bestemmingsplannen, ontheffingen) verdwijnen; 

f. afstemming met andere beleidsterreinen zoals welzijn, verkeer en groen; 

g. voldoen aan de doelstelling van actuele en digitale bestemmingsplannen conform de nieuwste standaarden die 

door het rijk gesteld zijn in het kader van het project Digitale Uitwisseling in Ruimtelijke Processen (DURP). 

 

Tussen het eerste concept van het ontwerpbestemmingsplan en de uiteindelijke vaststelling zit een zodanige tijd, 

dat er tijdens het proces ontwikkelingen kunnen plaatsvinden waardoor het kan voorkomen dat de tekst in de 

toelichting op enkele onderdelen niet meer geheel actueel is.  

 
1.2 Plangebied  

Het plangebied omvat de drie dorpskernen van de gemeente Vlist: Haastrecht, Stolwijk en Vlist. Voor iedere kern 

wordt de bebouwde kom als grens van het bestemmingsplan aangehouden. Dit komt in grote lijnen overeen met 

de rode contouren zoals vastgesteld in het Streekplan Zuid-Holland Oost. Op een aantal onderdelen wordt 

afgeweken van dit uitgangspunt door toevoeging of het buiten beschouwing laten van gebieden die functioneel 

gezien respectievelijk wel of niet bij de dorpskernen behoren. 

 

De nieuwbouwwoningenlocatie Tuincentrum Bovenkerk, Bovenkerkseweg 76A te Stolwijk wordt toegevoegd, 

omdat deze functioneel gezien bij de dorpskern behoort, maar nu nog buiten de bebouwde kom valt. 

 

Tevens wordt de plangrens beperkt aangepast in verband met de afstemming op het bestemmingsplan Landelijk 

gebied, bijvoorbeeld de percelen aan Provincialeweg West 3a en 3b, nabij Haastrecht. 

Binnen de rode contouren liggen een aantal bedrijventerreinen: twee in de kern Stolwijk en één in de kern 

Haastrecht. Hiervoor is een afzonderlijk bestemmingsplan Bedrijventerreinen in voorbereiding. De gronden 

gelegen in dit bestemmingsplan, evenals de gronden gelegen in het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied’, 
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uitgezonderd bovenvermelde beperkte aanpassingen, zullen niet worden meegenomen in het plangebied van 

bestemmingsplan Dorpskernen. 

Daarnaast is een bestemmingsplan in voorbereiding voor het ontwikkelingsgebied Bos en Water (Bergvliet IV). 

Ook dit gebied wordt in dit bestemmingplan buiten beschouwen gelaten. De grens met het plangebied van Bos en 

Water zal worden aangepast op de grens zoals deze in het kader van de bestemmingsplanprocedure van Bos en 

Water wordt voorgesteld. De plannen sluiten naadloos op elkaar aan. 

 

Tot slot zijn er een aantal ontwikkelingslocaties waarvan overwogen is deze wel of niet op te nemen in 

onderliggend bestemmingsplan. Hierover wordt uitgewijd in hoofdstuk 4. 

Op onderstaande afbeelding is de ligging van het plangebied aangegeven. 
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1.3 Vigerende plannen  

Op dit moment gelden voor het plangebied van de drie kernen een groot aantal bestemmingsplannen. De 

vigerende bestemmingsplannen variëren sterk van leeftijd: van vaststelling in 1940 tot en met vaststelling in 2005. 

De volgende plannen of delen van plannen zijn tot het onherroepelijk worden van dit plan van kracht: 

 

Tabel 1: overzicht vigerende bestemmingsplannen Dorpskernen 2009 (d.d. april 2008) 

Bron: gemeente Vlist 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OVERZICHT VIGERENDE BESTEMMINGSPLANNEN 
KERN VLIST       
Bestemmingsplan Vaststelling raad Goedkeuring GS Kroon/RVS
        
Gebied kern Haastrecht       
Uitbreidingsplan in hoofdzaak landelijk gebied 1-6-1943 1940-1945   
Dorpskern 1-2-1968 5-3-1969 n.v.t. 
Dorpskern, 1e herziening 7-3-1977 19-10-1977   
Detailhandelstructuur Dorpskernen Haastrecht + Stolwijk 17-12-2001 16-7-2002 n.v.t. 
Agterpoort 28-11-1994 11-7-1995 19-9-1997 
Hofkamp 22-4-2003 25-11-2003 n.v.t. 
Stein 11-6-1979 19-2-1980 n.v.t. 
Stein, herziening Hof van Stein 28-6-2005 20-12-2005   
Bergvliet 31-8-1978 6-11-1979 n.v.t. 
Bergvliet, 1e herziening 19-4-1982 11-1-1983 n.v.t. 
Bergvliet Noord 29-5-1989 10-10-1989 n.v.t. 
        

Gebied kern Vlist       
Dorp 1989 27-5-1991 17-12-1991 30-8-1993 
Dorp, 2e herziening 30-6-1997 9-9-1997 n.v.t. 
        

Gebied kern Stolwijk       
Dorp Stolwijk 17-5-1963 27-11-1963 n.v.t. 
Dorp Stolwijk 1e partiële herziening 26-1-1971 30-6-1971 n.v.t. 
Dorp Oost  6-4-1973 6-2-1974   
Dorpskern 16-12-1991 28-4-1992 n.v.t. 
Dorpskern, 1e herziening 26-2-1996 14-1-1997 n.v.t. 
Dorpskern, 2e herziening 15-7-1996 5-11-1996 n.v.t. 
Dorpskern, 4e herziening 25-2-2002 1-5-2002 n.v.t. 
Detailhandelstructuur Dorpskernen Haastrecht + Stolwijk 18-12-2001 16-7-2002 n.v.t. 
Bovenkerk 25-4-1994 6-9-1994 n.v.t. 
Bovenkerk, 1e partiële herziening (3e kwadrant) 27-9-2005 22-12-2005   
Stolwijk Noord / Tentweg 25-10-1999 23-5-2000 n.v.t. 
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Afbeeldingen: Overzichtskaarten vigerende bestemmingsplannen gemeente Vlist 

 
1.4 Inhoud en leeswijzer  

Het bestemmingsplan Dorpskernen 2009 is vervat in: 

- de plankaart; 

- de regels, waarin bepalingen zijn opgenomen over de inhoud van de bestemmingen, en bepalingen 

omtrent het gebruik van de gronden en de toelaatbaarheid van bebouwing. 

Het bestemmingsplan gaat verder vergezeld van deze toelichting. Hierin wordt de opzet van het plan beschreven 

en zijn de aan het plan ten grondslag liggende gedachten weergegeven alsmede de resultaten van inventarisatie 

en onderzoek. Ook de resultaten van inspraak en overleg zijn in de toelichting opgenomen. 

 

In hoofdstuk 2 is weergegeven met welk beleid van internationaal, nationaal, provinciaal, regionaal, en 

gemeentelijk niveau rekening moet worden gehouden. 

In hoofdstuk 3 worden per beleidsthema de actuele situatie en lopende ontwikkelingen weergegeven, aan de 

hand waarvan uitgangspunten per thema worden geformuleerd. 

In hoofdstuk 4 wordt het plan beschreven. 

Hoofdstuk 5 geeft een beschrijving over benodigd en vereist onderzoek per milieuaspect. 

In hoofdstuk 6 wordt de juridische opzet van onderliggend bestemmingsplan beschreven. 

Hoofdstuk 7 geeft de overleg- en inspraakreacties weer.  

Tot slot wordt in hoofdstuk 8 de maatschappelijke- en financieel-economische uitvoerbaarheid van dit plan 

bepaald en beschreven hoe met handhaving van de regels in dit plan kan worden omgesprongen.  
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2 Beleid  

 
2.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk geeft een beknopt overzicht van het ruimtelijk relevante beleid voor het voorliggende 

bestemmingsplan op internationaal, nationaal, provinciaal, regionaal en gemeentelijk schaalniveau.  

 
2.2 Internationaal 
2.2.1 Het verdrag van Malta (Valletta) 

Het ‘Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed’, kortweg het Verdrag van Malta, is 

op 16 januari 1992 in Valletta tot stand gekomen. Uitgangspunt van het verdrag is het archeologisch erfgoed waar 

mogelijk te behouden. Bij het ontwikkelen van ruimtelijk beleid moet het archeologisch belang, beter nog het 

cultuurhistorisch belang, vanaf het begin meewegen in de besluitvorming. De invoering van het verdrag heeft 

gevolgen gehad voor het archeologische bestel. Archeologie moet nu nog beter in de Nederlandse wetgeving 

geïmplementeerd worden. Alle overheden hebben zorgplicht voor archeologische waarden gekregen, dus ook de 

gemeenten. Veel provincies, hebben hun beleid en regelgeving inmiddels aangepast. Door het verdrag heeft de 

gemeente de inspanningsverplichting de archeologische waarden te beschermen. 

 

2.2.2 Vogelrichtlijn 
De Vogelrichtlijn (79/409/EG) uit 1979 heeft tot doel: de bescherming en het beheer van alle op het grondgebied 

van de Europese Unie in het wild levende vogels en hun habitats. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de 

instandhouding van al deze vogelsoorten en in het bijzonder de trekvogels en zijn verplicht om de verschillende 

natuurlijke habitats die het leefmilieu van de wilde vogels vormen, in stand te houden. Op grond van deze richtlijn 

worden gebieden aangewezen als Speciale Beschermingszone. Deze gebieden maken deel uit van het Europese 

initiatief om een ecologisch netwerk van natuurgebieden duurzaam te beschermen (Natura 2000). Daarnaast stelt 

de richtlijn nadere regels voor de bescherming, het beheer en de regulering van vogelsoorten. 

De rechtsgevolgen die voortvloeien uit de Vogelrichtlijn betreffen, naast het aanwijzen van de Speciale 

Beschermingszones, ook de verplichting om passende maatregelen te nemen om de kwaliteit van de 

leefgebieden van de vogelsoorten niet te laten verslechteren. Verder mogen er geen storende invloeden optreden 

in gebieden die negatieve gevolgen hebben voor het voortbestaan van de vogelsoorten, die door de Vogelrichtlijn 

beschermd worden. Nieuwe plannen of projecten in en in de nabijheid van Speciale Beschermingszones worden 

volgens de richtlijn getoetst. Het plangebied is niet aangewezen als Speciale Beschermingszone in het kader van 

de Vogelrichtlijn. 

 

2.2.3 Habitatrichtlijn 

De in 1992 vastgestelde Habitatrichtlijn is het voornaamste stuk wetgeving van de Europese Gemeenschap ter 

bevordering van de biologische verscheidenheid. Deze richtlijn houdt de verplichting in voor deelstaten om de 

habitats en soorten, die voor de Europese Unie van belang zijn, in stand te houden. Iedere lidstaat moet op zijn 

grondgebied de gebieden die voor het behoud van de onder de richtlijn vallende habitats en soorten het 

belangrijkst zijn identificeren en vervolgens aanwijzen als Speciale Beschermingszones. Het plangebied is niet 

aangewezen als Speciale Beschermingszone in het kader van de Habitatrichtlijn. 
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2.3 Rijk 
 
2.3.1 Nota Ruimte  

De Nota Ruimte bevat het nationaal ruimtelijk beleid tot 2020, waarbij de periode 2020-2030 geldt als doorkijk 

naar de lange termijn. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer: wonen, woonlocaties en 

verstedelijking, natuur, landschap en waterbeheer, bereikbaarheid en het ruimtelijk accommoderen van de 

economie. Hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid is ruimte te scheppen voor de verschillende 

ruimtevragende functies op het beperkte oppervlak dat in Nederland ter beschikking staat. Specifiek richt het 

rijksbeleid zich op: 

• Versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland; met name door voldoende ruimte te  

reserveren voor de ontwikkeling van bedrijven in (groot)stedelijk gebied. 

• Bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland; investeren in leefbaarheid en veiligheid. 

• Borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke (natuur, landschappelijke en 

cultuurhistorische) waarden.  

• Borging van de veiligheid; aandacht voor de waterproblematiek en externe veiligheidsaspecten. 

 

Het kabinet streeft naar basiskwaliteit voor steden en dorpen en de bereikbaarheid daarvan. Voor verstedelijking, 

economische activiteiten en infrastructuur gaat het rijk uit van de bundelingsstrategie. Dit betekent dat nieuwe 

bebouwing voor deze functies grotendeels geconcentreerd tot stand komt, dat wil zeggen in bestaand bebouwd 

gebied, aansluitend op het bestaande bebouwde gebied of in nieuwe clusters van bebouwing daarbuiten. De 

ruimte die in het bestaande stedelijk gebied aanwezig is, moet door verdichting optimaal worden benut. 

Uitgangspunt is dat in iedere gemeente voldoende ruimte wordt geboden om te voorzien in de natuurlijke 

bevolkingsaanwas en de lokaal georiënteerde bedrijvigheid. Gemeenten zijn niet verplicht (al dan niet volledig) 

gebruik te maken van deze mogelijkheid: afstemming in regionaal verband is wenselijk om te komen tot de juiste 

woonmilieutypen en locatiekeuzen, met name in relatie tot woningbouwafspraken. Het is de verantwoordelijkheid 

van provincies en (samenwerkende) gemeenten om dit generieke ruimtelijke beleid uit te werken. 

 

De toegankelijkheid en bruikbaarheid van het buitengebied rond de steden zou moeten worden vergroot. Dit 

houdt onder meer een uitbreiding van het fiets- en wandelpadennet in. Grootschalige ‘regionale parken’ in een 

stedelijk netwerk zouden meer dan tot nu toe het geval is mogelijkheden moeten bieden voor ontspanning, 

sportbeoefening, recreatie en beleving van aantrekkelijke landschappen en natuur op betrekkelijke korte afstand 

van waar mensen wonen en werken. 

 

2.3.2 Vierde nota Waterhuishouding (1998) 

De Vierde Nota Waterhuishouding zet de strategie door van integraal waterbeheer die is ingezet in de Derde Nota 

Waterhuishouding. De wateroverlast die in de negentiger jaren is ontstaan heeft echter tot het inzicht geleid dat 

maatregelen, die herhaling moeten voorkomen, meer inhouden dan het verhogen van dijken. De Vierde Nota 

Waterhuishouding pleit daarom voor meer samenhang tussen het beleid voor water, ruimtelijke ordening en 

milieu, gericht op de verschillende belangen zoals veiligheid, landbouw, natuur, drinkwatervoorziening, transport, 

recreatie en visserij, daarbij ruimte scheppend voor gebiedsgericht maatwerk. 

 
2.3.3 Natuurbeschermingswet (1998) 
Nederland heeft sinds 1998 een nieuwe natuurbeschermingswet, die zich alleen richt op de bescherming van 

Gebieden. De verplichtingen die voortkomen uit Europese regelgeving ten aanzien van de bescherming van 

soorten zijn opgenomen in de Flora- en faunawet. De gebieden die door de wet worden beschermd zijn de 
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Habitat- en Vogelrichtlijn gebieden, aangevuld met de vroegere Beschermde- en Staatsnatuurmonumenten. Het 

voorliggende plangebied valt hier niet onder. 

 

2.3.4 Flora- en Faunawet (2002) 

Sinds 1 april 2002 is de Flora- en Faunawet in werking getreden. Deze wet biedt het juridisch kader voor de 

bescherming van dier- en plantensoorten in Nederland en bevat onder andere de implementatie van de Europese 

Vogel- en Habitatrichtlijnen. In de wet zijn algemene en specifieke verboden vastgelegd ten aanzien van 

beschermde plant- en diersoorten. Naast een aantal in de wet (en daarop gebaseerde besluiten) vermelde 

specifieke mogelijkheden om ontheffing te verlenen van in de wet genoemde verboden, geeft de wet een 

algemene ontheffingsbevoegdheid aan de minister van LNV (artikel 75, lid 3). 

  
2.3.5 Besluit externe veiligheid inrichtingen (2004) 

Het BEVI is in oktober 2004 in werking getreden. Het besluit heeft tot doel zowel individuele als groepen burgers 

een minimaal (aanvaard) beschermingsniveau te bieden. Indien, op grond van een Wro-besluit, de bouw of 

vestiging van een kwetsbaar- of beperkt kwetsbaar object mogelijk wordt gemaakt, is het BEVI van toepassing. 

 
2.3.6 Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (2004) 

In augustus 2004 is voor het vervoer van gevaarlijke stoffen de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke 

stoffen gepubliceerd. In de circulaire RNVGS is het rijksbeleid over de afweging van veiligheidsbelangen die een 

rol spelen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen in relatie tot de omgeving, verduidelijkt en geoperationaliseerd. In 

de circulaire is zoveel mogelijk aangesloten bij het BEVI. 

 

2.3.7 Wet Luchtkwaliteit (2007) 

De Eerste Kamer heeft op 9 oktober 2007 het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet milieubeheer 

goedgekeurd (Stb. 2007, 414) en vervolgens is de wijziging op 15 november 2007 in werking getreden. Met name 

hoofdstuk 5 titel 2 uit genoemde wet is veranderd. Omdat titel 2 handelt over luchtkwaliteit staat de nieuwe titel 2 

bekend als de 'Wet luchtkwaliteit'. Een belangrijk onderdeel van het instrumentarium is het Nationale 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), dat naar verwachting in 2009 in werking treedt. Binnen het NSL 

werken het rijk, de provincies en gemeenten samen om de Europese eisen voor luchtkwaliteit te realiseren. Het 

NSL kan pas in werking treden als de EU derogatie (verlenging van de termijn om luchtkwaliteitseisen te 

realiseren) heeft verleend. 

De uitvoeringsregels behorend bij de wet zijn vastgelegd in algemene maatregelen van bestuur (amvb) en 

ministeriële regelingen die gelijktijdig met de ‘Wet luchtkwaliteit’ in werking treden. De belangrijkste zijn het 

‘Besluit niet in belangrijke mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)’ en de ‘Regeling niet in belangrijke mate bijdragen 

(luchtkwaliteitseisen)’. In deze laatste regeling zijn categorieën aangewezen waarvan op voorhand vaststaat dat 

zij niet in belangrijke mate bijdragen aan een verslechtering van de luchtkwaliteit. Tot aan de inwerkingtreding van 

het NSL geldt voor die categorieën een grens van 1% van de betreffende grenswaarde, na de inwerkingtreding 

van het NSL geldt een grens van 3% van de betreffende grenswaarde. 

 
2.3.8 Nota Belvedère (1999) 

De Nota Belvedère is in 1999 vastgesteld door de ministeries van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, 

Landbouw Natuur en Visserij, Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu en Verkeer en Waterstaat. Voor 

Nederland is een aantal Belvedère-gebieden aangewezen. De strategie van de Belvedère gedachte is ‘Behoud 

door ontwikkeling’. Dit heeft te maken met het bewaren van cultuurhistorie door te ontwikkelen op een manier die 
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de specifieke identiteit van het gebied behoudt en verder uitbouwt, zodat naar de toekomst deze herkenbare 

identiteit  blijft bestaan.  

De Krimpenerwaard is één van de Belvedère-gebieden. Naast karakteristieke landschappelijke elementen 

vormen de beschermde dorpsgezichten van Gouda, Schoonhoven en Vlist een fysieke drager van de 

Krimpenerwaard. 

 

2.3.9 Wet op de archeologische monumentenzorg 

Op 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg in werking getreden. Hiermee zijn de 

uitgangspunten van het Verdrag van Malta binnen de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. De wet regelt de 

bescherming van archeologisch erfgoed in de bodem, de inpassing ervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de 

financiering van opgravingen: ‘de veroorzaker betaalt’.  

Bij het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen moeten gemeenten rekening houden met archeologie. 

Provincies hebben de taak gekregen om 'archeologische attentiegebieden' aan te wijzen. Voor die gebieden 

zullen gemeenten ook hun bestaande bestemmingsplannen moeten aanpassen. De provincie Zuid-Holland 

gebruikt de Archeologische Monumentenkaart (AMK) en de Indikatieve Kaart van Archeologische Waarden 

(IKAW) bij advisering en beoordeling van (wijziging van) bestemmingsplannen, bij het verlenen van 

ontgrondingsvergunningen en bij advisering over aanlegvergunningen, bodemsaneringen en peilbesluiten. 

 

2.3.10 Aanwijzing beschermd dorpsgezicht te Vlist 

Op 1 mei 1969 is een gedeelte van het grondgebied van de kern Vlist door het Ministerie van Cultuur, Recreatie 

en Maatschappelijk Werk aangewezen als beschermd dorpsgezicht, te weten het gebied ten noorden van de kom 

tot een diepte van 150 à 200 meter uit de oevers van de rivier de Vlist, inclusief de Oost- en West-Vlisterdijk. Het 

beschermde dorpsgezicht is op 23 juli 1969 als zodanig ingeschreven in het register van beschermde stads- en 

dorpsgezichten. In de bijbehorende toelichting wordt het volgende vermeld: het riviertje de Vlist, in oorsprong een 

veenwater dat uitmondt in de Hollandse IJssel, vormt een landschappelijk element van bijzondere waarde in de 

Krimpenerwaard. De kwaliteiten worden ondersteund door een aantal monumentale boerderijen en enige kleine 

behuizingen. Voorts geldt de Vlist als belangrijk voorbeeld van de nederzettingsvorm die voortkomt uit de wijze 

van ontginnen van de woeste gronden tijdens de Middeleeuwen. Het historische dorpsbeeld wordt dan ook 

volledig bepaald door de boerderijen langs de dijken met hun smalle, diep landinwaarts strekkende kavels. 

De Rijksdienst voor de Monumentenzorg heeft in maart 1987 besloten tot een uitbreiding van het beschermde 

dorpsgezicht Vlist met het gedeelte Bonrepas. In de bijbehorende toelichting wordt het volgende vermeld: naar de 

huidige inzichten doet de omgrenzing van het reeds aangewezen gedeelte van het dorp onvoldoende recht aan 

de in een ruimer gebied aanwezige en ook als zodanig herkenbare cultuurhistorische waarde. Bonrepas vormt 

van oudsher een structurele eenheid met Vlist. Het heeft dezelfde kenmerken die ook Vlist typeren. 

 

2.4 Provincie 
 
2.4.1 Streekplan Zuid-Holland Oost 

Het streekplan Zuid-Holland Oost, dat door provinciale staten is vastgesteld op 12 november 2003, vervangt het 
oude streekplan volledig. Inmiddels is op 23 april 2008 de vijfde streekplanherziening vastgesteld. Met deze 
herziening is het Slotadvies van de Strategiegroep Veenweidepact Krimpenerwaard inzake ‘Herbegrenzing natuur 
en landbouw in de Krimpenerwaard’ in het streekplan geïmplementeerd.  
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Het ruimtelijk beleid van de provincie is gericht op ontwikkeling én bescherming. Ontwikkeling van vitaliteit van 

stad en land, leefbaarheid en aantrekkelijkheid en daarnaast bescherming van gebiedseigen functies en waarden 

waaronder landschappelijke kwaliteit en natuur. De Krimpenerwaard is bijna in zijn geheel aangemerkt als 

Topgebied behoud cultureel erfgoed- en Belvedèregebied. 

Over het algemeen geldt dat er een terughoudend beleid wordt gevoerd met betrekking tot het lokaliseren van 

nieuwe stedelijke functies. De nadruk ligt op intensief, multifunctioneel ruimtegebruik en functiemenging, rekening 

houdend met cultuurhistorische waarden en van het in principe per saldo behouden van functies. De ruimte voor 

verstedelijking is aangegeven door rode contouren (bebouwingscontouren).  

Het accommoderen van nieuwe stedelijke functies buiten de bebouwingscontouren is niet toegestaan, behalve 

als het gaat om het toepassen van de ruimte-voor-ruimteregeling of om kleinschalige voorzieningen van openbaar 

nut die niet binnen de bebouwingscontour kunnen worden gevestigd. Stedelijke functies zijn wonen en werken en 

daarmee samenhangende vormen van ruimtegebruik als sportterreinen, volkstuinen, verblijfsrecreatie en groen.  

De bebouwingscontouren vormen een uitdaging en stimulans voor de gemeenten om te streven naar 

intensivering van het ruimtegebruik en naar verbetering van de kwaliteit van het binnen de bebouwingscontouren 

liggende stedelijke gebied. Het doel is aan de vraag naar woonruimte te voldoen zonder het verstedelijkte gebied 

uit te breiden. Nog niet gebouwde gebieden binnen de bebouwingscontour hebben de aanduiding ‘Te ontwikkelen 

gebieden’. Volgens de Wro kunnen deze gebieden slechts worden verstedelijkt als er een gemeentelijke 

structuurvisie beschikbaar is. De gemeente wordt in het streekplan uitgedaagd om ruimte te winnen door inzet 

van woonmilieutransformatie, meervoudig ruimtegebruik en functiemenging. In de gemeente Vlist is in 2005 de 

structuurvisie Vitaal Vlist vastgesteld. Bos en Water is aangewezen als nieuwe woningbouwlocatie binnen de 

dorpskernen van de gemeente Vlist. 

 
2.4.2 Nota planbeoordeling: Regels voor Ruimte (2005)  

De Nota Regels voor Ruimte heeft de Nota planbeoordeling 2002 vervangen en vormt met het streekplan Zuid-

Holland Oost het beoordelingskader van Gedeputeerde Staten voor gemeentelijke ruimtelijke plannen. De 

gemeenten worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid. De nota is daarom met name gericht op 

het beschermen van de wezenlijke ruimtelijke belangen in de provincie, waarbij ruimte wordt gegeven aan de 

lokale overheden om de belangen van lokaal niveau op eigen wijze te beschermen en te ontwikkelen. 

Belangrijke speerpunten van het provinciale beleid in het kader van de ruimtelijke ordening zijn het knopen- en 

locatiebeleid, infrastructuur en het beheer van de ruimte voor wonen en werken. De provincie richt zich daarbij 

met name op een efficiënt gebruik van de ruimte voor deze functies, die in de streekplannen zijn aangegeven als 

stads- en dorpsgebied en de bedrijventerreinen. Voor het woningbouwbeleid vormt, naast het locatiebeleid in de 

streekplannen, de provinciale woonvisie ‘Samenhang  en samenspel 2005 -2014’ (2005) het beleidskader. Bij de 

beoordeling van ruimtelijke plannen wordt echter niet getoetst aan de woonvisie. 

Ten aanzien van detailhandel is aangegeven dat nieuwe voorzieningen regionaal moeten worden afgestemd op 

de verzorgingsfunctie en het inwonertal van steden en dorpen waarbij rekening moet worden gehouden met de 

effecten op de functie van nabijgelegen centra. 

 

(Beleids)regels uit provinciale nota’s en plannen, zoals het Provinciale Verkeer en Vervoersplan en het 

Beleidsplan Milieu en Water, die relevant zijn voor het provinciaal ruimtelijk beleid zijn in de Nota Regels voor 

Ruimte opgenomen. 
 
2.4.3 Ontwikkelingsvisie recreatie en toerisme in de Krimpenerwaard (2000) 

In het verlengde van het Raamplan van Landinrichting Krimpenerwaard is een ontwikkelingsvisie recreatie en 

toerisme opgesteld. De visie richt zich op het benutten van de kansen die het agrarisch landschap, de natuur en 



Bestemmingsplan Dorpskernen 2009 
26 januari 2010 

12

de cultuurhistorische rijkdom bieden voor recreatie en toerisme. Met name de combinatie van landelijk gebied en 

historische dorpen en steden maken de Krimpenerwaard aantrekkelijk. De cultuurhistorische waarde bestaat 

vooral uit de sterk historisch gegroeide landschappelijke structuur van het gebied. De kansen voor de 

Krimpenerwaard, die van belang zijn voor bestemmingsplan Dorpskernen, moeten vooral gezocht worden in 

extensieve, sportieve recreatie (goede netwerken voor wandelen, fietsen en kanoën), in combinatie met het 

bezoek aan bezienswaardigheden en attractiepunten.  

 
2.5 Regio 
 
2.5.1 Toekomstvisie Perspectieven voor de Krimpenerwaard (2006) 

De Krimpenerwaard gemeenten hebben hun strategische samenwerking vastgelegd in een gezamenlijke 

toekomstvisie op de ontwikkeling van de Krimpenerwaard en de rol van de lokale overheid daarin.  

De centrale doelstelling is te werken aan ´een uitgebalanceerde en vitale samenleving, waar de menselijke schaal 

en maat centraal staan, ingebed in een karakteristieke natuurlijke en landschappelijke omgeving waarvan 

diversiteit en kleinschaligheid de kenmerken zijn.´ De toekomstvisie is een richtinggevend document dat de 

Krimpenerwaardraad en de afzonderlijke gemeenteraden een handvat biedt bij het uitzetten van een 

gezamenlijke koers voor de komende 15 tot 20 jaar.  

 

2.5.2 K5 woonvisie (2007) 

De subregionale woonvisie K5 gemeenten geeft uitwerking aan de toekomstvisie ´Perspectieven voor de 

Krimpenerwaard.´ De hoofdopgave van het woonbeleid is ‘behoud van vitale, leefbare kernen en de daarbij 

behorende bevolkingsopbouw, voor nu en in de toekomst.’  

Deze doelstelling is vertaald naar vier beleidsopgaven: 

1. voldoende en juiste woningbouw, die een bijdrage levert aan een evenwichtige leeftijdsopbouw met een 

goede verhouding tussen starters, jonge gezinnen en senioren; 

2. een integrale en gecoördineerde aanpak van herstructurering; 

3. een goede afstemming van wonen, zorg en welzijn; 

4. zorgen voor keuzevrijheid op de lokale en subregionale woningmarkt en een betaalbaar woningaanbod.  

 

De woningbouwcapaciteit in de gemeente Vlist is 580 woningen, waar voor de woningbehoefte tot 2020 van 530 

wordt uitgegaan. Vervolgens is het totale woningbouwprogramma voor ‘harde plannen’ geraamd op 483 

woningen voor de periode 2007 – 2020.  De gemeente heeft ook een kwalitatief woningbouwprogramma, waarin 

eisen ten aanzien van woningdifferentiatie worden gesteld.  

 
2.5.3 Een kans voor balans. Economische visie voor de K5-gemeenten in de Krimpenerwaard (2004)  
In het kader van de oprichting van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Krimpenerwaard (ROM-K) is een 

economische visie voor de K-5 gemeenten in de Krimpenerwaard vastgesteld. Voor het bestemmingsplan 

Dorpskernen zijn de volgende uitgangspunten uit deze nota van belang:  

• aantrekken kleinschalige bedrijven in de dienstverlening en recreatie; 

• creatie van (planologische) mogelijkheden voor kleinschalige dienstverlening aan of nabij individuele 

woningen; 

• onderzoek naar mogelijke bouw van bedrijfsverzamelgebouwen voor (kleinschalige) dienstverlening; 

• vaststellen schaal van nieuw aan te trekken bedrijven; 

• woningen bouwen voor jongeren; 

• meer gebruik maken van de rivieren voor (op beperkte schaal) recreatie en het vervoer van goederen. 
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2.5.4 Stedelijk Waterplan K5 (2007) 

Het waterplan K5 is een gebiedsgericht en integraal plan voor de 12 kernen van de Krimpenerwaard. Het is een 

strategische visie die water op de gemeentelijke agenda zet en ook doorwerkt in andere beleidskaders zoals 

inrichtingsplannen en rioleringsplannen. Het doel van het plan is een goed functionerend watersysteem te 

faciliteren voor nu en in de toekomst. Een belangrijk uitgangspunt is watercompensatie bij ruimtelijke ingrepen.  

 

2.5.5 Beheersplan waterkeringen waterschappen 

Op basis van de provinciale verordening waterkeringen hebben de waterschappen beleid geformuleerd over de 

rol van water en de waterschappen in de ruimtelijke ordening. Ruimtelijke plannen mogen niet strijdig zijn met de 

beleidsdoelen voor waterkeringen. Eén van de uitgangspunten is het vastleggen van waterkeringszones in 

bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen.  

In de gemeente Vlist zijn het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Hoogheemraadschap van Rijnland en 

het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) verantwoordelijk voor het waterbeheer. 

HHSK wil graag dat langs hoofdwatergangen keurstroken worden aangelegd van ca. 5 meter breed. De 

bedoeling is dat het hoogheemraadschap makkelijk onderhoud kan uitvoeren, echter het beheer kan ook varend 

worden uitgevoerd. Het is beleid van HHSK (en ook andere hoogheemraadschappen) om een schouwstrook van 

5 meter aan te houden. Deze beleidsregel is ook terug te vinden in de Keur (en daarmee een verplichting). 

Afwijken van deze Keur-bepaling dient in overleg met het waterschap plaats te vinden. 

 
2.5.6 Waterberging bij ruimtelijke ontwikkelingen (2007) 
Omdat het overgrote deel van het plangebied raakvlak heeft met het beheersgebied van het HHSK wordt het 

beleid van dit Hoogheemraadschap nader toegelicht. Het HHSK heeft op basis van het stedelijk waterplan K5 het 

volgende waterbeleid opgesteld met betrekking tot waterberging bij ruimtelijke ontwikkelingen: 

1. Aan ontwikkeling met een toename van het verharde oppervlak minder dan 500 m2, worden geen 

waterbergingseisen gesteld; 

2.  Bij ontwikkelingen die een toename van het verharde oppervlak betekenen van minder dan 5 hectare en 

die zijn gelegen in een overwegend onverhard blijvend weidegebied dat ruimschoots aan de normen 

voor wateroverlast voldoet, kan worden volstaan met het graven van een aanvullende waterberging van 

10% van de netto toename van het verharde oppervlak; 

3. Bij de overige ontwikkelingen wordt aan de hand van de eigenschappen van het gebied vastgesteld 

hoeveel aanvullende waterberging benodigd is. 

 
2.6 Gemeente 
 
2.6.1 Structuurvisie Vitaal Vlist (2005) 
De structuurvisie vormt de belangrijkste onderlegger voor het bestemmingsplan. Vitaal Vlist heeft een planhorizon 

van circa 15 jaar (2020), hierin is ook de woonvisie opgenomen. De structuurvisie bepaalt de huidige positie maar 

vooral ook de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Vlist en doet daartoe uitspraken op alle fronten voorzover 

deze ruimtelijk relevant zijn.  

Zoals beschreven in beleid van nationaal, provinciaal en regionaal niveau dient de ontwerpende zoektocht naar 

de situering van woningen en andere stedelijke claims vooral de kwaliteit van het stedelijke en landelijke 

landschap als startpunt te hebben. De mogelijkheden die het landschap biedt, moeten worden afgezet tegen de 

behoefte die er bestaat aan woningen. Daarom dient in alle gevallen inbreiding voor uitbreiding te gaan. Voor de 

situering van nieuwe (woningbouw)locaties is de hiervoor beschreven visie sturend. De volgende uitgangspunten 

kunnen hieruit worden gedestilleerd: 
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 inbreiding gaat voor uitbreiding; 

 streven naar meervoudig ruimtegebruik en functiemenging; 

 rekening houden met toekomstige maatschappelijke voorzieningen; 

 compactheid van dorp/bebouwd gebied; 

 zo min mogelijk aantasting open landschap; 

 behoud van zichtlijnen op open landschap en oriëntatiepunten; 

 behoud van mooie dorpsranden en afscherming van lelijke randen; 

 ontsluiting van nieuwe woongebieden en invloed op bestaande infrastructuur zijn mede bepalend; 

 zo laag mogelijke maatschappelijke kosten (grondverwerving, milieuhygiëne); 

 streekeigen uitbreidingsprincipes die voortkomen en voortbouwen op de ontginningsgeschiedenis. 

Op grond van deze principes zijn drie grotere woningbouwlocaties naar voren gekomen; één bij Haastrecht en 

twee bij Stolwijk. Deze locaties zijn in eerste instantie bedoeld voor nieuwbouw van woningen en 

maatschappelijke voorzieningen. Ze kunnen eventueel – zeker indien tegen de grenzen van de milieuhygiëne 

wordt aangelopen – ook dienen voor uit de kern te plaatsen functies. Op de vrijkomende locaties in de kern is dan 

woningbouw mogelijk.  

Bos en Water in Haastrecht is het eerste grote ontwikkelingsgebied in voorbereiding. Het betreft de strook tussen 

Park Bisdom van Vliet en Bergvliet; een bijna binnenstedelijke restlocatie die binnen de streekplancontouren ligt. 

Het ontwerp bestemmingsplan Bos en Water is ten tijde van de bestemmingsplanprocedure van het 

bestemmingsplan Dorpskernen 2009 in voorbereiding. De tweede grote ontwikkelingslocatie in Stolwijk is het 

gebied ten oosten van de provinciale weg N207, hierover heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. 

 
2.6.2 Milieu in actie Uitvoeringsprogramma 2003 – 2006 

De hoofddoelstelling van dit gemeentelijke rapport is te komen tot duurzame ontwikkeling. Dit houdt het volgende 

in: om de mogelijkheden van toekomstige generaties niet nadelig te beïnvloeden moeten bij huidige 

ontwikkelingen vooraf afwegingen worden gemaakt op basis van duurzaamheid. Het milieuplan heeft tot doel de 

bestuurlijke besluitvorming inzake de uitvoering van milieutaken de komende jaren voor te bereiden. Het streven 

hiernaar leidt tot de volgende doelstellingen:  

• kaders aangeven waarbinnen de uitvoering van het milieubeleid binnen de gemeente zich ontwikkelt; 

• verbetering van de (leef)milieukwaliteit door het formuleren van doelstellingen per milieuthema; 

• stimuleren van integratie met andere beleidsterreinen om een verbeterde leefkwaliteit te bewerkstelligen; 

• versterken van milieubewustzijn (en eigen verantwoordelijkheid) bij overheden, inwoners en 

bedrijfsleven. 

De milieuthema’s zijn onderverdeeld in 3 groepen: activiteiten, omgevingskwaliteit en gemeentelijke 

voorbeeldfunctie en communicatie. Voor de omgevingskwaliteit geldt dat een integrale afstemming en 

samenwerking tussen het gemeentelijke milieubeleid en het ruimtelijke ordeningsbeleid gewenst is. 

 
2.6.3 Detailhandelsstructuur in de dorpskernen Haastrecht en Stolwijk (2001)  

Detailhandel in kleine kernen zoals Stolwijk en Haastrecht staat onder druk. Om inzicht in de positie te verkrijgen 

is een toekomstvisie detailhandel opgesteld voor beide dorpskernen.  

De winkelgebieden van Vlist zijn gemakscentra, waarbij de nadruk ligt op dagelijkse boodschappen met een 

bescheiden rol voor enkele speciaalzaken. Compactheid is een belangrijk aandachtspunt voor het 

detailhandelsbeleid, dit vereist een duidelijke afbakening van het centrumgebied. Algemene uitgangspunten zijn 

het in stand houden van een compleet winkelapparaat voor de lokale bevolking en de concentratie van 

voorzieningen in het centrum van de kern, in nabijheid van de supermarkt. In Stolwijk moet het winkelaanbod 

worden geherstructureerd, voor Haastrecht is een beperkte uitbreidingsruimte in de dagelijkse sector voorzien. 
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2.6.4 Welstandsnota (2004) 

De welstandsnota is een beoordelingskader van basisvoorwaarden waaraan een bouwaanvraag voor een 

bouwwerk dient te voldoen. Afhankelijk van de waarde van een gebied en de ambitie van de gemeente kan het 

kader meer of minder streng zijn. De prioriteit van welstand ligt dan ook anders in een beschermd dorpsgezicht 

dan bijvoorbeeld op een bedrijventerrein. In de welstandsnota zijn algemene criteria, sneltoetscriteria, 

gebiedsgerichte (sneltoets)criteria en thematische criteria opgenomen waaraan een bouwaanvraag wordt 

getoetst. De welstandsnota Vlist richt zich op de lokale karakteristieken in bestaand stedelijk gebied en het 

buitengebied, waarbij het gaat om relatief kleine bouwopgaven. Voor grootschalige ontwikkelingen of 

herontwikkelingen vormen andere documenten, zoals beeldkwaliteitsplannen, het beoordelingskader. In de 

gemeenteraad van 18 december 2007 is besloten diverse welstandsvrije gebieden aan te wijzen.  

 
2.6.5 Verkeerscirculatieplan Stolwijk en Haastrecht (2007) 

Omdat momenteel gevaarlijke verkeerssituaties worden ervaren en de komende jaren verschillende 

ontwikkelingen gaan spelen op het gebied van verkeer en vervoer, heeft de gemeente Vlist met het opstellen van 

een Verkeerscirculatieplan inzicht verkregen in de verkeerscirculatie van de kernen Stolwijk en Haastrecht. De 

rapportage geeft inzicht in de gewenste wegenstructuur en verkeerscirculatie in 2020. Er worden voor de kern 

Stolwijk en de kern Haastrecht verbetervoorstellen gedaan. Bijzondere aandacht is uitgegaan naar de volgende 

verkeers(veiligheids)aspecten: 

- de bevoorrading van supermarkten door vrachtwagens in Stolwijk en Haastrecht; 

- een nieuwe verkeersontsluiting voor de wijken Bovenkerk te Stolwijk en Bergvliet te Haastrecht; 

- veilige schoolroutes; 

- een eventuele nieuwe ontsluiting van de Provincialeweg N207 naar de kern Stolwijk; 

- de verkeerskundige gevolgen van een eventuele centrumontwikkeling in Stolwijk. 

 
2.7 Conclusie 

Het in dit hoofdstuk beschreven beleid van nationaal, provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau vormt het 

kader voor het opstellen en uitvoeren van plannen in de gemeente Vlist. Zo ook voor het bestemmingsplan 

Dorpskernen. In hoofdstuk 3 worden de raakvlakken tussen beleidsuitgangspunten en de huidige praktijksituatie 

van het plangebied Dorpskernen 2009 geïnventariseerd. Op basis hiervan worden de uitgangspunten van beleid 

geïmplementeerd in onderliggend bestemmingsplan. Ondanks dat dit een overwegend conserverend 

bestemmingsplan is, zal het beleid gericht zijn op bescherming én ontwikkeling. Tegelijkertijd met de bescherming 

van de dorpsgezichten, zullen de mogelijkheden voor intensivering waar mogelijk worden benut en zullen 

ontwikkelingslocaties worden opgenomen. 
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3 Inventarisatie en analyse 
 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden per beleidsterrein of -thema de actuele situatie en lopende ontwikkelingen weergegeven. 

Daarbij horen ook de uitgangspunten per thema, die gevormd worden door het reeds ingezette of vastgestelde 

beleid. Verder wordt geanalyseerd wat de mogelijke knelpunten en problemen vormen binnen de huidige 

juridische kaders, en wat de mogelijkheden en oplossingen hiervoor zijn. Zodoende vormt de inventarisatie en 

analyse in dit hoofdstuk een aanzet voor het formuleren van nieuw beleid, het bestemmingsplan Dorpskernen 

2009. 

 
3.2 Ruimtelijke opbouw en ontwikkelingen 

 

 
 

In de Structuurvisie Vitaal Vlist zijn de drie kernen als volgt omschreven: 

 

Haastrecht 

De noordelijke kern Haastrecht is langs de Hollandse IJssel en de Vlist ontstaan. De historische kern ligt ten 

zuidwesten van de ontmoeting tussen deze twee rivieren, op de dijk langs de Hollandse IJssel (Hoogstraat) en 

direct daarachter ter plaatse van de vroegere loop van de Vlist (Grote en Kleine Haven). Aan de westzijde van de 

kern werd een langgerekt park in noord-zuidrichting aangelegd in Engelse landschapsstijl, het Park Bisdom van 

Vliet. Woonuitbreidingen vonden vooral richting het zuiden plaats: Agterpoort (jaren ’50), Hofkamp (jaren ’70) en 

Bergvliet (jaren ’80-’90). In de jaren ’60 en ’70 werd gekozen voor een uitbreiding in noordelijke richting, direct 

aan de noordzijde van de Hollandse IJssel Stein-west en Stein-oost. Er werd hier in de uiterwaarden een flink 

aantal woningen gebouwd. Een brug (vergelijkbaar met de bruggen die het Beijersche en Benedenkerk 

ontsluiten; alle uit 1883) verbindt de twee oevers. Aan de oostzijde van de historische kern ontstond een 

bedrijventerrein (Galgoord). Tussen het nieuwe bos (verlenging van het landschapspark, in de volksmond ook wel 

‘Het Haastrechtse bos’ genoemd) en Bergvliet ligt een reststrook groen die optimaler benut kan worden en waar 

de gemeente de nieuwbouwwijk Bos en Water beoogt te ontwikkelen. 

De kern Haastrecht is met name aan de zuidwestrand fraai dankzij het Park Bisdom van Vliet. Ook de 

zuidoostzijde heeft door de Vlist een groen-blauwe afzoming die duidelijk en waardevol is. De onsamenhangende 

architectuur en de achterkantsituatie geven het dorp aan de zuidzijde een ‘rafelige’ rand en minder fraai aanzien.  

 

 

 

Kerngegevens gemeente Vlist 

 

Oppervlakte    5742 ha. 

Totaal aantal inwoners per 1/1/2008 9856 

 

Aantal inwoners kern Haastrecht   4228 

Aantal inwoners kern Stolwijk  5005 

Aantal inwoners kern Vlist   623 
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Stolwijk 

Stolwijk is ontstaan bij de kruising van twee linten: het lint Goudseweg (en Bilwijkerweg) - Tentweg en het lint 

Bovenkerkseweg - Benedenkerkseweg. Later is de provinciale weg N207 (de Schoonhovenseweg) ten westen 

van de Goudseweg-Tentweg aangelegd. Woonuitbreidingen zijn ontstaan in noordelijke, oostelijke en zuidelijke 

richting. Eerst is de Schilderswijk (jaren ’50) ontwikkeld, later de wijken Overwetering en Dorp-Oost (jaren ’60 en 

’70). In de jaren ‘80/’90 is Kerkewijk gebouwd. Meest recent is de wijk Bovenkerk, waar ook nu en in de naaste 

toekomst nog wordt gebouwd.  

Bedrijfsbebouwing werd gesitueerd ver in zuidelijke richting tussen de Tentweg en de Schoonhovenseweg en 

meer recentelijk op het bedrijventerrein ’t Vaartland, gelegen ten westen van de Schoonhovenseweg. Het dorp is 

nu vooral langgerekt in Noord - Zuid richting. Minder fraai zijn de dorpsranden ter plaatse van de 

bedrijventerreinen aan de kant van de Schoonhovenseweg, met name door de aanwezigheid van grootschalige 

bedrijfsloodsen. Hier en aan de noordwestzijde van het dorp zijn restgebieden ontstaan, waar het dorp nog moet 

worden afgerond. 

 

Vlist 

Het oorspronkelijke dorp Vlist bestaat uit de lintbebouwing langs de rivier de Vlist. In de jaren ’50 is op één plek 

aan de westzijde van de rivier een blokvormige uitbreiding ontstaan, die het Julianaplein als centrale open ruimte 

heeft. De bebouwing is successievelijk met kleine eenheden uitgebreid. Aan de zuidzijde zijn langs de Clausstraat 

7 nieuwe woningen gerealiseerd (2006). 

 

Ontwikkelingen 

De gemeente Vlist heeft het voornemen om de nieuwbouwwijk Bos en Water te realiseren. De nieuwbouwwijk ligt 

in het zuidwestelijk deel van de kern Haastrecht, tussen de bestaande wijk Bergvliet en het Park Bisdom van 

Vliet. Dit deel wordt aan de noordkant begrensd door de Korte Tiendweg; aan de zuidkant grenst het plangebied 

aan het agrarisch gebied. Ten behoeve van de planontwikkeling is een bestemmingsplan in voorbereiding. Het 

plangebied bestaat uit twee delen. Het grootste gedeelte omvat de gronden waar de woningen zullen worden 

gebouwd. Het andere gedeelte omvat een strook van circa 5 meter van het Park Bisdom van Vliet dat gedeeltelijk 

gebruikt zal worden als waterberging in combinatie met natuurontwikkeling. Na studie door Landschapsbeheer 

Zuid-Holland is besloten om voldoende waterberging te realiseren op twee plaatsen: in een strook langs het Park 

Bisdom van Vliet en ter plaatse van het voormalig baggerdepot. Het voormalig baggerdepot ligt tegenover 

zwembad De Loete, ten westen van de Bredeweg (de weg ten zuiden van Haastrecht richting Vlist). Vanuit de 

gemeente Vlist bestaat de wens om ter plaatse van het voormalig baggerdepot niet alleen een waterberging aan 

te leggen, maar het hele perceel om te vormen tot een ecologisch én recreatief waardevol landschapselement. 

Met de realisatie van de nieuwbouwwijk Bos en Water wil de gemeente met daadkracht uitvoering geven aan het 

woningbouwprogramma. 

Naast Bos en Water worden op het gebied van wonen de volgende projecten ontwikkeld: 

- de nieuwe woningen aan de Bovenkerkseweg 48+62; 

- nieuwbouw woningen locatie Tuincentrum Bovenkerk, Bovenkerkseweg 76A te Stolwijk. 

 

Uitgangspunten  

De huidige ruimtelijke opbouw van de drie dorpskernen is uitgangspunt in het nieuwe bestemmingsplan. Als 

richtlijn geldt conserverend bestemmen overeenkomstig het huidige gebruik. Dit betekent dat bijvoorbeeld binnen 

de zone Wonen de woonbestemming primair is. Bestaande afwijkende functies mogen, indien legaal 
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(bijvoorbeeld kapperszaak aan huis), behouden blijven (geen handhavingsactie) maar krijgen geen nadere 

functieverruiming. De vigerende bestemmingsplannen vormen hiervoor het uitgangspunt. 

Indien sprake is van een mogelijke toekomstige ontwikkeling waarover nog geen besluitvorming heeft 

plaatsgevonden blijft de huidige bestemming gehandhaafd.  

 

3.3 Cultuurhistorie en landschap 

Het grondgebied van Vlist strekt zich voor het overgrote deel uit over de Krimpenerwaard en strekt zich voor een 

kleiner deel uit over de Lopikerwaard en Stein. De Krimpenerwaard en de Lopikerwaard zijn grote veeneilanden 

die worden ontsloten door de rivieren de Hollandse IJssel en de Lek en de (voormalige) veenstroompjes. Langs 

de Hollandse IJssel liggen oeverwallen die op enige afstand van de rivier overgaan in de veengebieden. Als 

gevolg van de bodemopbouw zijn langs de randen stroken met nederzettingen ontstaan die nadrukkelijk op de 

rivier gericht zijn, en daartussen een uitgestrekt middengebied. De naam Vlist is afkomstig van het veenriviertje, 

dat de grens vormt tussen de Lopikerwaard en de Krimpenerwaard. 

Een groot deel van de kern Vlist is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Ook heeft de gemeente een aantal 

cultuurhistorisch waardevolle elementen die met water te maken hebben, zoals gietijzeren bruggen en molens.  

 

Kaart 4 (hoofdstuk 6.2), behorende bij de Nota Regels voor Ruimte geeft onder nummer 10 op de kaart De 

Krimpenerwaard aan als één van de topgebieden op het gebied van cultureel erfgoed in de provincie Zuid-

Holland. Vlist staat aangegeven als beschermd stads- en dorpsgezicht en Haastrecht als locatie voor beschermd 

stads- en dorpsgezicht in procedure. 

 

Bron: Provincie Zuid-Holland, 2005 

 

Ontwikkelingen 

Overwogen wordt om in de kern Haastrecht te besluiten tot uitbreiding van het beschermd dorpsgezicht. Hierover 

wordt overleg gevoerd met de Rijksdienst Monumentenzorg. 

 

Uitgangspunten 

Algemeen uitgangspunt is de monumentale panden en waardevolle elementen te bestemmen overeenkomstig de 

huidige functie. 

De binnen het plangebied aanwezige (rijks)monumenten alsmede het beschermde dorpsgezicht worden op de 

plankaart aangeduid. Om onnodige doublures in regelgeving te voorkomen wordt in het bestemmingsplan geen 

afzonderlijke beschermende regeling opgenomen. De welstandsnota vormt in eerste instantie het inhoudelijke 

afwegingskader en de monumentenwet het wettelijke afwegingskader. 
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3.4 Archeologie  

Op de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) staat de zogenaamde verwachtingswaarde 

aangegeven. Deze waarde is bepaald aan de hand van de huidige kennis over de relatie tussen landschap en de 

ligging van archeologische vindplaatsen. Hoe hoger de waarde van een gebied, hoe groter de kans dat er 

archeologische vindplaatsen aanwezig zijn. In de gebieden met een lage waarde is de kans dus het kleinst op het 

aantreffen van archeologische vindplaatsen. Het grootste deel van het grondgebied van Vlist heeft de indicatieve 

waarde laag. Voor de bescherming van mogelijk aanwezige archeologische waarden kan tevens aangesloten 

worden bij de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Zuid-Holland (CHS, maart 2007). Blijkens de 

CHS gelden binnen de kernen geen gebieden van zeer hoge archeologische waarde (in kleur rood 

weergegeven), maar gelden wel voor diverse gebieden grote archeologische verwachtingswaarden. 

 

 
 

 

= Woonheuvel, redelijk tot grote kans op archeologische sporen 

= Terrein van hoge archeologische waarde 

 
 

Trefkans/ archeologische verwachtingswaarde: 

 

 

 

 

Bron: Provincie Zuid-Holland, CHS, maart 2007 
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Uitgangspunten 

Uitgangspunt van het verdrag van Malta van 1992 is dat  het archeologisch erfgoed waar mogelijk behouden 

dient te worden. Bij het ontwikkelen van ruimtelijk beleid moet het archeologisch belang, beter nog het 

cultuurhistorisch belang, vanaf het begin meewegen in de besluitvorming. Vóórafgaand aan nieuwe 

bodemverstorende werkzaamheden zal dan ook archeologisch booronderzoek moeten worden uitgevoerd om te 

bezien of er archeologische of cultuurhistorische waarden in de bodem aanwezig zijn die beschermd dienen te 

worden. 

Voor gebieden met een redelijke tot grote kans op archeologische sporen en een zeer grote kans op 

archeologische sporen wordt een aanlegvergunningenplicht opgenomen voor bouwplannen met een grotere 

omvang dan 100 m2 (conform de nieuwe regeling uit de monumentenwet). De gebieden zijn met de 

gebiedsaanduiding “archeologie” op de plankaart aangegeven.  

De terreinen van hoge archeologische waarde cq. archeologische monumenten hebben een dubbelbestemming 

“Waarde – Archeologie” gekregen en zijn met een aanlegvergunningenstelsel beschermd.  

 

3.5 Wonen 
In de woonvisie Vitaal Vlist is geconcludeerd dat een kwantitatieve woningbouwontwikkeling waarbij, theoretisch, 

voor de eigen bevolking wordt gebouwd (‘migratiesaldo=0’), de ontwikkeling van de gemeente positief beïnvloedt. 

Kwantitatief is dit vertaald in een bouwprogramma van 27 woningen per jaar.  

 

In kwalitatieve zin is geconcludeerd dat de invulling van de woningbehoefte vooral gericht moet zijn op een betere 

afstemming op de lokale markt, grotere levensloopbestendigheid en aandacht voor (het behoud) van 

gedifferentieerde woonmilieus. Voor ouderen wordt ingezet op het bevorderen van levensloopbestendige 

woningen (nieuwbouw appartementen en seniorenwoningen). Vooral jongeren benutten de bestaande voorraad 

aan oudere woningen. Voor de middengroep is nieuwbouw in het duurdere segment uitgangspunt. 

Ten aanzien van de samenstelling van het bouwprogramma kan, met het oog op toekomstige beleidsvorming, 

uitgegaan worden van een verhouding van 30% huur- en 70% koopwoningen. De structuurvisie Vitaal Vlist is 

sturend in de situering van nieuwe woningbouwlocaties. Voor bestaande woningbouw geldt als uitgangspunt een 

conserverende bestemming wonen. De subregionale woonvisie van de K5 gemeenten geldt als uitgangspunt voor 

het woningbouwprogramma. Hierin zijn 483 woningen tot 2020 geraamd. 

 

Ontwikkelingen 

In de structuurvisie Vitaal Vlist wordt een overzicht gegeven van de voorziene ontwikkelingen binnen in het 

plangebied. Op het gebied van wonen worden de volgende projecten ontwikkeld: 

- de nieuwe woningen aan de Bovenkerkseweg 48+62; 

- nieuwbouw woningen locatie Tuincentrum Bovenkerk, Bovenkerkseweg 76A te Stolwijk; 

- uitbreidingswijk Bos en Water. 

Naast bovenstaande projecten is de nieuwbouw van woningen aan de Tentweg in Stolwijk een voorziene 

ontwikkeling binnen het plangebied. 

 

Uitgangspunten 

Gelet op het conserverende karakter van onderliggend bestemmingsplan worden de genoemde ontwikkelingen 

slechts meegenomen indien deze concreet genoeg zijn voor de uitwerking in onderliggend bestemmingsplan. 

De nieuwe nog niet uitgekristalliseerde bouwplannen zullen via een andere planologische (bestemmingsplan/ 

projectbesluit) procedure worden voorbereid. 
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Het bestemmingsplan kent beperkte mogelijkheden om de kwalitatieve woonbehoefte te regelen. Waar mogelijk 

wordt ruimte geboden voor aanpasbaar bouwen, het omzetten van woontypen en het toelaten van beperkte 

zorgfuncties. 

 
3.6 Bedrijvigheid (detailhandel/ horeca/ dienstverlening) 
Het concentratiegebied van Stolwijk is gelegen rondom het Dorpsplein. Daarnaast maken delen van de 

Goudseweg, Populierenlaan, Achter de kerk, Wijdstraat en Bovenkerkseweg deel uit van het gebied. De 

belangrijkste voorzieningen zijn de supermarkt aan de Goudseweg en de supermarkt aan de Populierenlaan. Op 

de hoek Dorpsplein – Goudseweg is het gemeentekantoor van de gemeente Vlist gevestigd. Rondom het 

dorpsplein zijn voorzieningen zoals een bakker en een kapper gelegen en ook enkele grotere winkels zoals een 

electrozaak. De horeca is eveneens geconcentreerd nabij het dorpsplein met onder meer een 

restaurant/partycentrum, een aantal cafés en een cafetaria. Aan de Bovenkerkseweg ligt het terrein van 

gemeentewerken, waar o.a. de brandweer is gevestigd.  

 

In Haastrecht is de Hoogstraat, voor het deel tussen de Grote Haven en de Veerstraat, en het gebied Grote- en 

Kleine Haven aangewezen als concentratiegebied. De winkels zijn voornamelijk gelegen aan de Hoogstraat en in 

het gebied rond de Kleine en Grote Haven. Aan de Kleine Haven is de supermarkt van Haastrecht gevestigd. 

Naast winkels is het historische raadhuis van de gemeente hier gevestigd. De horeca is min of meer 

geconcentreerd bij de brug en het historische raadhuis (Veerstraat-Veerlaan). Verder zijn iets verderop in de 

Hoogstraat een cafetaria, een Chinees restaurant, een afhaalcentrum en aan de andere kant nog een café en 

een partycentrum gevestigd. Aan de Veerstraat en de Kleine Haven is ook een restaurant gelegen. 

 

Ontwikkelingen  

In Stolwijk is één nieuwe full-service supermarkt in plaats van de twee bestaande supermarkten wenselijk. De 

supermarkt C1000 in Haastrecht kan uitbreiden op de huidige locatie aan de Kleine Haven. 

 

Uitgangspunten  

Voor detailhandel blijven de uitgangspunten van het bestemmingsplan ‘Detailhandelsstructuur dorpskernen 

Haastrecht en Stolwijk’ gelden. Dit betekent dat detailhandel alleen binnen het daarin aangewezen 

concentratiegebied is toegestaan. Buiten dit gebied kunnen bestaande winkels gehandhaafd blijven, maar wordt 

uitbreiding niet toegestaan.  

 

Binnen de bestemming “Gemengd” worden uitsluitend de bestaande detailhandelsvestigingen mogelijk gemaakt. 

In de bijlage bij deze toelichting is een lijst opgenomen met daarin de bestaande detailhandelsvestigingen. 

Tevens is een lijst opgenomen met de bestaande woningen op de beganegrondlaag binnen de bestemming 

“Centrum”. Uitsluitend deze bestaande woningen worden in het bestemmingsplan geregeld.   

 

Voor bedrijven die in de huidige situatie in een woonwijk gevestigd zijn en een milieucategorie 3 (op basis van de 

VNG brochure ‘Bedrijven en Milieuzonering’, het zogenaamde ‘groene boekje’) of hoger hebben, is het 

uitgangspunt dat deze een maatbestemming krijgen om verdere verslechtering van de milieusituatie niet toe te 

staan. Voor horeca geldt een gelijkduidend beleid, zodat bijvoorbeeld geen functiewisseling van bestaande lichte 

horeca naar zware horeca mogelijk is. 

In gebieden aangewezen voor voorzieningen in de dorpskern kunnen verschillende functies een plek krijgen: 

detailhandel, horeca, dienstverlening, kantoren en wonen. De functies detailhandel, horeca en wonen worden 
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specifiek aangegeven en de overige functies worden vrijgelaten zoals kapsalons aan huis en vrije beroeps 

beoefenaren. 

 
3.7 Maatschappelijke voorzieningen 

Het gemeentekantoor staat in Stolwijk. Het in Haastrecht gelokaliseerde raadhuis uit 1618 doet alleen nog dienst 

voor raadsvergaderingen en ceremonies. Haastrecht heeft een Hervormde, een Gereformeerde en een 

Katholieke kerk, en het Pater passionistenklooster Gabriël. Haastrecht heeft een openbare, een christelijke en 

een katholieke basisschool, die allemaal gelegen zijn langs de Bredeweg. Stolwijk heeft naast twee kerken een 

openbare en een christelijke basisschool. Wat betreft verzorgingshuizen staat in Stolwijk Stolwaard en in 

Haastrecht De Liezeborgh. 

Stolwijk en Haastrecht hebben elk hun eigen begraafplaats. De begraafplaats in Stolwijk is gelegen aan de 

Hoflaan (feitelijk tussen de Bilwijkerweg en de Bovenkerkseweg). In Haastrecht ligt de begraafplaats tussen de 

Provincialeweg-oost en de Hollandse IJssel.  

Binnen de gemeente Vlist vervullen de dorpshuizen een specifiek maatschappelijke functie. De kern Vlist beschikt 

over een dorpvereniging, gehuisvest in een gebouw aan het Julianaplein. Aan de Grote Haven is tevens een 

verenigingsgebouw aanwezig met ondergeschikte horeca. In het gebouw Ons Honk worden veel evenementen 

georganiseerd voor jongeren. In Stolwijk is jongerensociëteit ‘Q’est-ce que c’est’ actief. 

 

Ontwikkelingen 

Er moet een nieuwe locatie worden gezocht voor een Gereformeerde kerk en de te verplaatsen brandweer in 

Stolwijk en Haastrecht. Verder heeft de gemeente Vlist aangegeven het regionale politiebureau (voor de K5) te 

willen huisvesten. 

Binnen de gemeente Vlist vervullen de dorpshuizen een specifiek maatschappelijke functie die om een bijzondere 

regeling vragen. Bijvoorbeeld kan genoemd worden het dorpshuis Concordia. Dit dorpshuis had ooit de functie als 

‘noodkerk’ en wordt nu gebruikt voor muziek, toneel en andere maatschappelijke doeleinden. Het tussengedeelte, 

grenzend aan de sporthal, heeft nu een horecafunctie. Er zijn meerdere functies in het pand gehuisvest waar een 

ruime bestemming uitkomst voor kan bieden.  

 

Uitgangspunten 

Voor de diverse maatschappelijke voorzieningen (school, kerk, gemeentehuis) wordt één bestemming 

Maatschappelijk gehanteerd. Binnen de bestemming zijn dus functiewisselingen mogelijk. 

De dorpshuizen en jongerensociëteiten krijgen ook een maatschappelijke bestemming. Hierbij wordt horeca ten 

dienste van maatschappelijke doeleinden toegestaan. Zelfstandige horeca wordt in beginsel uitgesloten, tenzij er 

reeds sprake is van bedrijfsmatige horeca zoals in het geval van de Vlisterstee. 

De vraag is echter hoe ruim het beleid van de gemeente is ten aanzien van de toelaatbaarheid van horeca-

activiteiten. Op voorhand is het lastig hier een objectieve maat aan te koppelen. In dit bestemmingsplan wordt de 

regeling niet nader geconcretiseerd. Het gemeentelijk beleid ten aanzien van het horeca- en handhavingsbeleid 

van dorpshuizen zal worden geregeld via de APV of een specifieke notitie (beleidsregels). 

Binnen de Maatschappelijke bestemming is het mogelijk te voorzien in een servicepunt WMO (Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning) in een dorpshuis of ander gebouw. 
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3.8 Groen, water en bodem 

 

Groen 

In Haastrecht vormt het oude Park Bisdom van Vliet en het daarachter gelegen bos, dat ongeveer 20 jaar gelden 

is aangeplant, de grootste groenvoorziening. Verder liggen er in de kern weinig tot geen grootschalige 

groenvoorzieningen. Wel ligt het Steinse Groen op Vlister grondgebied. In de noordoosthoek van de kern Stolwijk, 

net buiten het plangebied, is het park De Hennepakkers aangelegd. Het gaat hier om een recreatief 

uitloopgebied. De verwachting voor deze gebieden is dat er beschermde waarden als bedoeld in de Flora- en 

faunawet aanwezig zijn. 

 

Water 

Het grondgebied van de gemeente Vlist strekt zich voor een groot deel uit over de Krimpenerwaard en een deel 

van de Lopikerwaard en Stein. De Krimpenerwaard en de Lopikerwaard zijn grote veeneilanden die worden 

omsloten door de rivieren de Hollandse IJssel en de Lek en de (voormalige) veenstroompjes. 

Binnen het grondgebied van de gemeente is van oudsher sprake van polderbemaling. Door ontwatering voor het 

landbouwkundig gebruik verdwijnt in het veenweidegebied ongeveer 1 cm per jaar. De verdergaande 

bodemdaling heeft onder meer tot gevolg dat de peilverschillen tussen polder en boezemwater steeds groter 

worden. Dit leidt tot hogere bemalingskosten en tot een kwetsbaarder watersysteem. 

Indien landbouwgronden worden ontwikkeld tot stedelijk gebied of glastuinbouw, zal de neerslag die op het 

verharde oppervlak valt, veel sneller tot afstroming komen naar de sloten en singels. Om te voorkomen dat dit tot 

grotere peilstijgingen leidt, heeft het HHSK beleid opgesteld welke maatregelen bij een dergelijk 

bestemmingswijziging noodzakelijk zijn om de waterhuishouding niet nadelig te beïnvloeden (zie hoofdstuk 2).  

 

Bodem 
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Legenda bodemkwaliteitszonering   Vlist  Bron: Kadaster/GBKN   

 

 

Bron: Milieudienst Midden-Holland en Grontmij Nederland bv 

 

Op de milieukwaliteitskaarten van de Milieudienst Midden Holland staan zones aangegeven met ieder een eigen 

bodemkwaliteit. Binnen een zone is de gemiddelde kwaliteit min of meer gelijk, terwijl er tussen zones duidelijke 

verschillen in kwaliteit zijn. 

 

Uitgangspunten  

Uitgangspunt voor het bestemmingsplan is het behoud en de bescherming van de bestaande hoofdgroen-

structuur. Het structureel groen binnen de kernen zoals het cultuurhistorisch waardevolle Park Bisdom van Vliet 

wordt beschermd en aangewezen als groenbestemming. Deze groenbestemming garandeert het behoud van de 

bestaande groengebieden. De overige (kleinschalige) groengebieden worden binnen de bestemming verkeer 

opgenomen.  

 

Als algemeen uitgangspunt voor water geldt bij ruimtelijke ontwikkeling het nieuwe waterbeleid van het HHSK dat 

eisen voor watercompensatie oplegt. Bij nieuwe ontwikkelingen zal tevens worden bezien of kan worden voldaan 

aan de eisen die worden gesteld met betrekking tot de keurstroken langs watergangen ten behoeve van 

onderhoudswerkzaamheden. Omdat het plangebied van Dorpskernen 2009 de bebouwde kom omvat en de 

stroken langs watergangen nu veelal bestemd zijn als openbaar groen of als tuin, heeft het de voorkeur de 

gewenste keurstroken niet op te nemen op de plankaart. Voordat ter plaatse van de watergangen 

werkzaamheden kunnen plaatsvinden, is een vergunning van de betrokken waterbeheerder vereist. 

Uitgangspunt voor bodem is het Bodem Informatie Systeem van de gemeente voor het opsporen van verdachte 

en verontreinigde locaties. Daarnaast dient de bodemkwaliteitskaart van de milieudienst geraadpleegd te worden 

voor het afleiden van achtergrondgehalten, het bepalen van de mogelijkheden van hergebruik voor vrijkomende 

grond of gekeurde grond en voor vrijstelling van bodemonderzoek bij bouwvergunningen. 

 

3.9  Infrastructuur 

De hoofdverkeersstructuur, zoals aangegeven in het verkeerscirculatieplan en de structuurvisie met onderscheid 

naar hoofdwegen, regionale wegen en lokale wegen, zal ongewijzigd blijven. De ontsluitingswegen van Stolwijk 

zijn de provinciale weg N207, de Bilwijkerweg, de Benedenkerkseweg en de Bovenkerkseweg. De belangrijkste 

ontsluitingswegen voor Haastrecht zijn de provinciale weg N228, de Bredeweg en Steinsedijk. Het dorp Vlist 

wordt ontsloten door de West-Vlisterdijk, de Oost-Vlisterdijk en de Bonrepas. 

De wegen in de kernen Stolwijk, Haastrecht en Vlist zijn allen gecategoriseerd als erftoegangswegen (30 km/h) 

met uitzondering van de Koolwijkseweg en de Nijverheidsweg in Stolwijk en de provinciale weg N228 en de 

Bredeweg ten zuiden van de Julianalaan/ J.v. Arkelstraat in Haastrecht. Dit zijn gebiedsontsluitingswegen (50 

km/h). 

 

Ontwikkelingen 

In het Verkeerscirculatieplan wordt als verbetervoorstel voor de kern Stolwijk een nieuwe aansluiting op de N207 

ter hoogte van de Hortensialaan aanbevolen. Een nieuwe aansluiting zorgt ervoor dat het verkeer binnen Stolwijk 

verspreidt. Overige voordelen zijn dat het verkeer uit het Noordelijk deel van Stolwijk door de nieuwe aansluiting 
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directer ontsloten wordt, de bereikbaarheid door de nieuwe aansluiting toeneemt, en de verkeersveiligheid op de 

Populierenlaan verbeterd wordt. De nieuwe aansluiting ligt op een logische plek ten opzichte van de bebouwing 

van Stolwijk. Ter hoogte van de Hortensialaan is in de huidige situatie geen bebouwing gesitueerd tussen de 

Goudseweg en de N207. De nieuwe aansluiting kan hiermee goed ingepast worden. Omdat het plan voor de 

nieuwe aansluiting nog onvoldoende is uitgekristalliseerd, wordt het niet opgenomen in onderliggend 

bestemmingplan. 

In het Verkeerscirculatieplan worden tevens verbetervoorstellen gedaan voor de kern Haastrecht. Deze hebben 

echter geen effect op de ruimtelijke ordening en leiden niet tot eventuele aanpassingen van dit bestemmingsplan. 

Nieuwe ontwikkelingen zoals de gerealiseerde rotondes ter plaatse van de kruising N207/Populierenlaan Stolwijk 

en N228/Bredeweg Haastrecht zijn in het bestemmingsplan opgenomen als verkeersdoeleinden. 

 

Uitgangspunten 

In verband met de Wet geluidhinder is het van belang het bestaande profiel van wegen vast te leggen. Door het 

toekennen van ruime verkeersbestemmingen zal ruimte worden geboden voor verkeersmaatregelen zoals de 

aanleg van een rotonde (zoals de inmiddels gerealiseerde nieuwe rotonde in Haastrecht) of eventuele 

herinrichting van wegen (zoals bijvoorbeeld in het centrum van Stolwijk).  

Voor parkeren wordt uitgegaan van een regeling buiten het bestemmingsplan om: de gemeente kan bij 

bouwplannen via de bouwverordening eisen stellen aan het aantal benodigde parkeerplaatsen. 

 
3.10  Recreatie en sport 
De gemeente Vlist vormt het recreatief uitloopgebied van Gouda, Schoonhoven, en de kernen Haastrecht, 

Stolwijk en Vlist. Er zijn verschillende wandel-, fiets-, kano-, en skateverbindingen aanwezig. In Vlist is een 

afmeermogelijkheid voor kano’s bij de Vlisterstee. De verhuur van kano’s wordt in Haastrecht geregeld. Elke kern 

heeft haar eigen sportvoorzieningen.  

In Haastrecht is ten westen van de dorpskern sportpark Wilgenoord van VV Haastrecht gelegen, met twee 

velden. Daarnaast ligt tennisclub Bergvliet met zes banen en is zwembad De Loete gelokaliseerd. 

Tafeltennisvereniging t.o.p. is ook in Haastrecht gevestigd. De meeste sportvoorzieningen in Haastrecht liggen 

buiten de rode contouren. Daarnaast heeft Haastrecht aan jongerenvoorzieningen de Algemene Jeugd 

Vereniging ‘De Blokhut’. Een voorziening voor de oudere jeugd is er sinds enige tijd niet meer. 

In dorpskern Stolwijk is Ons Polderbad langs de Bilwijkerweg gelegen. Sportpark Stolwijk met voetbalvelden en 

tennispark ligt ten zuiden van de kern Stolwijk, tussen Bovenkerk en de Tentweg in. De Stolp is gelegen langs de 

Bredeweg ten zuiden van Haastrecht.  

Vlist beschikt over een polstokvereniging; gelegen in het buitengebied. 

 

Uitgangspunten 

Algemeen uitgangspunt is bestemmen overeenkomstig gebruik.  

 
3.11 Overige aspecten 

In Haastrecht aan de noordzijde van de Steinsedijk ter hoogte van de wijk Stein-west staat een zogeheten DME-

baken (Distance Measuring Equipment). Deze mast betreft een navigatie hulpmiddel voor vliegverkeer van en 

naar Schiphol. Bebouwing - en zeker hoge bebouwing - nabij deze mast hindert de werking van het baken. 

Daarom ziet de Luchtverkeersleiding Nederland erop toe dat geen hoge gebouwen worden neergezet in de buurt 

van dit baken met een geleidende schaal zoals weergegeven in het kaartje op de volgende pagina (hoe groter de 

afstand, hoe groter de toegestane hoogte). Dit is overigens niet geregeld in wetgeving. De Luchtverkeersleiding 

Nederland heeft aangegeven dat voor het gebied ten zuiden van de Steinsedijk een maximale bouwhoogte van 
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4,4 meter boven NAP worden toegestaan zonder toetsing. Dit heeft dan namelijk geen consequenties voor de 

werking van het DME baken. Alle bouwplannen ten noorden van de Steinsedijk wenst de luchtverkeersleiding wel 

te toetsen. Hierbij wordt rekening gehouden met de 6 weken procedure waar aan de gemeente gehouden is.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.12 Conclusie 
In dit hoofdstuk zijn per beleidsterrein of -thema de actuele situatie en lopende ontwikkelingen weergegeven. Aan 

de hand hiervan zijn de uitgangspunten van dit bestemmingsplan per thema uiteengezet. Over het algemeen 

worden deze uitgangspunten onderschreven door het reeds ingezette of vastgestelde beleid. Er zijn echter ook 

enkele nieuwe beleidsuitgangspunten vermeld die naar aanleiding van mogelijke knelpunten en problemen 

binnen de huidige juridische kaders, of vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening, beargumenteerd 

zijn. Voorbeeld hiervan is de functionele structuur van de bestemming dorpshuizen. De uitgangspunten van beleid 

zoals beschreven in dit hoofdstuk zijn in de regels uitgewerkt en opgenomen en krijgen hiermee juridische kracht. 
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4. Het Plan 
 

4.1 Beschouwing 

De Structuurvisie/ woonvisie Vitaal Vlist is vervaardigd met het doel de huidige positie, maar vooral de ruimtelijke 

ontwikkeling van de gemeente te bepalen. De visie doet uitspraken op alle fronten voor zover deze ruimtelijk 

relevant zijn en houdt daarmee rekening met het beleid van hogere overheden. De visie heeft een planhorizon 

van circa 15 jaar (2020) en soms een doorkijk naar 2030. Zoals in het omschreven gemeentelijke beleid van 

hoofdstuk 2 reeds staat beschreven, is deze visie de belangrijkste onderlegger voor het bestemmingsplan. 

Tevens is het uitgangspunt van onderliggend plan rekening te houden en in te spelen op de nieuwe wet- en 

regelgeving. 

 

4.2. Ontwikkelingen 

In de structuurvisie Vitaal Vlist wordt een overzicht gegeven van de voorziene ontwikkelingen binnen het 

plangebied van de drie dorpskernen van de gemeente Vlist. Zoals onder paragraaf 3.5 reeds benoemd zullen de 

in de structuurvisie genoemde ontwikkelingen slechts worden meegenomen indien deze concreet genoeg zijn 

voor de uitwerking in onderliggend bestemmingsplan. In dit opzicht worden de volgende ontwikkelingen 

opgenomen: 

- nieuwbouw woningen locatie Tentweg te Stolwijk; 

- nieuwbouw woningen locatie Tuincentrum Bovenkerk, Bovenkerkseweg 76A te Stolwijk, onder 

voorbehoud dat het aantal inspraakreacties/ zienswijzen beperkt blijft. 

 

Voor informatie over en de uitgevoerde onderzoeken voor de nieuwbouw van de woningen op de locatie aan de 

Tentweg wordt verwezen naar de ruimtelijke onderbouwing “Woningbouw Tentweg” opgesteld door Witteveen en 

Bos (27 maart 2007).  

 

Overige ontwikkelingen zoals de nieuwe locatie voor de supermarkt of de bouwkavels op de locatie Kreffers zijn 

op dit moment nog onvoldoende uitgekristalliseerd en zijn dan ook niet meegenomen in dit plan. 

Evenals de uitbreidingswijk Bos en Water. Deze wordt niet in het plan opgenomen omdat de verwachting is dat 

de procedure met betrekking tot dit plan meer tijd in beslag zal nemen. 

 

Waar mogelijk zijn intensiveringslocaties aangewezen in het bestemmingsplan. Op intensiveringslocaties is het 

mogelijk de oppervlaktes of hoogtes van bestemmingen te verruimen. De bouwhoogtes voor een dergelijk perceel 

kunnen bijvoorbeeld verruimd worden. Daarnaast is een aantal ontwikkelingen reeds op bouwplanniveau 

uitgewerkt. Deze bouwplannen zijn gedetailleerd ingetekend. De lijst met vrijstellingen d.d. 3 april 2008 is daarbij 

leidraad. 
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5. Onderzoek 
 
5.1 Inleiding 

Eén van de beoogde doeleinden van dit bestemmingsplan is het signaleren van knelpunten bij ruimtelijke 

ontwikkelingen. In dit hoofdstuk passeren milieuzonering, geluidhinder, luchtkwaliteit, bodem, externe veiligheid, 

archeologie en cultuurhistorie de revue en worden eventuele ruimtelijke belemmeringen in kaart gebracht. 

 

5.2 Milieuzonering 

Binnen de kernen zijn voor zover bekend geen leidingen aanwezig die van planlogische betekenis zijn. De 

invloedssfeer van de nabij gelegen hoogspanningsleiding reikt niet tot in de kern van Haastrecht. 

Wel zijn in de nabijheid van het plangebied molens aanwezig. De bij deze molens behorende molenbiotoop zullen 

in het bestemmingsplan worden opgenomen. 

 

5.3 Geluidhinder 

Het plan voorziet niet in de realisatie van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen. Daarnaast is geen sprake van 

reconstructie van wegen als bedoeld in de Wet geluidhinder. Het uitvoeren van geluidonderzoek wordt niet 

noodzakelijk geacht. 

 

5.4 Luchtkwaliteit 

De kern van de Wet luchtkwaliteit (titel 5.2 luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer) is het Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het NSL is een bundeling maatregelen op regionaal, nationaal 

en internationaal niveau die de luchtkwaliteit verbeteren en waarin alle ruimtelijke ontwikkelingen/projecten zijn 

opgenomen die de luchtkwaliteit verslechteren. Het doel van de NSL is om overal in Nederland te voldoen aan de 

Europese normen voor de luchtverontreinigende stoffen, waarvan stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) de 

belangrijkste zijn. Met het van kracht worden van het NSL per 1 augustus 2009 zijn de tijdstippen waarop moet 

worden voldaan aan de jaargemiddelde grenswaarden NO2 en PM10 van 40 µg/m3 aangepast. Het tijdstip waarop 

aan de normen voor PM10 moet worden voldaan is uitgesteld tot 11 juni 2011. Het tijdstip waarop aan de normen 

voor NO2 moet worden voldaan is voor Nederland 1 januari 2015. Deze data komen overeen met de uiterste data 

van de richtlijn.  

 

De Wet luchtkwaliteit maakt tevens een onderscheid tussen grote en kleine ruimtelijke projecten:   

- Kleine projecten: projecten die de luchtkwaliteit “niet in betekenende mate” (NIBM) verslechteren. Deze 

projecten hebben geen wezenlijke invloed op de luchtkwaliteit en behoeven niet meer te worden 

beoordeeld op luchtkwaliteit. Onder wezenlijke invloed wordt verstaan een toename van 1,2 µg/m3 (is 3% 

van de jaargemiddelde grenswaarde NO2 en PM10). 

- Grote projecten: projecten die de luchtkwaliteit “in betekenende mate” (IBM) verslechteren. Ze zijn waar 

mogelijk opgenomen in de gebiedsgerichte programma van het NSL. Deze projecten worden niet meer 

beoordeeld op de afzonderlijke effecten op de luchtkwaliteit, maar getoetst aan de criteria van het NSL. 

 

NIBM-projecten (kleine projecten) 

In de bijlagen van de “Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)” (ook wel: regeling 

NIBM) zijn functiecategorieën of combinaties van functiecategorieën aangegeven waarbij sprake is van een 

NIBM-project.  
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Is een NIBM-project niet opgenomen in een van de bijlagen van de regeling NIBM, dan dient middels een 

berekening te worden aangetoond of een ontwikkeling van wezenlijke invloed is op de verslechtering van de 

luchtkwaliteit. Als blijkt dat het project NIBM is, dan is toetsing aan de wettelijke grenswaarden van bijlage 2 van 

de Wet luchtkwaliteit niet nodig. 

 

IBM-projecten (grote projecten) 

Als een IBM-project is opgenomen in het NSL dan speelt het aspect luchtkwaliteit geen rol en is een nader 

onderzoek niet nodig. De reden hiervoor is dat er in het NSL reeds maatregelen zijn opgenomen die de negatieve 

gevolgen op de luchtkwaliteit ten gevolge van dat project te niet doen.  

 

Is een IBM-project niet opgenomen in het NSL maar wordt wel voldaan aan de grenswaarden zoals opgenomen 

in bijlage 2 van de Wet luchtkwaliteit, dan leidt het aspect luchtkwaliteit eveneens niet tot belemmeringen voor de 

planrealisatie. Blijkt het IBM-project zich op een locatie te bevinden waar de grenswaarden worden overschreden, 

dan kan het project slechts doorgang vinden door middel van projectsaldering. Daarbij moet worden aangetoond 

dat er per saldo geen verslechtering van de luchtkwaliteit optreedt. 

 

Aangenomen kan worden dat in de huidige situatie geen overschrijdingen plaats vinden. Aangezien het plan geen 

nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt is geen sprake van een toename die in betekende mate bijdraagt aan de 

verslechtering van de luchtkwaliteit. Nader onderzoek is niet noodzakelijk. 

 

5.5 Bodem 

Aangezien het plan niet voorziet in nieuwe ontwikkelingen is bodemonderzoek niet noodzakelijk. Voor kleine 

bouwplannen zal toetsing plaatsvinden via de bouwverordening. 

 

5.6 Externe veiligheid 

In het kader van het opstellen van een bestemmingsplan ‘Dorpskernen’ Vlist heeft de Milieudienst Midden-

Holland een deeladvies opgesteld voor Externe Veiligheid (EV). 

 

Wettelijk kader 

Bij Externe Veiligheid (EV) gaat het om de gevaren die de directe omgeving loopt in het geval er iets mis mocht 

gaan tijdens de productie, het behandelen of het vervoer van gevaarlijke stoffen. De daaraan verbonden risico's 

moeten aanvaardbaar blijven. Binnen de EV worden twee normstellingen gehanteerd: 

♦ Het Plaatsgebonden Risico (PR) richt zich vooral op de te realiseren basisveiligheid voor burgers. 

♦ Het Groepsrisico (GR) stelt beperkingen aan de maatschappelijke ontwrichting als gevolg calamiteiten met 

gevaarlijke stoffen.  

Bebouwing is niet toegestaan binnen de zogenaamde 10-6 contour van het PR. Deze PR-contour kan gelegen zijn 

rond inrichtingen waarin opslag / verwerking gevaarlijke stoffen plaatsvindt en langs transportroutes (weg, spoor, 

water, buisleiding) waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd.  

Risico’s verbonden aan het transport gevaarlijke stoffen zijn in kaart gebracht in de diverse risicoatlassen. In het 

Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) is opgenomen dat voor iedere toename van het GR een 

verantwoordingsplicht geldt, ook als de verandering geen overschrijding van de norm veroorzaakt. 

 

Conclusies 

Vooralsnog zijn er geen ruimtelijke belemmeringen op het gebied van externe veiligheid voor het plangebied 

Dorpskernen 2009. 
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In de Dorpskernen van Haastrecht, Stolwijk en Vlist of in de omgeving ervan is geen spoorlijn aanwezig en ook 

geen waterwegen, waarover transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. In de dorpskernen of in de omgeving 

ervan ligt geen hoogdruk aardgasleiding. Er zijn dus ook geen belemmeringen voor de Dorpskernen vanuit 

buisleidingen. 

Het transport van gevaarlijke stoffen over de N228 en N207 is beperkt. Indien binnen 200 m van deze Provinciale 

wegen omvangrijke (kwetsbare) bestemmingen worden gepland, dient te Milieudienst geraadpleegd te worden 

om de omvang en de toename van het GR te bepalen. 

Voor de dorpskern van Vlist gelden geen belemmeringen vanuit EV voor het bestemmingsplan. In de 

dorpskernen Haastrecht en Stolwijk liggen een aantal EV relevante bedrijven (zie tabel hieronder). Binnen de 10-6 

contour van het PR is bebouwing van kwetsbare bestemmingen niet toegestaan. 

Tabel 2. EV relevante bedrijven in dorpskernen Haastrecht en Stolwijk.  

Bron: Milieudienst Midden-Holland, 2008 
 

Voor de zwembaden in Haastrecht en Stolwijk en het textielreinigingsbedrijf Bleeklust B.V. zijn geen PR 

contouren bekend. Op het moment dat nieuwe bestemmingen binnen de contour van deze inrichtingen worden 

gerealiseerd, zal een onderzoek naar de PR risicocontour uitgevoerd worden. 

Voor de LPG tankstations geldt een invloedsgebied voor het GR van 150 meter. Indien binnen dit invloedsgebied 

GR nieuwe bestemmingen worden gepland, zal een berekening van de toename van het GR worden uitgevoerd. 

In het geval dat GR significant toeneemt, zal vervolgens een verantwoording voor het GR worden opgesteld. 

 

5.7 Archeologie, cultuurhistorie en landschap 

De huidige juridische basis voor het omgaan met archeologische waarden is de Monumentenwet uit 1988. In 

1998 is het Verdrag van Malta door de Staten Generaal geratificeerd. Dit verdrag is in de Wet op de 

archeologische monumentenzorg verankerd, die officieel in werking is getreden op 1 september 2007, onder 

meer als wijziging op de Monumentenwet 1988. Hierin is geregeld dat bij ruimtelijke ontwikkelingen de 

cultuurhistorische en archeologische waarden een onlosmakelijk onderdeel van de belangenafweging dienen te 

zijn. 

 

Voor de bescherming van mogelijk aanwezige archeologische waarden kan in dit bestemmingsplan volstaan 

worden met het aangeven van de archeologisch waardevolle gebieden op basis van de Cultuurhistorische 

Waardenkaart (CHS) en de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW), en is geen nader 

archeologisch onderzoek nodig. Of nader archeologisch onderzoek nodig is, zal namelijk in het planologische 

voortraject van afzonderlijke ruimtelijke ontwikkelingen op locaties met te verwachten hoge archeologische 

Bedrijf Adres  gemeente  Criterium EV relevant 

Max. 
PR 
10-6  
(m) 

Effectafstand 
(m) 

Zwembad ‘De Loete’ Bredeweg 2 Haastrecht 
opslag chloorbleek-
loog  3, 3 m3 

 110

Textielreinigingsbedrijf 
Bleeklust B.V. Hoogstraat 2 Haastrecht 

opslag chloorbleek-
loog 500 liter  

40

Handelsonderneming Frans 
Mulder B.V. Hoogstraat 78 Haastrecht Vuurwerk  

8

Automobielbedrijf 
Eegdeman Provincialeweg West 22 

 
Haastrecht LPG 35 

Zwembad 'Ons Polderbad' Kievitslaan 1 Stolwijk 
opslag chloorbleek-
loog 3, 5 m3 

 115

Autofood Tankstation 
'Stolwijk' Schoonhovenseweg 1 Stolwijk LPG 35 
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waarde(n), worden bekeken. Zo zal volgens de wettelijke vereisten van het verdrag van Malta van 1992 bij 

nieuwe bodemverstorende werkzaamheden vóóraf archeologisch booronderzoek moeten worden uitgevoerd. 

 

Voor de gebieden met hoge archeologische waarde wordt een aanlegvergunningenplicht opgenomen voor 

bouwplannen met een grotere omvang dan 100 m2 (conform de nieuwe regeling uit de monumentenwet).  

 
De binnen het plangebied aanwezige (rijks)monumenten alsmede het beschermde dorpsgezicht worden op de 

plankaart aangeduid. Om onnodige doublures in regelgeving te voorkomen wordt in het bestemmingsplan geen 

afzonderlijke beschermende regeling opgenomen. De monumentenwet vormt hier in eerste instantie het 

afwegingskader. Een nadere beschermende regeling in het bestemmingsplan wordt niet noodzakelijk geacht. Het 

betreft hier veelal de inrichting van het openbaar gebied waar de gemeente een eigen beleid kan voeren. 

Er is geen extra onderzoek naar cultuurhistorie benodigd. 

 
5.8 Water 

Er zijn, voor zover bekend, geen knelpunten in het watersysteem aanwezig die in het kader van het 

bestemmingsplan nadere afweging behoeven. 

Aangezien het plan geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt kan aangenomen dat nader onderzoek op dit 

punt niet noodzakelijk is. 

 

5.9 Conclusie 

Mede door het conserverende karakter van bestemmingsplan Dorpskernen, is vooralsnog geen nader onderzoek 

naar milieuaspecten noodzakelijk. Op het moment dat nieuwe bestemmingen binnen het bestemmingsplangebied 

worden voorzien, zal opnieuw onderzoek moeten worden uitgevoerd naar de in dit hoofdstuk benoemde 

milieuaspecten van externe veiligheid, milieuzonering, geluidhinder, luchtkwaliteit, bodem, archeologie en 

cultuurhistorie, om te anticiperen op eventuele knelpunten bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.
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6. Juridische opzet 
 

6.1 Inleiding 

Met het in werking treden van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening per 1 juli 2008 zijn de eisen voor de inhoud van 

het bestemmingsplan veranderd. Aan deze eisen is voldaan. Daarnaast wordt gestreefd naar zoveel mogelijk 

uniformiteit tussen dit bestemmingsplan en de bestemmingsplannen Landelijk Gebied en Bedrijventerreinen. In dit 

hoofdstuk zal de juridische opzet van het bestemmingsplan worden toegelicht.  

 

6.2 Planmethodiek 

Belangrijk vertrekpunt voor het opstellen van onderliggend bestemmingsplan dat een conserverend karakter heeft 

is het bieden van een flexibele juridische regeling die voorziet in de behoefte aan kleine uitbreidingen in de 

kernen. Tegelijkertijd moet het bestemmingsplan voldoende rechtszekerheid bieden om belangen van derden 

belanghebbenden te waarborgen. Het is van belang dat dit bestemmingsplan een juiste balans tussen flexibiliteit 

en rechtszekerheid biedt. 

 

Bovenbeschreven vertrekpunt vereist een goede gedetailleerde ruimtelijke analyse van de bestaande situatie en 

op basis daarvan een inschatting van de gewenste uitbreidingsmogelijkheden voor bewoners en ondernemers. 

Het bestemmingsplan voor de kernen is dan ook volgens een gedetailleerde methodiek opgesteld. In 

tegenstelling tot een globale methodiek biedt deze manier van bestemmen meer rechtszekerheid en 

mogelijkheden tot digitale raadpleging op perceelsniveau. Bij een bestemmingsregeling ingezoomd tot op 

perceelniveau kan bovendien beter ingespeeld worden op vraagstukken op perceelsniveau waardoor in de 

toekomst minder bouwaanvragen zullen afwijken van het bestemmingsplan. Hierdoor hoeven minder ontheffingen 

te worden verleend, waardoor de administratieve lasten voor burgers en gemeente kunnen worden 

teruggedrongen. 

 

Voor de ontwikkeling op de locatie Tuincentrum Bovenkerk wordt een bestemming opgenomen waarin door 

middel van een globale regeling het stedenbouwkundig plan wordt mogelijk gemaakt. Hierbij zijn aanduidingen op 

de verbeelding opgenomen die de toekomstige waterstructuur en verkeerstructuur weergegeven. Omdat de 

exacte ligging van de watergangen en de ontsluiting niet bekend zijn, wordt in de regels aangegeven dat de 

aanduidingen uitsluitend de toekomstige structuur weergeeft en hier enigszins van mag worden afgeweken.  

 

Het bestemmingsplan wordt volgens de standaarden van DURP opgesteld. De SVBP 2008 is reeds beschikbaar 

voor het opstellen van de regels en zal per 1 januari 2010 als verplichte standaard gelden. Vanaf 1 juli 2009 geldt 

tevens de verplichting bestemmingsplannen digitaal op te stellen. Het voorliggende plan zal zo worden opgesteld 

dat het voldoet aan de eisen voor digitale toepassingen. 

 

6.3 Opzet geometrische plaatsbepaling 
Voor het tekenen van de kaart heeft de Grootschalige Basis Kaart Nederland (GBKN) (1:1000) als onderlegger 

gediend. Door een combinatie van codering, arcering en kleur zijn op de kaart bestemmingen aangegeven. 

Hierbij is aangesloten bij de systematiek zoals deze is gebruikt voor het bestemmingsplan Bedrijventerreinen. 

 

Met de nieuwe Wro gaat op termijn de plankaart vervallen en worden nieuwe technieken geïntroduceerd. Wel 

moeten worden opgenomen (Bro 3.1.3): 

- Geometrische plaatsbepaling van plangebied en bestemmingen; 
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- Beschrijving van de bestemmingen, waarbij per bestemming het doel of de doeleinden worden 

weergegeven; 

- Regels. 

 

Voor het eenduidig en objectgericht vastleggen van bestemmingen is gebruik gemaakt van het Informatiemodel 

Ruimtelijke Ordening (IMRO). 

 
6.4 Opzet planregels 

De regels bevatten bepalingen over het gebruik van de gronden, bepalingen omtrent de toegelaten bebouwing en 

bepalingen betreffende het gebruik van aanwezige en/ of op te richten gebouwen. 

 

Hoofdstuk 1 Inleidende regels 

Artikel 1 Begripsbepalingen 
Dit artikel geeft de betekenis aan van een aantal in de regels voorkomende begrippen. Hierdoor wordt de 
interpretatie van de diverse begrippen vastgelegd, waardoor het plan aan duidelijkheid en daarmee aan 
rechtszekerheid wint. 
 
Artikel 2 Bepalingen over het meten en berekenen 
Dit artikel geeft aan hoe bepaalde maten berekend dienen te worden. 
 

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 

In dit hoofdstuk zijn de in het plan voorkomende bestemmingen geregeld. In ieder artikel is per bestemming 

bepaald welk gebruik van de gronden is toegestaan en welke bouwregels er gelden. 

 

Voor de besluiten die zijn genomen omtrent de regeling in de bestemmingen wordt verwezen naar de Nota van 

uitgangspunten. 

 

Er zijn twee dubbelbestemmingen opgenomen. Dubbelbestemmingen regelen een bijzonder belang dat eerst 

afgewogen moet worden alvorens de onderliggende bestemming mag worden toegepast. Er gelden in die 

gevallen dus twee bestemmingen, waarbij de dubbelbestemming voor gaat op de onderliggende bestemming. In 

het plangebied komen de dubbelbestemmingen “Waarde-archeologie” en “Waterstaat-waterkering” voor. De 

dubbelbestemming “Waarde-archeologie” heeft betrekking op de aanwezige archeologische monumenten.  

 

Binnen de bestemming “Agrarisch” is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor de bouw van 16 woningen aan 

de Tentweg. In het ontwerp-bestemmingsplan was deze ontwikkeling overigens nog met een eindbestemming 

geregeld. 

 

Hoofdstuk 3 Algemene regels 

Dit hoofdstuk bevat regels welke op de bestemmingen van hoofdstuk 2 van toepassing zijn.  

 

Antidubbeltelbepaling 

In deze bepaling is vastgelegd dat grond die in aanmerking moest worden genomen bij het verlenen van een 

bouwvergunning, waarvan de uitvoering heeft plaatsgevonden of alsnog kan plaatsvinden, bij de beoordeling van 

een andere aanvraag om bouwvergunning niet opnieuw in beschouwing mag worden genomen. 
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Algemene bouwregels 

In dit artikel is een aantal aanvullende bouwregels opgenomen die voor alle bestemmingen gelden. De regels 

hebben betrekking op overschrijdingen van de bouwgrenzen, bestaande legale bebouwing die behouden mag 

blijven en ondergronds bouwen en kelders.   

 

Algemene gebruiksregels  

Dit artikel bevat algemene bepalingen omtrent het gebruik van onbebouwde gronden en bouwwerken en 

ontheffingsbepalingen omtrent het gebruik . 

  

Algemene aanduidingsregels 

Aanvullende op de (algemene) bouwregels gelden bijzondere bouwbepalingen die met een aanduiding op de 

plankaart zijn weergegeven, waaronder voor LPG-risicocontour, molenbiotoop, onderdoorgangen en 

archeologische waarden. De gebieden met een redelijke tot grote kans op archeologische sporen hebben de 

gebiedsaanduiding Archeologie gekregen. Ter plaatse van deze gebiedsaanduiding geldt een 

aanlegvergunningenstelsel, waarmee de eventueel aanwezige archeologische sporen worden beschermd. Bij 

grondroerende werkzaamheden met een groter oppervlak van 100 m2 en dieper dan 30 cm is een 

aanlegvergunning vereist.   

 

Algemene ontheffingsregels 

Dit artikel is een aanvulling op de ontheffingsregels uit de bestemmingen waarin nog een aantal algemene 

ontheffingen is opgenomen. Het betreft hier een standaardregeling die het mogelijk maakt om bij de uitvoering 

van bouwplannen beperkte afwijkingen van het plan mogelijk te maken. 

 

Algemene wijzigingsregels 

In dit artikel is een aantal algemene wijzigingsregels opgenomen. Het betreft hier een regeling die het mogelijk 

maakt om bij de uitvoering van bouwplannen beperkte afwijkingen van het plan mogelijk te maken die niet met 

een ontheffing geregeld kunnen worden en een regeling die het mogelijk gemaakt de dubbelbestemmingen 

(deels) te verwijderen van de kaart, indien deze niet meer van toepassing zijn.  

 

Algemene procedureregels 

Dit artikel regelt de procedure die burgemeester en wethouders dienen te volgen indien toepassing wordt 

gegeven aan een in dit plan opgenomen ontheffings- of wijzigingsbevoegdheden.  

 

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 

 

Overgangsrecht 

In het overgangsrecht is een regeling opgenomen voor bebouwing en gebruik dat al bestond bij het opstellen van 

het plan, maar dat strijdig is met de opgenomen regeling. Onder bepaalde voorwaarden mag deze strijdige 

bebouwing en/of strijdig gebruik worden voortgezet of gewijzigd.  

 

Slotregel 

In de slotregels is de officiële naam van het plan bepaald. Onder deze naam kan het bestemmingsplan worden 

aangehaald.  
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7. Overleg en inspraak 
 
7.1 Bestuurlijk voortraject 

Ter voorbereiding op de actualisering van onderliggend bestemmingsplan is een Nota van Uitgangspunten 

opgesteld met gedetailleerde informatie over het plangebied, de ontwikkelingen, en uitvoerings- en 

milieuaspecten. Ook zijn in de Nota van Uitgangspunten voorstellen gedaan voor wijze van bestemmen van de 

bebouwings- en functionele structuur. De inhoudelijke afwegingskaders zijn met het bespreken en uiteindelijk 

vaststellen van de Nota van Uitgangspunten voorafgaand aan de inspraak op het voorontwerp bestemmingsplan 

in verschillende sessies bestuurlijk afgewogen. 

 

7.2 Inspraak 

Gezien het conserverende karakter van het bestemmingsplan is besloten direct een ontwerpbestemmingsplan op 

te stellen geen voorontwerpbestemmingsplan op te stellen en niet de daarbij behorende inspraakprocedure te 

doorlopen. Bewoners en overige belanghebbende kunnen tijdens de ter inzage legging van het ontwerp-

bestemmingsplan een reactie geven door middel van het indienen van een zienswijze. Er zijn twee 

informatieavonden gehouden (Stolwijk en Haastrecht) in februari 2009, waarbij geïnteresseerden op de hoogte 

zijn gebracht van de plannen.  

 

7.3 Overleg ex artikel 3.1.1 Bro 

Het bestemmingsplan Dorpskernen 2009 wordt in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit 

ruimtelijke ordening (Bro) aan de volgende personen en instanties toegezonden: 

 

1. Provincie Zuid-Holland 

2. VROM-inspectie Regio Zuid-West 

3. Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard 

4. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 

5. Kamer van Koophandel 

6. Ministerie van Defensie 

 

De ingekomen overlegreacties zijn samengevat en beantwoordt. Dit is opgenomen in de Nota van beantwoording 

(bijlage 1).  

 

7.4 Zienswijzen 

 

In de Nota van beantwoording is tevens de beantwoording van de zienswijzen opgenomen. 
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8. Uitvoerbaarheid 
 
8.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Bij de voorbereiding van de actualisering van bestemmingsplan Dorpskernen 2009 is gelet op de gewenste 

ruimtelijke ontwikkeling van het plangebied en de daarin aanwezige functies. Bij de ontwikkeling van het plan is 

tevens gelet op het perspectief en betekenis die functies (kunnen) hebben. 

 

Het ontwerpbestemmingsplan zal ter inzage worden gelegd waarbij een ieder de mogelijkheid heeft zienswijzen 

naar voren te brengen. Tevens zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd.  

 

Op basis van beschreven bekende gegevens wordt het plan maatschappelijk uitvoerbaar geacht. 

 

8.2 Financieel-economische uitvoerbaarheid 
Aangezien onderliggend bestemmingsplan Dorpskernen 2009 een conserverend bestemmingsplan is, zijn er 

geen  ruimtelijke (her) inrichtingen of gronduitgiftes voorzien. Er zijn geen noemenswaardige ontwikkelingskosten 

gemoeid op betreffend plangebied en daarom is voor bestemmingsplan Dorpskernen geen exploitatieberekening 

benodigd. 

Op basis van bovenstaande uitgangspunten kan met zekerheid gesteld worden dat de bestemmingen financieel 

sluitend zijn. 

 

8.3 Handhaving 

Het bestemmingsplan is bindend voor zowel de overheid als de burger. De primaire verantwoordelijkheid voor 

controle en handhaving ligt bij de gemeente. Handhaving kan worden omschreven als elke handeling die erop 

gericht is de naleving van regelgeving te bevorderen of een overtreding te beëindigen. Het doel van de 

handhaving is om duurzame bescherming van mens en omgeving te waarborgen. Binnen het kader van dit 

bestemmingsplan moet bij overtreding van regelgeving worden gedacht aan bouwen zonder vergunning, bouwen 

in afwijking van een verleende vergunning, het handelen zonder of in afwijking van een noodzakelijke 

aanlegvergunning en het gebruik van gronden en opstallen in strijd met de gebruiksregels van het 

bestemmingsplan of een ontheffing. 

 

De nota Handhaving geeft de beleidskaders aan voor handhaving van ruimtelijke regelgeving. Dat houdt in dat 

wordt overgegaan tot het programmatisch handhaven van regels op het terrein van de Ruimtelijke Ordening. De 

handhaafbaarheid van een bestemmingsplan is met name afhankelijk van het draagvlak van de planregels onder 

de burgers en van de helderheid die geboden wordt in de planregels. 

 

In dit bestemmingsplan is aangesloten bij de actuele maatschappelijke behoefte voor wat betreft bouwen en 

gebruik. Voorts kan door middel van flexibiliteitsbepalingen en de nadere eisenregeling ruimschoots worden 

ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen. De kaart, de toelichting en de regels zijn zodanig op elkaar afgestemd 

dat interpretatieproblemen en problemen met betrekking tot de uitvoering zoveel mogelijk worden voorkomen. 
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Lijst bestaande woningen op de beganegrond in de bestemming “Centrum” 
 
 
Haastrecht:  
Hoogstraat:  even nrs. 104, 108(a), 122, 128, 140 en 142a 
   oneven nrs. 51c, 65, 67, 69, 71, 73 
Grote Haven:  nrs. 18, 20, 34, 36, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 en 66 
Kleine Haven:   nrs. 4(a), 6, 8 en 10 
 
Stolwijk:   
Dorpsplein:   nrs. 9, 13, 14 
Sportlaan:  nr. 2 
Populierenlaan:  nr. 7 
Wijdtstraat:   nr. 3 
 
 
 
Lijst bestaande detailhandel in de bestemming “Gemengd” 
 
Haastrecht: 
Hoogstraat:    nrs. 28, 32-44, 51, 55, 81, 98  
 
Stolwijk: 
Schoolstraat:   nrs. 2, 15  
Tentweg:   nr. 1 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen 

1.1  aanbouw: 

een direct met het hoofdgebouw verbonden gebouw dat ten dienste staat van het hoofdgebouw en 
door zijn ligging, constructie en afmetingen ondergeschikt is aan het hoofdgebouw. 

1.2  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.  

1.3  aangebouwd bijgebouw: 

een indirect met het hoofdgebouw verbonden gebouw dat ten dienste staat van het hoofdgebouw dan 
wel in functioneel opzicht deel uitmaakt van het hoofdgebouw en door zijn ligging, constructie en 
afmetingen ondergeschikt is aan het hoofdgebouw. 

1.4  aanduidingsgrens: 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

1.5  afvalinzamelsysteem: 

geheel of gedeeltelijk onder peil gelegen bouwwerken/ voorzieningen ten behoeve van de inzameling 
van huishoudelijk afval, glas en dergelijke. 

1.6  bebouwing: 

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

1.7  bedrijfswoning: 

een woning in of bij een gebouw of op dan wel bij een terrein bestemd voor een huishouding waarvan 
huisvesting daar, gelet op de bedrijfsvoering in overeenstemming met de bestemming, noodzakelijk 
is. 

1.8  bestaand (in relatie tot bebouwing) 

bebeouwing aanwezig ten tijde van van het in werkingtreden van het bestemmingsplan. 

1.9  bestaand (in relatie tot gebruik): 

gebruik dat bestaat ten tijde van het in werkingtreden van het bestemmingsplan. 

1.10  bestemmingsgrens: 

de grens van een bestemmingsvlak. 

1.11  bestemmingsplan: 

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO … met de 
bijbehorende regels en de bijlage.  
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1.12  bestemmingsvlak: 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

1.13  bijgebouw: 

een zelfstandig gebouw behorende bij en ruimtelijk ondergeschikt aan een op hetzelfde perceel 
gelegen hoofdgebouw, met een aan dat hoofdgebouw ondergeschikte functie. 

1.14  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. 

1.15  bouwgrens: 

de grens van een bouwvlak.  

1.16  bouwlaag, laag: 

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke hoogte of bij benadering gelijke hoogte 
liggende vloeren of balklagen is begrensd, met inbegrip van de begane grond, hieronder wordt niet 
begrepen: 

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

 een vide (open ruimte in een gebouw), waarvan de oppervlakte niet meer bedraagt dan 50% van 
de onderliggende laag; 

 een  zolder waarvan de oppervlakte, voor zover de hoogte groter is dan 1,50 m, niet meer 
bedraagt dan 50% van de oppervlakte van de onderliggende laag. 

1.17  bouwperceel: 

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

1.18  bouwperceelgrens: 

een grens van een bouwperceel. 

1.19  bouwvlak: 

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

1.20  bouwwerk: 

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij 
indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond. 

1.21  detailhandel: 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden van goederen, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, 
het verkopen en/of leveren aan personen, die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of 
aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit. 
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1.22  dienstverlening: 

het bedrijfsmatig verlenen van diensten aan het publiek, zoals een kapsalon, reisbureau, 
uitzendbureau, bankfiliaal, wasserette of apotheek, eventueel met bijbehorend kantoor, magazijn of 
ambacht, zulks met uitzondering van horecabedrijven en seksinrichtingen. 

1.23  gebouw: 

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

1.24  horecavoorziening: 

een bedrijf, dat in zijn algemeenheid is gericht op het verstrekken van nachtverblijf, op het ter plaatse 
nuttigen van voedsel en dranken en/of op het exploiteren van zaalaccommodatie; in dit plan worden 
de volgende horecavoorzieningen onderscheiden: 

1. winkelondersteunende horeca zoals: 
a. koffiebar; 
b. lunchroom; 
c. tearoom; 
d. traiteur; 

2. lichte horeca, zoals: 
a. automatiek; 
b. broodjeszaak; 
c. cafetaria; 
d. snackbar; 
e. bistro 
f. restaurant (zonder bezorg- en /of afhaalservice) 
g. hotel, pension, logeerhuis; 

3. zware horeca, zoals: 
a. bar; 
b. biljartcentrum; 
c. café; 
d. restaurant met bezorg- en afhaalservice (o.a. pizza, chinees); 
e. zalenverhuur; 
f. partycentrum. 

1.25  hoofdgebouw: 

een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen als het belangrijkste gebouw 
valt aan te merken. 

1.26  kantoor: 

een ruimte welke door haar indeling en inrichting is bestemd om uitsluitend te worden gebruikt voor 
administratieve en daarmee gelijk te stellen werkzaamheden. 

1.27  kelder: 

zie bouwlaag. 
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1.28  maatschappelijke voorzieningen: 

overheids-, medische, onderwijs-, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke, recreatieve en 
vergelijkbare maatschappelijke voorzieningen, alsmede voorzieningen ten behoeve van 
sportbeoefening, ouderenzorg, kinderdagverblijven en kinderopvang. 

1.29  milieucategorie: 

een aan een bedrijfsactiviteit toegekende categorie volgens de in de bijlage bij deze voorschriften 
opgenomen Staat van bedrijfsactiviteiten. 

1.30  ondergeschikte horeca /detailhandel: 

horeca of detailhandelactiviteiten die worden uitgeoefend ten dienste van de hoofdfunctie zoals 
toegestaan in dit plan, waarbij de horeca en/of detailhandelsactiviteiten een ondergeschikt onderdeel 
uit maken van de hoofdactiviteit, bijvoorbeeld maximaal 15% van de omzet of bedrijfsvloeroppervlak.  

1.31  peil: 

a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de 
hoogte van de weg ter plaatse van de hoofdtoegang; 

b. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de 
hoogte van van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw. 

1.32  plan: 

het bestemmingsplan "Dorpskernen 2009" van de gemeente Vlist. 

1.33  seksinrichting: 

een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij 
bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische 
aard plaatsvinden. Onder seksinrichting worden in elk geval verstaan: 

a. een prostitutiebedrijf, waaronder begrepen erotische massagesalon; 
b. een seksbioscoop of sekstheater; 
c. een seksautomatenhal; 
d. een seksclub of parenclub, 

al dan niet in combinatie met elkaar, een escortbedrijf wordt niet onder een seksinrichting verstaan. 

1.34  seksbioscoop/- theater: 

een inrichting of een daarmee gelijk te stellen gelegenheid waari vertoningen van erotische en/of 
pornografische aard worden gegeven. 

1.35  seksautomatenhal: 

een inrichting of daarmee gelijk te stellen gelegenheid waarin door middel van automaten of 
filmvoorstellingen en/of liveshows van erotische en/of pornografische aard worden gegeven. 

1.36  sekswinkel: 

een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarbinnen hoofdzakelijk (minimaal 70% van de 
vloeroppervlakte) goederen van erotisch- pornografische aard worden verkocht of verhuurd. 

1.37  straatmeubilair: 

bouwwerken ten behoeve van al dan niet openbare (nuts-)voorzieningen, zoals: 

a. verkeersgeleiders, verkeersborden, lichtmasten, zitbanken en bloembakken; 
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b. telefooncellen, abri's kunstwerken, fietsenstallingen, speeltoestellen en draagconstructies voor 
reclame; 

c. kleinschalige bouwwerken ten behoeve van openbare (nuts-)voorzieningen met een inhoud van 
ten hoogste 50 m3 en een hoogte van ten hoogste 3 m, waaronder begrepen voorzieningen ten 
behoeve van telecommunicatie, energievoorziening en brandkranen; 

d. afvalinzamelsystemen. 

 

1.38  uitbouw: 

een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw, dat door zijn constructie of afmetingen ondergeschikt is 
aan het hoofdgebouw, dat een vergroting van de bestaande ruimte in dat hoofdgebouw is en direct 
daarmee in open verbinding staat. 

1.39  woning: 

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden. 
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Artikel 2  Wijze van meten 

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  de inhoud van een bouwwerk: 

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

2.2  de bouwhoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, 
met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de 
aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen (zie ook de algemene bouwregels, artikel 23)  

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.  

2.4  de afstand: 

van een gebouw tot de zijdelingse perceelsgrens wordt gemeten vanaf het dichtst bij de perceelgrens 
gelegen punt van het gebouw tot die perceelsgrens op 1 m boven peil en haaks op de perceelsgrens; 

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk: 

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

2.6  de grondoppervlakte: 

van een gebouw of ander bouwwerk wordt gemeten buitenwerks en boven peil. 

2.7  bedrijfsvloeroppervlakte: 

wordt gemeten binnenwerks, met dien verstande, dat de totale vloeroppervlakte ten dienste van 
kantoren, winkels of bedrijven, met inbegrip van de daarbij behorende magazijnen en overige 
dienstuimte worden opgeteld. 

2.8  verkoopvloeroppervlakte: 

wordt gemeten binnenwerks, met dien verstande, dat de totale vloeroppervlakte van ruimten welke 
rechtstreeks ten dienste staan van de detailhandelsactiviteiten en voor publiek toegankelijk zijn 
worden opgeteld; kantoren magazijnen en overige dienstruimten worden hieronder niet begrepen. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 

Artikel 3  Agrarisch 

 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor "Agrarisch" aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. agrarisch gebruik; 
b. agrarisch aanverwant gebruik zoals het (hobbymatig) beweiden van dieren; 
c. behoud van de landschappelijke en cultuurhistorische waarde bestaande uit de openheid, het 

verkavelingspatroon c.q. slotenpatroon en graslandvegetaties; 
d. ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch - hobbymatig" zijn de gronden 

uitsluitend bestemd voor het hobbymatig weiden van dieren. 

 

3.2  Bouwregels 

Op de in lid 3.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming 
worden gebouwd, met dien verstande dat: 

a. gebouwen binnen het bouwvlak dienen te worden gebouwd; 
b. als gebouw uitsluitend een stal is toegestaan waarvan: 

1. de oppervlakte niet meer mag bedragen dan 70 m2; 
2. de goothoogte niet meer mag bedragen dan 2 m;  
3. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3 m. 

c. voor andere bouwwerken geldt dat: 
1. de hoogte maximaal 1,5 m bedraagt; 
2. de oppervlakte maximaal 5 m2 bedraagt.  

 

3.3  Aanlegvergunning 

3.3.1  Verbod 

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en 
wethouders (aanlegvergunning), buiten de agrarische bedrijfspercelen de navolgende werken en/of 
werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren: 

a. het aanleggen van waterbassins en mestbassins; 
b. het dempen, graven en vergraven van watergangen; 
c. het beplanten van gronden met bomen of andere houtopstanden. 
d. het scheuren van grasland ten behoeve van de permanente omzetting in bouwland; 
e. het benutten van gronden ten behoeve van ruwvoedergewassen; 
f. het afgraven, verlagen, vergraven, ophogen of egaliseren van gronden dieper dan 0,3 m; 
g. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen met een oppervlakte groter dan 200 m2 per 

agrarisch bedrijfsperceel. 
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3.3.2  Uitzondering 

Het in lid 3.3.1 van dit artikel vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken en 
werkzaamheden, welke uit een oogpunt van te beschermen belangen van ondergeschikte betekenis 
zijn, waaronder mede begrepen ondergeschikt onderhoud en beheer van watergangen.  

 

3.3.3  Toelaatbaarheid 

De in lid 3.3.1 bedoelde activiteiten zijn slechts toelaatbaar, indien door de uit te voeren 
werkzaamheden geen onevenredige schade wordt of kan worden toegebracht aan de 
landschappelijke of cultuurhistorische waarden van de gronden. 

   

3.4  Wijzigingsregels 

Burgemeester en wethouders zijn, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke 
ordening, bevoegd de bestemming ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied' te 
wijzigen in de bestemming "Wonen" als bedoeld in artikel 17 van deze regels onder de volgende 
voorwaarden; 

a. er mogen maximaal 16 woningen worden gebouwd; 
b. de woningen mogen uitsluitend vrijstaand of in blokken van twee woningen worden gebouwd; 
c. de woningen mogen in milieuhygiënisch opzicht geen belemmering vormen voor reeds 

aanwezige bedrijven. 
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Artikel 4  Bedrijf 

 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor "Bedrijf" aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. bedrijfsactiviteiten die in de van deze regels deel uitmakende bijlage Staat van Bedrijfsactiviteiten 
zijn aangeduid als categorie 1 en 2, alsmede daarmee naar hun aard gelijk te stellen 
bedrijfsactiviteiten; 

b. ter plaatse van de aanduiding "verkooppunt motorbrandstoffen met LPG" uitsluitend voor een 
verkooppunt van motorbrandstoffen met LPG; 

c. ondergeschikte kantoorvoorzieningen; 
d. productiegebonden detailhandel; 
e. bedrijfswoningen voor zover bestaand; 
f. erven, groen-, parkeervoorzieningen en water; 
g. ter plaatse van de aanduiding "nutsvoorziening" uitsluitend voor nutsvoorzieningen; 
h. ter plaatse van de aanduiding "bedrijfswoning uitgesloten" is geen bedrijfswoning toegestaan;  

met uitzondering van bedrijven, die krachtens artikel 2.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit 
milieubeheer zijn aangewezen als inrichtingen die in belangrijke mate  geluidhinder kunnen 
veroorzaken.  

 

4.2  Bouwregels 

Op de in lid 4.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming 
worden gebouwd, met dien verstande dat: 

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

het bouwvlak; 
c. voor zover binnen een bouwvlak geen goothoogte is bepaald mag de goothoogte van gebouwen 

niet meer bedragen dan 7 m; 
d. voor zover binnen een bouwvlak geen bouwhoogte is bepaald mag de bouwhoogte niet meer 

bedragen dan 11 m; 
e. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer mag bedragen dan: 

1. op de gronden voor de naar een openbare weg gekeerde gevel: 1 m; 
2. voor het overige 2 m; 

f. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken niet meer mag bedragen dan 5 m; 
g. voor zover de bestaande bebouwing afwijkt van de bepalingen in dit lid, geldt als maximale 

maatvoering de bestaande maatvoering. 
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Artikel 5  Centrum 

 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor "Centrum" aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. detailhandel met een maximum verkoopvloeroppervlakte van 500 m2: 
 voorzover de bestaande maatvoering groter is dan 500m2, dan geldt als maximale 

maatvoering de bestaande maatvoering; 
 bij nieuwe vestigingen geldt dat, indien de verkoopvloeroppervlakte meer bedraagt dan 

500 m2, binnen 200 m van deze vestiging dient te worden voorzien in de behoefte aan 
parkeervoorzieningen waarbij per 25 m2 verkoopvloeroppervlakte minimaal 1 
parkeerplaats beschikbaar moet zijn. Onder een nieuwe vestiging voor detailhandel wordt 
begrepen een locatie waar nog geen detailhandel aanwezig was op het tijdstip waarop 
het plan rechtskracht heeft gekregen. 

b. dienstverlening; 
c. winkelondersteunende horeca; 
d. wonen uitsluitend op de verdiepingen; 
e. wonen op de begane grondlaag voorzover bestaand; 
f. erven, groen- en parkeervoorzieningen; 
g. ter plaatse van de aanduiding "horeca" voor "lichte" horecavoorzieningen;  
h. ter plaatse van de aanduiding "kantoor" voor kantoren; 
i. in afwijking van het bepaalde onder g, uitsluitend op de volgende adressen tevens voor zware 

horeca:  

 

Hoogstraat 53 Haastrecht 

Hoogstraat 100  Haastrecht 

Hoogstraat 112 Haastrecht 

Dorpsplein 5 Stolwijk 

Dorpsplein 7/9 Stolwijk 

Wijdstraat 4 Stolwijk 

 

5.2  Bouwregels 

Op de in lid 5.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming 
worden gebouwd, met dien verstande dat: 

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

het bouwvlak; 
c. voor zover binnen een bouwvlak geen goothoogte is bepaald mag de goothoogte van gebouwen 

niet meer bedragen dan 7 m; 
d. voor zover binnen een bouwvlak geen bouwhoogte is bepaald mag de bouwhoogte niet meer 

bedragen dan 11 m; 
e. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer mag bedragen dan: 



 13 

  

 Bestemmingsplan Dorpskernen 2009  
 26 januari 2010   

  

1. op de gronden voor de naar een openbare weg gekeerde gevel: 1 m; 
2. voor het overige 2 m; 

f. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken niet meer mag bedragen dan 5 m. 

 

5.3  Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd tot het wijzigen van het bepaalde in lid 5.1  ten behoeve 
van het gebruik van de begane grond van gebouwen voor ambachtelijke bedrijven, voor 
maatschappelijk gebruik of voor horecadoeleinden dan wel voor woondoeleinden met dien verstande, 
dat: 

a. gebruik voor detailhandelsdoeleinden gelet op de behoefte daaraan niet te verwachten is; 
b. de beoogde detailhandelsstructuur daardoor niet in onevenredige mate wordt verstoord; 
c. toegestaan kan worden dat achter een ruimte voor detailhandel woonruimten op de begane grond 

worden gebouwd voor een bedrijfswoning mits een aan de straatzijde gelegen winkelruimte van 
ten minste 30 m2 als zodanig in gebruik is; 

d. er naar aard en invloed geen onevenredige hinder ontstaat voor de omgeving. 
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Artikel 6  Detailhandel 

 

6.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor "Detailhandel" aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. detailhandel; 
b. woningen voor zover bestaand; 
c. bijbehorende erven, parkeer- en groenvoorzieningen. 

 

6.2  Bouwregels 

Op de in lid 6.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming 
worden gebouwd, met dien verstande dat: 

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

het bouwvlak; 
c. voor zover binnen een bouwvlak geen goothoogte is bepaald mag de goothoogte van gebouwen 

niet meer bedragen dan 7 m; 
d. voor zover binnen een bouwvlak geen bouwhoogte is bepaald mag de bouwhoogte niet meer 

bedragen dan 11 m; 
e. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer mag bedragen dan: 

1. op de gronden voor de naar een openbare weg gekeerde gevel: 1 m; 
2. voor het overige 2 m; 

f. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken niet meer mag bedragen dan 5 m. 
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Artikel 7  Gemengd 

 

7.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor "Gemengd" aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wonen; 
b. lichte bedrijvigheid (bedrijfscategorie 1 en 2); 
c. dienstverlening; 
d. maatschappelijke doeleinden; 
e. kantoren; 
f. detailhandelsvestigingen voor zover bestaand; 
g. ter plaatse van de aanduiding "horeca" tevens voor horecavestigingen; 
h. in afwijking van het bepaalde onder b, uitsluitend op de volgende adressen tevens voor zware 

horeca:  

 

Hoogstraat 85 Haastrecht 

Hoogstraat 126 Haastrecht 

Wijdstraat 5 Stolwijk 

 

7.2  Bouwregels 

Op de in lid 7.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming 
worden gebouwd, met dien verstande dat: 

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

het bouwvlak; 
c. voor zover binnen een bouwvlak geen goothoogte is bepaald mag de goothoogte van gebouwen 

niet meer bedragen dan 7 m; 
d. voor zover binnen een bouwvlak geen bouwhoogte is bepaald mag de bouwhoogte niet meer 

bedragen dan 11 m; 
e. bij ieder hoofdgebouw aanbouwen, uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen worden 

gebouwd, mits: 
1. deze niet meer bedragen dan 30% van de oppervlakte van het perceel, direct behorend bij 

het hoofdgebouw, met een maximum van 100 m2; 
2. de goothoogte van aan- en uitbouwen niet meer bedraagt dan 0,25 m boven de eerste 

verdiepingsvloer, met een maximum van 4 m; 
3. de goothoogte van bijgebouwen niet meer bedraagt dan 3 m; 
4. de bouwhoogte van aan-, uit-, en bijgebouwen niet meer bedraagt dan 5 m; 

f. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer mag bedragen dan: 
1. op de gronden voor de naar een openbare weg gekeerde gevel: 1 m; 
2. voor het overige 2 m; 

g. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken niet meer mag bedragen dan 5 m. 
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7.3  Specifieke gebruiksregels 

Onverminderd het bepaald in lid 17.1 is het gebruik van vrijstaande bijgebouwen anders dan als  
bergruimte of stalling van voertuigen in strijd met het plan. 
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Artikel 8  Groen 

 

8.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor "Groen" aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. groenvoorzieningen en water; 
b. voet- en fietspaden; 
c. speelvoorzieningen; 
d. straatmeubilair; 
e. nutsvoorzieningen en gemalen; 
 

8.2  Bouwregels 

Op de in lid 8.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming 
worden gebouwd, met dien verstande dat de hoogte niet meer mag bedragen dan 5 m.  

 

8.3  Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming te wijzigen in de bestemming "verkeer" 
ten behoeve van de aanleg van parkeervoorzieningen betreft onder de voorwaarden dat: 

a. aanleg van extra parkeerplaatsen vanuit verkeerskundig oogpunt noodzakelijk is; 
b. het opheffen van de groenvoorziening vanuit stedenbouwkundig-landschappelijk oogpunt 

aanvaardbaar is. 



 18 

  

 Bestemmingsplan Dorpskernen 2009  
 26 januari 2010   

  

Artikel 9  Horeca 

 

9.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor "Horeca" aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. horecavoorzieningen met uitzondering van discotheken; 
b. woningen voorzover bestaand; 
c. bijbehorende erven, parkeer- en groenvoorzieningen. 

 

9.2  Bouwregels 

Op de in lid 9.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming 
worden gebouwd, met dien verstande dat: 

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

het bouwvlak; 
c. voor zover binnen een bouwvlak geen goothoogte is bepaald mag de goothoogte van gebouwen 

niet meer bedragen dan 7 m; 
d. voor zover binnen een bouwvlak geen bouwhoogte is bepaald mag de bouwhoogte niet meer 

bedragen dan 11 m; 
e. de inhoud van een woning niet meer mag bedragen dan 650 m3 inclusief uitbouwen en aan- en 

bijgebouwen; 
f. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer mag bedragen dan: 

1. op de gronden voor de naar een openbare weg gekeerde gevel: 1 m; 
2. voor het overige 2 m; 

g. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken niet meer mag bedragen dan 5 m. 
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Artikel 10  Maatschappelijk 

 

10.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor "Maatschappelijk" aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. overheids-, medische-, onderwijs-, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke en vergelijkbare 
maatschappelijke voorzieningen, alsmede voorzieningen ten behoeve van sportbeoefening, 
ouderenzorg, kinderdagverblijven en kinderopvang; 

b. ondergeschikte horeca ten dienste van de bestemming; 
c. ondergeschikte expositie en verkoop van met de maatschappelijke functie samenhangende 

artikelen; 
d. straatmeubilair; 
e. bijbehorende erven, water, parkeer- en groenvoorzieningen. 

 

10.2  Bouwregels 

Op de in lid 10.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming 
worden gebouwd, met dien verstande dat: 

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

het bouwvlak; 
c. voor zover binnen een bouwvlak geen goothoogte is bepaald mag de goothoogte van gebouwen 

niet meer bedragen dan 7 m; 
d. voor zover binnen een bouwvlak geen bouwhoogte is bepaald mag de bouwhoogte niet meer 

bedragen dan 11 m; 
e. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer mag bedragen dan: 

1. op de gronden voor de naar een openbare weg gekeerde gevel: 1 m; 
2. voor het overige 2 m; 

f. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken niet meer mag bedragen dan 5 m.  
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Artikel 11  Maatschappelijk - begraafplaats 

 

11.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor "Maatschappelijk - begraafplaats" aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. een begraafplaats; 
b. aan de functie als bedoeld onder a gebonden parkeervoorzieningen; 
c. erven, groenvoorzieningen en water; 
d. straatmeubilair. 

 

11.2  Bouwregels 

Op de in lid 11.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming 
worden gebouwd, met dien verstande dat: 

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

het bouwvlak; 
c. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer mag bedragen dan: 

 op de gronden voor de naar een openbare weg gekeerde gevel: 1 m; 
 voor het overige 2 m; 

d. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken niet meer mag bedragen dan 5 m.  
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Artikel 12  Recreatie 

 

12.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor "Recreatie" aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. dagrecreatie; 
b. volkstuinen; 
c. bijbehorende erven, parkeer- en groenvoorzieningen. 

 

12.2  Bouwregels 

Op de in lid 12.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming 
worden gebouwd, met dien verstande dat: 

a. gebouwen uitsluitend binnen bouwvlakken mogen worden gebouwd; 
b. de goothoogte en bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 4 m respectievelijk 7 m; 
c. per volkstuin maximaal één berging buiten het bouwvlak mag worden gebouwd met een 

maximale oppervlakte van 10 m2; 
d. per volkstuin maximaal één kas buiten het bouwvlak mag worden gebouwd met een oppervlakte 

van maximaal 10 m2; 
e. de bouwhoogte van bergingen en kassen maximaal 3 m mag bedragen; 
f. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer mag bedragen dan 1 m; 
g. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken niet meer mag bedragen dan 5 m. 
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Artikel 13  Sport 

 

13.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor "Sport" aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. sportvoorzieningen; 
b. ondergeschikte kantoor- en horecafuncties; 
c. bijbehorende erven, parkeer- en groenvoorzieningen. 

 

13.2  Bouwregels 

Op de in lid 13.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming 
worden gebouwd, met dien verstande dat: 

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

het bouwvlak; 
c. voor zover binnen een bouwvlak geen goothoogte is bepaald mag de goothoogte van gebouwen 

niet meer bedragen dan 4 m; 
d. voor zover binnen een bouwvlak geen bouwhoogte is bepaald mag de bouwhoogte niet meer 

bedragen dan 7 m; 
e. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer mag bedragen dan: 

1. op de gronden voor de naar een openbare weg gekeerde gevel: 1 m; 
2. voor het overige 2 m; 

f. de bouwhoogte van palen en (licht)masten niet meer mag bedragen dan 18 m; 
g. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken niet meer mag bedragen dan 5 m. 
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Artikel 14  Tuin 

 

14.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor "Tuin" aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. tuinen; 
b. ter plaatse van de aanduiding "terras" tevens bestemd voor een terras; 
c. parkeervoorzieningen. 

 

14.2  Bouwregels 

Op de in lid 14.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming 
worden gebouwd met een hoogte van maximaal 1 m, met dien verstande dat bestaande gebouwen 
mogen worden gehandhaafd. 
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Artikel 15  Verkeer 

 

15.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor "Verkeer" aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wegen (met stroom- of verblijfsfunctie); 
b. pleinen; 
c. voet- en fietspaden; 
d. parkeervoorzieningen; 
e. speelvoorzieningen; 
f. groenvoorzieningen en water; 
g. ter plaatse van de aanduiding "terras" tevens bestemd voor een terras; 
h. ter plaatse van de aanduiding "evenemententerrein" tevens bestemd voor een evenementen-

terrein waaronder mede begrepen terrein voor markten; 
i. straatmeubilair; 
j. nutsvoorzieningen en gemalen; 
k. bruggen. 

 

15.2  Bouwregels 

Op de in lid 15.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend andere bouwwerken ten dienste van de 
bestemming worden gebouwd, met dien verstande, dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 
12 m.  
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Artikel 16  Water 

 

16.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor "Water" aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. water; 
b. recreatief medegebruik; 
c. duikers en gemalen; 
d. groenvoorzieningen; 
e. bruggen. 

 

16.2  Bouwregels 

Op de in lid 16.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend andere bouwwerken ten dienste van de 
bestemming worden gebouwd tot een hoogte van 5 m.  
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Artikel 17  Wonen 

 

17.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor "Wonen" aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wonen; 
b. erven, water en groenvoorzieningen; 
c. ter plaatse van de aanduiding "garage" uitsluitend voor huishoudelijke bergruimten en stallingen 

voor (motor)voertuigen; 
d. ter plaatse van de aanduiding "maatschappelijk" voor verzorgende maatschappelijke functies; 
e. ter plaatse van de aanduiding "kantoor" tevens bestemd voor kantoor; 
f. ter plaatse van de aanduiding "bedrijf" tevens bestemd voor bedrijfsactiviteiten in de categorie 1 

en 2 van de "Staat van bedrijfsactiviteiten";  
g. beroepsuitoefening aan huis; 
h. parkeervoorzieningen. 

 

17.2  Bouwregels 

Op de in lid 17.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming 
worden gebouwd, met dien verstande dat: 

a. hoofdgebouwen uitsluitend binnen de bouwvlakken mogen worden gebouwd; 
b. binnen bouwvlakken ter plaatse van de hierna aangegeven aanduidingen de woningen worden 

gebouwd op de daarbij aangegeven wijze: 

aanduiding Bouwwijze 

aanééngebouwd alle woningen uitsluitend aaneen, in niet-gestapelde vorm 

gestapeld uitsluitend in gestapelde vorm 

twee-aaneen uitsluitend half-vrijstaand 

vrijstaand uitsluitend vrijstaand 

c. de goothoogte en bouwhoogte van gebouwen niet meer mag bedragen dan aangegeven binnen 
het bouwvlak; 

d. voor zover binnen een bouwvlak geen goothoogte is bepaald mag de goothoogte van gebouwen 
niet meer bedragen dan 7 m; 

e. voor zover binnen een bouwvlak geen bouwhoogte is bepaald mag de bouwhoogte niet meer 
bedragen dan 11 m; 

f. bij iedere woning aanbouwen, uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen worden 
gebouwd, mits: 
1. deze niet meer bedragen dan 30% van de oppervlakte van het perceel, direct behorend bij de 

woning, met een maximum van 100 m2; 
2. de goothoogte van aan- en uitbouwen niet meer bedraagt dan 0,25 m boven de eerste 

verdiepingsvloer, met een maximum van 4 m; 
3. de goothoogte van bijgebouwen niet meer bedraagt dan 3 m; 
4. de bouwhoogte van aan- uit-, en bijgebouwen niet meer bedraagt dan 5 m; 
5. de bouwhoogte van overkappingen en gebouwen binnen de aanduiding "garage" niet meer 

bedraagt dan 3 m; 
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6. de aan-, uit- en bijgebouwen ten minste 3 meter achter (het verlengde van) de voorgevel 
wordt gebouwd; 

g. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer mag bedragen dan: 
1. op de gronden voor de naar een openbare weg gekeerde gevel: 1 m; 
2. voor het overige 2 m; 

h. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken niet meer mag bedragen dan 5 m; 
i. aanbouwen voor de voorgevel, waaronder begrepen erkers en ingangspartijen mogen worden 

gebouwd, met dien verstande dat: 
1. de breedte niet meer mag bedragen dan 50% van de breedte van de voorgevel; 
2. de diepte niet meer mag bedragen dan 1,5 m, gerekend vanaf de voorgevel van de woning; 
3. de oppervlakte niet meer mag bedragen dan 5 m2; 
4. de hoogte niet meer mag bedragen dan de hoogte van de eerste bouwlaag tot een maximum 

van 3 m; 
j. dakkapellen, uitsluitend op hoofdgebouwen, zijn toegestaan, mits: 

1. de breedte maximaal 75% van het zij- of achterdakvlak is en de dakkapel minimaal 0,5 m uit 
de zij-, onder- en bovenkant van het dakvlak en minimaal 0,5 m en maximaal 2 m uit de 
dakvoet van de desbetreffende woning wordt gesitueerd; 

2. de breedte maximaal 50% van het voorgeveldakvlak is en de dakkapel minimaal 1 m uit de 
zijkanten en minimaal 0,5 m uit de bovenkant van het dakvlak en minimaal 0,5 m en 
maximaal 2 m uit de dakvoet van de desbetreffende woning wordt gesitueerd. 

k. voor zover de goot- en/of bouwhoogte(s) van bestaande bebouwing afwijken van de bepalingen 
in dit lid, geldt als maximale maatvoering de bestaande maatvoering.  

 

17.3  Ontheffing van de bouwregels 

Indien op een perceel met de bestemming als bedoeld in lid 17.1 meer dan 100 m2 aan bijgebouwen 
aanwezig is, zijn burgemeester en wethouders bevoegd ontheffing te verlenen tot een totale 
oppervlakte aan bijgebouwen van maximaal 200 m2, onder de voorwaarden dat de aanwezige m2 aan 
bijgebouwen boven de 100 m2 met minimaal de helft wordt teruggebracht.  

 

17.4  Specifieke gebruiksregels 

Onverminderd het bepaald in lid 17.1 is het gebruik van vrijstaande bijgebouwen anders dan als 
huishoudelijke bergruimte of stalling van voertuigen in strijd met het plan. 

 

17.5  Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen voor zover het het schrappen betreft 
van de aanduiding "bedrijf" indien de bedrijfsactiviteiten zijn beeïndigd.  
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Artikel 18  Woongebied 

 

18.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor "Woongebied" aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wonen; 
b. tuinen en erven; 
c. groenvoorzieningen en water; 
d. wijkontsluitingsweg (verblijfsgebied), fiets- en voetpaden; 
e. groen volgens een structuur zoals ter plaatse van de aanduiding "groen" binnen de bestemming 

is aangegeven; 
f. ontsluiting volgens een structuur zoals ter plaatse van de aanduiding "ontsluiting" binnen de 

bestemming is aangegeven; 
g. ter plaatse van de aanduiding "parkeerterrein" voor de aanleg van een gemeenschappelijke 

parkeervoorziening; 
h. voetpaden volgens een structuur zoals ter plaatse van de aanduiding "pad" binnen de 

bestemming is aangegeven;  
i. water volgens een structuur zoals ter plaatse van de aanduiding "water" binnen de bestemming is 

aangegeven en een oppervlakte van minimaal 10% van het plangebied;  
j. aan de doeleinden onder a gebonden parkeervoorzieningen, fiets- en voetpaden, 

nutsvoorzieningen en straatmeubilair. 

 

18.2  Bouwregels 

Op de in lid 18.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming 
worden gebouwd, met dien verstande dat: 

a. het aantal wooneenheden niet meer mag bedragen dan ter plaatse van de aanduiding "maximum 
aantal wooneenheden" is aangegeven; 

b. een hoofdgebouw (woning)  binnen de aanduidingsgrens "maximum aantal wooneenheden" moet 
worden gebouwd; 

c. de grondoppervlakte van iedere woning maximaal 240 m2 (inclusief aan- en uitbouwen) mag 
bedragen; 

d. de goothoogte van een grondgebonden woning maximaal 7 m mag bedragen; 
e. de bouwhoogte van een grondgebonden woning maximaal 11 m mag bedragen; 
f. ter plaatse van de aanduiding "gestapeld" maximaal drie bouwlagen met kap mag worden 

gebouwd; 
g. bij iedere woning bijgebouwen en uitbreidingen van de woning mogen worden gebouwd mits: 

1. de gebouwen tenminste 3 m achter de verlengde voorgevel van de woning worden gebouwd; 
2. de gronden van ieder perceel voor tenminste 50% onbebouwd blijven; 
3. het totale grondoppervlak aan bijgebouwen en aan- en uitbouwen niet meer bedraagt dan 

100 m2; 
4. de goothoogte van de bijgebouwen niet meer bedraagt dan 3 m; 
5. de goothoogte van aan- en uitbouwen niet meer bedraagt dan 3,5 m; 
6. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 5 m; 

h. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de verlengde voorgevel niet meer mag 
bedragen dan 2 m en voor de voorgevel niet meer mag bedragen dan 1 m; 
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i. de hoogte van overige andere bouwwerken niet meer mag bedragen dan 5 m.  
 

18.3  Specifieke gebruiksregels 

Onverminderd het bepaald in lid 18.1 is het gebruik van vrijstaande bijgebouwen anders dan als 
huishoudelijke bergruimte of stalling van voertuigen in strijd met het plan. 
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Artikel 19  Waarde - Archeologie  

 

19.1  Bestemmingsomschrijving 

19.1.1   

De voor "Waarde -archeologie" aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van de archeologische waarden.  

19.1.2  Volgorde dubbelbestemming 

Voor zover dubbelbestemmingen samenvallen, geldt de volgende volgorde: 

a. primair geldt het bepaalde in de dubbelbestemming "Waterstaat - Waterkering"; 
b. secundair geldt het bepaalde in de dubbelbestemming "Waarde - Archeologie "; 
c. tertiair geldt het bepaalde in de dubbelbestemming "Waarde - Cultuurhistorie"; 
d. quartair geldt het bepaalde in de onderliggende bestemming.   

 

19.2  Bouwregels 

Op de in lid 19.1 bedoelde gronden mogen geen bouwwerken worden gebouwd, met uitzondering van 
bouwwerken tot een grondoppervlakte van maximaal 100m2, onverminderd het bepaalde in de 
onderliggende bestemming.   

 

19.3  Ontheffing 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in lid 19.2 voor de 
bouw van bouwwerken ten dienste van onderliggende bestemmingen op voorwaarde, dat: 

a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de archeologische waarde van het gebied of een 
afweging van de in het geding zijnde belangen tot uitkomst heeft dat, onverminderd het elders in 
het plan bepaalde, een ontheffing in redelijkheid niet kan worden geweigerd; bij de afweging van 
de ontheffing geven burgemeester en wethouders toepassing aan de criteria als genoemd in lid 
19.4; 

b. alvorens de ontheffing te verlenen wordt door burgemeester en wethouders advies ingewonnen 
bij de provinciale archeoloog; bij een negatief advies, wordt de ontheffing slechts verleend nadat 
van gedeputeerde staten schriftelijk de verklaring is ontvangen dat zij tegen het verlenen van de 
ontheffing geen bezwaar hebben; 

c. in afwijking van het bepaalde onder a en b kan de ontheffing worden verleend indien voor de 
werkzaamheden voortvloeiend uit de bouwaanvraag reeds een aanlegvergunning als bedoeld in 
lid  19.4 is verleend; het bepaalde in de onderliggende bestemmingen blijft onverminderd van 
toepassing.  

 

19.4  Aanlegvergunningen 

19.4.1  Verbod 

Het is verboden op de in lid 19.1 bedoelde gronden de navolgende werken (geen bouwwerken zijnde) 
of werkzaamheden uit te voeren, te doen of laten uitvoeren, zonder of in afwijking van een schriftelijke 
vergunning van burgemeester en wethouders: 

a. het ophogen, egaliseren en ontginnen van gronden dieper dan 30 cm; 
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b. het bodemverlagen of afgraven van gronden waarvoor geen ontgrondingsvergunning is vereist; 
c. het uitvoeren van grondbewerkingen die tevens een terreinoppervlak vanaf 100 m²  beslaan; 
d. het aanbrengen van diepwortelende beplanting; 
e. het aanleggen of verharden van wegen, rijwielpaden en of parkeergelegenheden 
f. en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; 
g. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of tele- 

communicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur; 
h. het graven of dempen van sloten, watergangen, vijvers of vaarten; 
i. verhogen of verlagen van de grondwaterstand. 

 

19.4.2  Uitzonderingen 

Het bepaalde in lid 19.4.1 is niet van toepassing 

a. op normale onderhoudswerkzaamheden gericht op en noodzakelijk voor de instandhouding van 
het onderhavige plangebied; 

b. op andere werken en/of werkzaamheden die uit een oogpunt van bescherming van de 
archeologische waarde van niet ingrijpende betekenis zijn; 

c. indien uit archeologisch onderzoek is komen vast te staan dat er geen sprake is van te 
beschermen archeologische waarden. 

 

19.4.3  Toelaatbaarheid 

Het bepaalde in lid 19.4.1 is slechts toelaatbaar, indien is gebleken dat de in lid 19.4.1genoemde 
werken of werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen van deze werken en 
werkzaamheden niet zullen leiden tot een verstoring van het archeologisch materiaal. 

 

19.4.4  Voorschriften vergunning 

Voor zover de in lid 19.4.1 genoemde werken of werkzaamheden dan wel de directe of indi-recte 
gevolgen daarvan kunnen leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal, kan de vergunning 
worden verleend indien aan de vergunning de volgende voorschriften worden verbonden: 

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische resten in de 
bodem kunnen worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van opgravingen, of  
c. de verplichting de uitvoering van de werken of werkzaamheden te laten begeleiden door een 

deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door 
burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties. 

 

19.4.5  Rapportage 

In het belang van de bescherming van de archeologische betekenis van de gronden dient de 
aanvrager van een aanlegvergunning een rapport te overleggen waarin de archeologische waarde 
van het terrein, dat blijkens de aanvraag kan worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester 
en wethouders in voldoende mate is vastgesteld. 
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19.4.6  Advies 

Alvorens te beslissen omtrent een vergunning als bedoeld in lid 19.4.1 wordt door burgemeester en 
wethouders schriftelijk advies ingewonnen bij de archeologisch deskundige.  
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Artikel 20  Waarde – Cultuurhistorie 

 

20.1  Bestemmingsomschrijving 

20.1.1   

De voor "Waarde - cultuurhistorie" aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van het beschermd dorpsgezicht.  

20.1.2   

Voor zover dubbelbestemmingen samenvallen, geldt de volgende volgorde: 

a. primair geldt het bepaalde in de dubbelbestemming "Waterstaat - Waterkering"; 
b. secundair geldt het bepaalde in de dubbelbestemming "Waarde - Archeologie "; 
c. tertiair geldt het bepaalde in de dubbelbestemming "Waarde - Cultuurhistorie"; 
d. quartair geldt het bepaalde in de onderliggende bestemming.   
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Artikel 21  Waterstaat – Waterkering 

 

21.1  Bestemmingsomschrijving 

21.1.1   

De voor "Waterstaat - waterkering" aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van de waterkering. 

21.1.2   

Voor zover dubbelbestemmingen samenvallen, geldt de volgende volgorde: 

a. primair geldt het bepaalde in de dubbelbestemming "Waterstaat - Waterkering"; 
b. secundair geldt het bepaalde in de dubbelbestemming "Waarde - Archeologie "; 
c. tertiair geldt het bepaalde in de dubbelbestemming "Waarde - Cultuurhistorie"; 
d. quartair geldt het bepaalde in de onderliggende bestemming.   

 

21.2  Bouwregels 

a. Op de in lid 21.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend andere bouwwerken ten dienste van de 
bestemming worden gebouwd, met dien verstande, dat de hoogte niet meer mag bedragen dan 
10 m.  

b. Ten dienste van de in lid 21.1 bedoelde doeleinden mogen geen bouwwerken worden gebouwd. 

 

21.3  Ontheffing van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in lid 21.2 voor de 
bouw van bouwwerken ten dienste van de op de onderliggende bestemmingen, op voorwaarde, dat: 

a. de belangen van de waterkering dit toelaten; 
b. alvorens de ontheffing te verlenen schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de beheerder van de 

waterkering. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

 

Artikel 22  Anti-dubbeltelregel 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering 
is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 
beschouwing. 
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Artikel 23  Algemene bouwregels 

 

23.1  Overschrijding bouwgrenzen 

23.1.1  Bouwregels 

De in deze regels opgenomen bepalingen ten aanzien van bouwgrenzen zijn niet van toepassing voor 
wat betreft overschrijdingen met betrekking tot: 

a. stoepen, stoeptreden, toegangsbruggen en funderingen;  
b. plinten, pilasters, kozijnen, standleidingen voor hemelwater, gevelversieringen, wanden van 

ventilatiekanalen en schoorstenen, indien de overschrijding van de voorgevelbouwgrens niet 
meer dan 50 cm bedraagt; 

c. gevel en kroonlijsten en overstekende daken, overbouwingen, erkers, balkons, galerijen en luifels, 
mits zij de voorgevelbouwgrens met niet meer dan 50 cm overschrijden; 

d. ondergrondse funderingen en ondergrondse bouwwerken, voor zover deze de bouwgrens met 
niet meer dan 1 m overschrijden; 

e. hijsinrichtingen aan tot bewoning bestemde gebouwen, voor zover deze hijsinrichtingen in geen 
enkele stand de voorgevelbouwgrens met meer dan 1 m overschrijden; 

f. voor panden met de aanduiding "monument" geldt dat erkers, balkons, dakoprekkingen niet zijn 
toegestaan voorzover deze zichtbaar zijn vanaf de straat.  
 

23.1.2  Ontheffing 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het overschrijden van de op de 
kaart aangegeven bouwgrenzen met ten hoogste 1,5 m, indien het betreft:  

a. overbouwingen ten dienste van de verbinding van twee gebouwen; 
b. toegangen van bouwwerken; 
c. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, wanden van ventilatiekanalen en schoorstenen; 
d. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken;  
e. erkers, balkons en galerijen; 
f. luifels, reclametoestellen en draagconstructies voor reclame; 
g. hijsinrichtingen, laadbruggen, stortgoten, stort- en zuigbuizen; 
h. kelderingangen en kelderkoekoeken; 
i. of daarmee gelijk te stellen ondergeschikte bouwwerken. 

 

23.2  Bestaande bebouwing 

Voor zover in dit plan de bestaande bebouwing buiten het bouwvlak qua hoogte of situering afwijkt 
van de planregels, geldt deze afwijkende maatvoering als maximale maatvoering.  

 

23.3  Ondergronds bouwen en kelders 

23.3.1   

De planregels inzake de toelaatbaarheid, de aard, de omvang en de situering van gebouwen zijn in 
geval van kelders van overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat deze uitsluitend is 
toegestaan met inachtneming van de volgende voorwaarden: 

a. de kelder is loodrecht onder de woning en/ of het aan- en bijgebouw geprojecteerd, en; 
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b. de kelder mag maximaal 1 bouwlaag (maximaal 4 meter diep, gemeten vanuit onderkant 
begane grondvloer) zijn, en; 

c. indien de kelder onder een bijgebouw is geprojecteerd, dan mag de kelder niet van buitenaf 
bereikbaar zijn. 

 

23.3.2   

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 23.3.1 ten behoeve 
van kelders niet loodrecht onder het hoofdgebouw gelegen, met inachtneming van de volgende 
voorwaarden: 

a. de kelder mag maximaal 1 bouwlaag (maximaal 4 meter diep, gemeten vanuit onderkant 
begane grondvloer) zijn, en; 

b. de kelder is niet van buitenaf bereikbaar, en; 
c. de maximale oppervlakte van de kelder is gelijk aan datgene wat is toegestaan voor aan- en 

bijgebouwen zoals genoemd in artikel 17. 

 

23.4  Toepasselijkheid 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 bovengrondse hoogspanningsleidingen en ondergrondse hoofdtransportleidingen; 
d. de parkeernormen, parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij en/of in gebouwen; 
e. de ruimte tussen gebouwen.  
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Artikel 24  Algemene gebruiksregels 

 

24.1  Algemeen verbod op strijdig gebruik 

Het is verboden gronden en bouwwerken te gebruiken, in gebruik te geven of te laten gebruiken in 
strijd met de bestemming, zoals bedoeld in artikel 7.10 Wro. 

 

24.2  Bijzonder gebruiksverbod 

24.2.1   

Onverminderd het bepaalde in lid 24.1 van dit artikel is het in ieder geval verboden onbebouwde 
gronden te gebruiken voor:  

a. het storten of lozen van puin, vuil of andere vaste of vloeibare afvalstoffen; 
b. het opslaan van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten, bouwmaterialen, voer- en 

vaartuigen, werktuigen, machines of onderdelen hiervan; 
c. het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens. 

 

24.2.2   

Onverminderd het bepaalde in lid 24.1 is het in ieder geval verboden bouwwerken te gebruiken of te 
laten gebruiken voor een seksinrichting en voor detailhandelsdoeleinden, voor zover zulks niet 
expliciet is toegestaan ingevolge de bestemmingsomschrijving. 

 

24.3  Uitzonderingen gebruiksverbod 

24.3.1   

Het bepaalde in lid 24.1 is niet van toepassing op het medegebruik van woningen en/of aangebouwde 
bijgebouwen voor beroepsmatige en/of bedrijfsmatige activiteiten, mits:  

a. de woonfunctie in overwegende mate blijft gehandhaafd, waarbij geldt dat de 
brutovloeroppervlakte niet meer mag bedragen dan 40% van de woning met een maximum van 
50 m²;  

b. de gewenste bedrijvigheid mag niet onder de werkingssfeer van de Wet Milieubeheer vallen en 
niet vergunningsplichtig zijn overeenkomstig de APV; 

c. het gewenste gebruik mag geen detailhandel betreffen, tenzij het als een ondergeschikte 
nevenactiviteit van de in de woning uitgeoefende bedrijvigheid plaatsvindt; 

d. in geval van een aan huis gebonden bedrijf mag in de nabije omgeving van de woning geen 
onevenredige vergroting van de verkeers-/parkeerdruk optreden; 

e. er mogen geen bedrijfsmatige activiteiten buiten de woning plaatsvinden, behoudens in- en 
uitladen; 

f. de ruimte(-s) waarin het gebruik plaats vindt, moeten voldoen aan de bepalingen van de 
bouwverordening en het Bouwbesluit; 

g. het uiterlijk van de woning mag niet zodanig veranderen dat de woning het karakter van een 
woning verliest. De bedrijvigheid dient qua aard, intensiteit van gebruik en uitstraling te passen 
binnen de woonomgeving. 
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24.3.2   

Het bepaalde in lid 24.2.1 van dit artikel is niet van toepassing op:  

a. het (tijdelijk) gebruik ten behoeve van de realisering en/of handhaving van de bestemmingen of 
het normale onderhoud van de gronden; 

b. de opslag van goederen in het kader van de in het plan toegestane bedrijfsvoering; 
c. het opslaan of storten van afval- en meststoffen, voor zover noodzakelijk voor het normale 

onderhoud van de gronden en de watergangen. 
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Artikel 25  Algemene aanduidingsregels 

 

25.1  LPG risico-contour 

Op de gronden binnen de aanduiding "veiligheidszone - lpg" geldt dat: 

a. geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten mogen worden gebouwd; 
b. burgemeester en wethouders bevoegd zijn ontheffing te verlenen van het bepaalde onder a 

indien dit op grond van het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen, zoals deze luidt op het moment 
van terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan toelaatbaar wordt geacht. 

 

25.2  Vrijwaringszone molenbiotoop 

 
Op de gronden gelegen binnen de aanduiding "vrijwaringszone - molenbiotoop" gelden voor het 
oprichten van bouwwerken en beplantingen de volgende regels: 

a. binnen 100 m van de molen mogen geen bouwwerken en/of beplanting hoger dan de onderste 
punt van de verticaal staande wiek (maat + NAP) worden opgericht; 

b. binnen het gebied tussen de 100 m en 400 m van de molen mag de bouwhoogte van 
bouwwerken en/of beplanting niet meer bedragen dan: 
1. tussen de molen en de grens tussen buitengebied en stedelijk gebied: 1/100 van de afstand 

tussen bouwwerk en het middelpunt van de molen, gerekend vanaf de onderste punt van de 
verticaal staande wiek (maat + NAP); 

2. vanaf de grens tussen buitengebied en stads- en dorpsgebied tot in het stads- en 
dorpsgebied: 1/30 van de afstand tussen het bouwwerk en de grens van stedelijk gebied, 
gerekend vanaf de maximaal toegestane bebouwings- en /of beplantingshoogte op deze 
grens; 

 

 
 

c. burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde onder b 
teneinde een hogere bouwhoogte toe te staan mits daardoor de windvang en/of het functioneren 
en/of de zichtbaarheid van de molen niet in onevenredige mate wordt en/of kan worden 
aangetast. 

 

25.3  Onderdoorgang 

Ter plaatse van de aanduiding "onderdoorgang" dient de bestaand onderdoorgang te worden 
gehandhaafd. 
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25.4  Aanlegvergunning archeologie 

25.4.1   

Het is verboden op de gronden met den gebiedsaanduiding "archeologie" de navolgende werken, 
bouwwerken of werkzaamheden uit te voeren, te doen of laten uitvoeren, zonder of in afwijking van 
een schriftelijke vergunning (aanlegvergunning ex artikel 3.16 Wro) van burgemeester en wethouders: 

a. het ophogen, egaliseren en ontginnen van gronden; 
b. het bodemverlagen of afgraven van gronden waarvoor geen ontgrondingsvergunning is vereist; 
c. het uitvoeren van grondbewerkingen; 
d. het aanbrengen van diepwortelende beplanting; 
e. het aanleggen of verharden van wegen, rijwielpaden, banen of parkeergelegenheden en het 

aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; 
f. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of 

telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of 
apparatuur; 

g. het graven of dempen van sloten, watergangen, vijvers of vaarten; 
h. verhogen of verlagen van de grondwaterstand. 

 

25.4.2   

Het bepaalde in lid 25.4.1 is niet van toepassing op: 

a. werkzaamheden die een kleiner oppervlak beslaan dan 100 m2 en niet dieper reiken dan 30 cm; 
b. normale onderhoudswerkzaamheden die uit een oogpunt van bescherming van de 

archeologische waarde van niet ingrijpende betekenis zijn; 
c. andere werken en/of werkzaamheden die uit een oogpunt op en noodzakelijk voor de 

instandhouding van het onderhavige plangebied zijn; 
d. werkzaamheden waarvoor voorafgaand archeologisch onderzoek heeft plaats gevonden en 

waarbij - voor zover archeologische waarden zijn aangetroffen - maatregelen zijn beschreven die 
de initiatiefnemer in acht zal nemen bij de uitvoering van de werkzaamheden om te voorkomen 
dat het bodemarchief wordt beschadigd of niet zal worden gedocumenteerd. 

 

25.4.3   

Het bepaalde in lid 25.4.1 is slechts toelaatbaar, indien is gebleken dat de onder a t/m h genoemde 
werken of werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen van deze werken en 
werkzaamheden niet zullen leiden tot een verstoring van het archeologisch materiaal.  



 42 

  

 Bestemmingsplan Dorpskernen 2009  
 26 januari 2010   

  

Artikel 26  Algemene ontheffingsregels 

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in deze regels ten 
behoeve van: 

a. de bouw van niet voor bewoning bestemde gebouwen ten dienste van het openbaar nut, waarbij 
de inhoud ten hoogste 75 m3 en de goothoogte ten hoogste 3 m mag bedragen, gasdrukregel- en 
gasdrukmeetstations uitgezonderd; 

b. de bouw van antennemasten voor communicatiedoeleinden, waarbij de hoogte niet meer dan 45 
m mag bedragen en waarbij het beleid gericht is op het combineren van deze voorzieningen, op 
een koppeling van voorzieningen met bebouwing en op een dusdanige situering dat geen 
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gewenste stedenbouwkundige kwaliteit van het 
plangebied. 

c. de bouw van andere bouwwerken zoals een vlaggenmast, een artistiek kunstwerk, antennes en 
dergelijke tot een hoogte van 15 m. 
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Artikel 27  Algemene wijzigingsregels 

 

Burgemeester en wethouders zijn, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 Wet ruimtelijke 
ordening, bevoegd het plan te wijzigen, indien de wijziging betrekking heeft op: 

a. het oprichten van gebouwen ten dienste van (openbare) nutsvoorzieningen met een inhoud van 
ten hoogste 150 m3 en een goothoogte van ten hoogste 3 m, dit voor zover deze op grond van de 
Algemene ontheffingsbepalingen niet kunnen worden gebouwd; 

b. een enigszins andere situering en/of begrenzing van bouwpercelen, dan wel 
bestemmingsgrenzen, bouwgrenzen en bouwvlakken en/of aanduidingen, indien bij de uitvoering 
van het plan mocht blijken dat verschuivingen nodig zijn ter uitvoering van een bouwplan, op 
voorwaarde, dat de oppervlakte van het betreffende bouwperceel, bestemmingsvlak dan wel 
bouwvlak met niet meer dan 10% zal worden gewijzigd; 

c. het schrappen van de bestemming "Waarde - Archeologie " of de gebiedsaanduiding 
"archeologie", indien uit nader archeologisch onderzoek is gebleken, dat niet langer sprake is van 
een gebied met oudheidkundige (verwachtings)waarden, dan wel nadat er sprake is van 
opgravingen en documentatie waardoor de planologische bescherming niet langer gehandhaafd 
behoeft te blijven; 

d. het wijzigen van de bestemming "Waterstaat - Waterkering", indien dit noodzakelijk is geworden 
door de aanleg of gewijzigde ligging van een hoofdwatergang. 
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Artikel 28  Algemene procedureregels 

 

28.1  Procedureregels bij ontheffingen 

Op de in voorbereiding van een besluit tot ontheffing zoals opgenomen in dit plan, is de afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure van toepassing.  

 

28.2  Procedureregels bij wijzigen ex artikel 3.6 Wro 

Op de voorbereiding van een besluit tot wijziging van dit bestemmingsplan (op basis van artikel 3.6 
Wet ruimtelijke ordening), is in de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde 
procedure van toepassing.  
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 

Artikel 29  Overgangsrecht 

 

29.1  Overgangsrecht bouwwerken 

29.1.1   

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

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de 

aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het 
bouwwerk is teniet gegaan. 

29.1.2  Ontheffing 

Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig ontheffing verlenen van lid 29.1 voor het vergroten 
van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid 29.1 met maximaal 10%. 

29.1.3  Uitzondering 

Lid 29.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

 

29.2  Overgangsrecht gebruik 

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

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 29.2, 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 lid 29.2, 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. Lid 29.2 onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 
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Artikel 30  Slotregel 

 

Dit bestemmingsplan kan worden aangehaald onder de titel bestemmingsplan "Dorpskernen 2009" 
van de gemeente Vlist. 

 

Aldus vastgesteld door gemeenteraad van de gemeente Vlist op <datum vergadering>. 

griffier,      voorzitter,  
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Toelichting op de Staat van bedrijfsactiviteiten 
 
 
Inleiding 
 
Een goede milieuhygiënische kwaliteit in gebieden kan worden 
gerealiseerd door een juiste afstemming van de situering van 
bedrijven en milieugevoelige functies (zoals woningen). Om dit te 
bereiken kunnen globaal bezien twee wegen worden bewandeld: 
- beïnvloeding door middel van ruimtelijke ordening; 
- het nemen van maatregelen op het milieuhygiënische vlak. 
 
De ruimtelijke ordening fungeert daarbij als het beleidskader en 
vormt een "grove zeef", waarbij getracht wordt de juiste functie op de 
juiste plaats te situeren. Bij de ruimtelijke ordening zijn het 
aanhouden van afstand tussen bron en gevoelig object (zonering) en 
functietoedeling de belangrijkste middelen. 
Milieuhygiënische maatregelen zorgen er vervolgens voor dat, 
zonodig, voor de inrichting maatregelen worden getroffen ter 
voorkoming of beperking van hinder in het omliggende gebied. 
 
Bij de regeling in het bestemmingsplan wordt gebruik gemaakt van 
een "Staat van bedrijfsactiviteiten", gebaseerd op de publicatie 
"Bedrijven en milieuzonering" van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG, publicatie juni 2007; “het groene boekje”). Door 
het koppelen van soorten bedrijven aan richtafstanden met 
betrekking tot aan te houden afstanden tussen bedrijven en 
milieugevoelige objecten biedt de staat een (aanvullend) instrument 
voor ruimtelijk-ordeningsbeleid bij bestemmingsplannen. 
 
Hierna wordt een korte toelichting gegeven op de Staat van 
bedrijfsactiviteiten. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen 

naar de eerdergenoemde publicatie "Bedrijven en milieuzonering" 
van de VNG. 
 
Staat van bedrijfsactiviteiten 
 
De Staat van bedrijfsactiviteiten geeft slechts inzicht in milieu-
planologische aspecten per bedrijfstype en een specifieke 
bedrijfssituatie. Voor de onderscheiden bedrijfstypen, gerangschikt 
volgens de Standaard Bedrijfs Indeling (SBI-lijst) van het CBS, zijn 
per bedrijfstype voor elk van de aspecten geur, stof, geluid en gevaar 
de richtafstanden aangegeven die in de meeste gevallen kunnen 
worden aangehouden tussen een bedrijf, bedrijven c.q. 
bedrijfsactiviteiten (de milieubelastende activiteiten, opslagen en 
installaties) en een rustige woonwijk. Bij het aanhouden van de 
richtafstanden tussen de bedrijven/bedrijfsactiviteiten en 
milieugevoelige objecten (woningen) kan hinder en schade aan 
mensen binnen aanvaardbare normen worden gehouden. Onder 
bedrijven worden in dit verband ook begrepen diverse productie- en 
handelsbedrijven en recreatiebedrijven en milieubelastende vormen 
van publieke dienstverlening en openbare instellingen. Onder 
milieugevoelige objecten vallen ook ziekenhuizen scholen en 
terreinen voor verblijfsrecreatie. 
 
In verband met de specifieke situatie van bedrijventerreinen is er, in 
het kader van een goede ruimtelijke ordening, gekozen voor het in 
eerste instantie uitsluiten van een aantal bedrijven/bedrijfsactiviteiten 
(de negatieve lijst). Deze activiteiten zijn in bijgaande staat 
doorgehaald. Aan vestiging van de doorgehaalde bedrijven kan, na 
een door burgemeester en wethouders te verlenen ontheffing, en na 
een nadere belangenafweging, medewerking worden verleend. In de 
regels is aangegeven of en zo ja onder welke voorwaarden 
medewerking kan worden verleend. Aan de ontheffing kunnen 
daarbij, zo nodig voorwaarden worden gesteld.  
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Voor wat betreft de milieucomponenten zijn "afstanden" bepaald ten 
aanzien van: 
- geur; 
- stof; 
- geluid; 
-         gevaar.  
Richtafstanden voor geur, stof, geluid en gevaar 
 
De in lijst 1 en 2 vermelden richtafstanden voor de vier ruimtelijk 
relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. Bij het bepalen 
van de richtafstanden zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:: 
- het betreft "gemiddelde" nieuwe bedrijven met voor nieuwe 

bedrijven gangbare voorzieningen binnen het gedefinieerde 
bedrijfstype; 

- het referentiegebied betreft woningen in een “rustige woonwijk” 
en een “rustig buitengebied”; 

- de opgenomen richtafstanden bieden in beginsel ruimte voor 
normale groei van de bedrijfsactiviteiten; 

 
Wijze van meten richtafstanden 
 
De richtafstanden gelden enerzijds de grens van de bestemming of 
perceel die bedrijven/bedrijfsactiviteiten en/of andere 
milieubelastende functies toelaat en anderzijds de uiterste situering 
van de gevel van het milieugevoelig object zoals een woning of een 
andere milieugevoelige functie die volgens het bestemmingsplan of 
via vergunningvrij bouwen (bijvoorbeeld voor een uitbreiding van de 
woning) mogelijk is. De gegeven afstanden zijn richtafstanden en 
geen harde afstandsnormen. Geringe afwijkingen kunnen in de 
lokale situatie (gemotiveerd) mogelijk zijn. 
 

Bij de onderscheiden bedrijfstypen is bij de beoordeling van de 
milieu-planologische aspecten uitgegaan van: 
- in Nederland aanvaarde normen voor wat betreft de emissies 

door milieubelastende activiteiten; 
- in Nederland voorgeschreven of aanvaarde grens- en 

richtwaarden voor wat betreft de toelaatbare immissies bij 
woningen en andere milieugevoelige objecten; 

- ervaringen/waarnemingen voor wat betreft de omvang en 
schadelijkheid van emissies door activiteiten. 

 
Doordat de bedrijfstypen zodanig gedefinieerd/geclusterd zijn dat 
voor wat betreft de milieubelastingen sprake is van een zekere 
uniformiteit kan, onder meer door verschillende installaties, 
processen, (grond)stoffen, producten, productieomvang, 
terreinindeling, voorzieningen en dergelijke, sprake zijn een zekere 
variatie. De in de lijst aangegeven afstanden zijn dan ook indicatief. 
In concrete situaties kan er sprake zijn van afwijkingen van de 
gehanteerde uitgangspunten voor lijst 1 en 2. Daarbij kan er in 
concrete situaties sprake zijn van een hogere dan wel een lagere 
milieubelasting  
 
Kolom met richtafstanden voor geluid 
 
In de kolom met richtafstanden voor geluid is, waar van toepassing, 
de letter “C” van continu opgenomen om aan te geven dat bij de 
betreffende activiteiten voor geluid meestal continu (dag en nacht) in 
bedrijf zijn. Voor bedrijven die in belangrijke mate geluidhinder 
kunnen veroorzaken in de zin van de Wet geluidhinder art 4.2 van 
het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer is de letter “Z“ 
opgenomen.  
Kolom met richtafstanden voor gevaar 
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Het betreft hier over het algemeen alle gevaarsaspecten met inbegrip 
van brandgevaar en explosiegevaar. De letter “R” is opgenomen voor 
activiteiten die onder de werking van het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen (Bevi) vallen of gaan vallen. Voor deze activiteiten die 
altijd te worden nagegaan of het Bevi van toepassing is en dient 
zonodig te worden getoetst aan de in het Bevi opgenomen vaste 
afstanden voor het plaatsgebonden risico. Daarnaast geldt ook nog 
de verantwoordingsplicht voor het groepsrisico in het invloedsgebied 
rondom deze inrichtingen. Nieuwvestiging van een Bevi-inrichting is 
slechts mogelijk nadat een “afweging op maat” heeft 
plaatsgevonden, waarbij is bezien wat de gevolgen zijn voor de 
bouw- en gebruiksmogelijkheden in de omgeving van de vestiging. 
De letter “V” is opgenomen voor activiteiten waarop het 
Vuurwerkbesluit van toepassing is. 
 
Grootste afstand en milieucategorie 
 
- Per bedrijfsactiviteit is voor elke milieucomponent een afstand 

aangegeven, die vanwege die milieucomponent tot een 
milieugevoelig object in beginsel moet worden 

aangehouden. De grootste daarvan vormt de indicatie voor de aan te 
houden afstand van de bedrijfsactiviteit tot een milieugevoelig object. 
Deze grootste afstand is daarom in de Staat van bedrijfsactiviteiten 
opgenomen in de kolom "afstand". De in deze kolom gegeven 
afstandsmaten bepalen tezamen met de indices de milieucategorie 
van een bedrijfsactiviteit; deze categorieën staan vermeld in de kolom 
"cat". Er zijn zes milieucategorieën; per milieucategorie gelden de 
volgende afstanden: 
 
Kolom milieucategorie 
 
Bij de bepaling van de richtafstanden is uitgegaan van “gemiddelde 
moderne activiteiten met gebruikelijke productieprocessen en 

voorzieningen. In deze kolom is de letter “D” opgenomen indien er 
sprake is van een grote variatie in productieprocessen, waardoor er 
sprake kan zijn van een grote variatie in milieubelasting. In die 
gevallen dient dat per casus te worden bekeken.  
 

Milieucategorie Aan te houden 
richtafstand tot 

omgevingstype rustige 
woonwijk en rustig 

buitengebied 
1 0 - 10 m 
2 30 m 

3.1 50 m 
3.2 100 m 
4.1 200 m 
4.2 300 m 
5.1 500 m 
5.2 700 m 
5.3 1.000 m 
6 1.500 m 

 
Tevens zijn indices opgenomen voor verkeer, visueel, bodem en 
lucht, waarbij voor: 
- index 1 sprake is van potentieel geen of geringe emissie of 

hinder; 
- index 2 sprake is van aanzienlijke emissie of hinder; 
- index 3 sprake is van potentieel ernstige emissie of hinder. 
 
Index voor verkeersaantrekkende werking 
 
In de kolom is onderscheid gemaakt tussen goederenvervoer (G) en 
personenvervoer (P). De index is van belang in relatie tot de gekozen 
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verkeersontsluiting. Daar waar de verkeersontsluiting slecht is zijn 
activiteiten met een relatief grote verkeersaantrekkende werking niet 
gewenst. 
 
Visuele hinder 
 
De index voor visuele hinder is een indicator voor de (visuele) 
inpasbaarheid van activiteiten. Hoe kolossale industriële 
bouwwerken hebben een index gelijk aan 3; een klein 
kantoorgebouw een index gelijk aan 1. De bepaling van de index is 
subjectief en niet eenduidig. Door aankleding of afscherming kunnen 
“lelijke” installaties worden gemaskeerd. De index heeft dan ook 
vooral een signaalfunctie.  
 
Bodemverontreiniging 
 
De index voor bodem kan een hulpmiddel zijn bij de selectie van 
toelaatbare inrichtingen op gevoelige gebieden zoals 
bodembeschermingsgebieden. In de kolom is de letter “B” 
opgenomen indien een activiteit een verhoogde kans geeft op 
bodemverontreiniging bijvoorbeeld bij calamiteiten, incidenten of 
“sluimerende” lekkages. 
 
Luchtverontreiniging 
 
De uitstoot van schadelijke stoffen naar de lucht is niet te vertalen in 
een richtafstand die bij voorkeur tot milieugevoelige objecten in acht 
genomen zou moeten worden. Toch kan de uitstoot van schadelijke 
stoffen naar de lucht planologisch relevant zijn, zoals ingeval van 
geëmitteerde stoffen op gevoelige bodems, gewassen en flora, zoals 
ingeval van neerslag verzurende stoffen op natuurgebieden en de 
neerslag van ware metalen op groenten. Bij activiteiten waar dit 

mogelijk relevant is, is de letter “L“ van luchtverontreiniging 
opgenomen. 
 
Tabellen 
 
De Staat van bedrijfsactiviteiten uit de publicatie "Bedrijven en 
milieuzonering" van de VNG bevat twee tabellen.  
 
Tabel 1 van de Staat van bedrijfsactiviteiten bevat de verschillende 
bedrijfstypen met de SBI-codes, alsmede de bij de bedrijfstypen 
behorende milieu-planologische kenmerken gerelateerd aan de 
richtafstand tot het omgevingstype "rustige woonwijk" en "rustig 
buitengebied"; deze gegevens zijn verwerkt in de hierna volgende 
Staat van bedrijfsactiviteiten.  
De in tabel 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten van de VNG 
opgenomen "Opslagen en installaties" zijn niet afzonderlijk in de 
hierna volgende versie van de Staat vermeld, omdat deze doorgaans 
reeds tot een andere bedrijfsvoering gerekend worden.  
 

Milieucategorie Aan te houden 
richtafstand tot 

omgevingstype gemengd 
gebied 

1 0 m 
2 10 m 

3.1 30 m 
3.2 50 m 
4.1 100 m 
4.2 200 m 
5.1 300 m 
5.2 500 m 
5.3 700 m 
6 1.000 m 
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Lijst van afkortingen: 
 
- niet van toepassing of niet relevant 
< kleiner dan 
> groter dan 
= 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 
v.c. verwerkingscapaciteit 
u uur 
d dag 
w week 
t ton 
j jaar 
B bodemverontreiniging 
C continu 
D divers 
L luchtverontreiniging 
Z zonering (op basis van de Wet geluidhinder) 
R risico (Besluit externe veiligheid inrichtingen mogelijk van 

toepassing 
V vuurwerkbesluit van toepassing 
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SBI-1993 SBI-2008  OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS          INDICES     
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01 01 - 
LANDBOUW EN DIENSTVERLENING 
T.B.V. DE LANDBOUW                              

0111, 0113 011, 012, 013   
Akkerbouw en fruitteelt 
(bedrijfsgebouwen) 10 10 30 C   10   30   2 1 G 1 B L 

0112 011, 012, 013, 016 0 Tuinbouw:                              
0112 011, 012, 013 1 - bedrijfsgebouwen 10 10 30 C   10   30   2 1 G 1 B L 
0112 011, 012, 013 2 - kassen zonder verwarming 10 10 30 C   10   30   2 1 G 1 B L 
0112 011, 012, 013 3 - kassen met gasverwarming 10 10 30 C   10   30   2 1 G 1 B L 
0112 0113 4 - champignonkwekerijen (algemeen) 30 10 30 C   10   30   2 1 G 1 B   

0112 0113 5 
- champignonkwekerijen met 
mestfermentatie 100 10 30 C   10   100   3.2 1 G 1 B   

0112 0163 6 
- bloembollendroog- en 
prepareerbedrijven 30 10 30 C   10   30   2 1 G 1 B   

0112 011 7 - witlofkwekerijen (algemeen) 30 10 30 C   10   30   2 1 G       
0121 0141, 0142   Fokken en houden van rundvee 100 30 30 C   0   100   3.2 1 G 1     

0122 0143, 0145 0 
Fokken en houden van overige 
graasdieren:                              

0122 0143 1 - paardenfokkerijen 50 30 30 C   0   50   3.1 1 G 1     
0122 0145 2 - overige graasdieren 50 30 30 C   0   50   3.1 1 G 1     
0123 0146   Fokken en houden van varkens 200 30 50 C   0   200 D 4.1 1 G 1     
0124 0147 0 Fokken en houden van pluimvee:                              
0124 0147 1 - legkippen 200 30 50 C   0   200 D 4.1 1 G 1     
0124 0147 2 - opfokkippen en mestkuikens 200 30 50 C   0   200   4.1 1 G 1     
0124 0147 3 - eenden en ganzen 200 50 50 C   0   200   4.1 1 G 1     
0124 0147 4 - overig pluimvee 100 30 50 C   0   100 D 3.2 1 G 1     
0125 0149 0 Fokken en houden van overige dieren:                              
0125 0149 1 - nertsen en vossen 200 30 30 C   0   200   4.1 1 G 1     
0125 0149 2 - konijnen 100 30 30 C   0   100   3.2 1 G 1     
0125 0149 3 - huisdieren 30 0 50 C   10   50   3.1 1 G 1     
0125 0149 4 - maden, wormen e.d. 100 0 30 C   10   100   3.2 1 G 1     
0125 0149 5 - bijen 10 0 30 C   10   30   2 1 G 1     
0125 0149 6 - overige dieren 30 10 30 C   0   30 D 2 1 G 1     

0130 0150   

Akker-en/of tuinbouw in combinatie met 
het fokken en houden van dieren (niet 
intensief) 100 30 30 C   0   100   3.2 1 G 1     

014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw:                              
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014 016 1 
- algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 
500 m² 30 10 50     10   50 D 3.1 2 G 1     

014 016 2 
- algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 
500 m²  30 10 30     10   30   2 1 G 1     

014 016 3 
- plantsoenendiensten en 
hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² 30 10 50     10   50   3.1 2 G 1     

014 016 4 
- plantsoenendiensten en 
hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² 30 10 30     10   30   2 1 G 1     

0142 0162   KI-stations 30 10 30 C   0   30   2 1 G 1     
02 02 -                                

02 02 - 
BOSBOUW EN DIENSTVERLENING 
T.B.V. BOSBOUW                              

020 021, 022, 024   Bosbouwbedrijven 10 10 50     0   50   3.1 1 G 1     
05 03 -                                
05 03 - VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN                              
0501.1 0311   Zeevisserijbedrijven 100 0 100 C   50 R 100   3.2 2 G 2     
0501.2 0312   Binnenvisserijbedrijven 50 0 50 C   10   50   3.1 1 G 1     
0502 032 0 Vis- en schaaldierkwekerijen                              

0502 032 1 
- oester-, mossel- en 
schelpenteeltbedrijven 100 30 50 C   0   100   3.2 1 G 1     

0502 032 2 - visteeltbedrijven 50 0 50 C   0   50   3.1 1 G 1     
10 08 -                                
10 08 - TURFWINNING                              
103 089   Turfwinningbedrijven 50 50 100 C   10   100   3.2 2 G 2     
11 06 -                                
11 06 - AARDOLIE- EN AARDGASWINNING                              
111 061, 062 0 Aardolie- en aardgaswinning:                              
111 061 1 - aardoliewinputten 100 0 200 C   200 R 200   4.1 1 G 2 B L 

111 062 2 
- aardgaswinning incl. gasbeh.inst.: < 
10.000.000 N m3/d 30 0 500 C   200 R 500   5.1 1 G 1 B   

111 062 3 
- aardgaswinning incl. gasbeh.inst.: >= 
10.000.000 N m3/d 50 0 700 C Z 200 R 700   5.2 1 G 1 B   

14 08 -                                

14 08 - 
WINNING VAN ZAND, GRIND, KLEI, 
ZOUT, E.D.                              

1421 0812 0 Steen-, grit- en krijtmalerijen (open lucht):                              
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1421 0812 1 - algemeen 10 100 200     10   200 D 4.1 2 G 1     
1421 0812 2 - steenbrekerijen 10 200 700   Z 10   700   5.2 2 G 2     
144 0893   Zoutwinningbedrijven 50 10 100 C   30   100   3.2 2 G 1 B   

145 0899   
Mergel- en overige 
delfstoffenwinningbedrijven 10 200 500 C   50   500   5.1 3 G 3     

15 10, 11 -                                

15 10, 11 - 
VERVAARDIGING VAN 
VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN                              

151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking:                              
151 101, 102 1 - slachterijen en pluimveeslachterijen 100 0 100 C   50 R 100 D 3.2 2 G 1     
151 101 2 - vetsmelterijen 700 0 100 C   30   700   5.2 2 G 2     

151 101 3 
- bewerkingsinrichting van darmen en 
vleesafval 300 0 100 C   50 R 300   4.2 2 G 2     

151 101 4 
- vleeswaren- en 
vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m² 100 0 100 C   50 R 100   3.2 2 G 2     

151 101 5 

- vleeswaren- en 
vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 
m² 50 0 50 C   30   50   3.1 1 G 1     

151 101 6 
- vleeswaren- en 
vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m² 30 0 50     10   50   3.1 1 G 1     

151 101, 102 7 - loonslachterijen 50 0 50     10   50   3.1 1 G 1     

151 108 8 

- vervaardiging van snacks en 
vervaardiging van kant-en-klaar-
maaltijden met p.o. < 2.000 m²  50 0 50     10   50   3.1 2 G 1     

152 102 0 Visverwerkingsbedrijven:                              
152 102 1 - drogen 700 100 200 C   30   700   5.2 2 G 2     
152 102 2 - conserveren 200 0 100 C   30   200   4.1 2 G 2     
152 102 3 - roken 300 0 50 C   0   300   4.2 1 G 2     
152 102 4 - verwerken anderszins: p.o.> 1000 m² 300 10 50 C   30   300 D 4.2 2 G 2     
152 102 5 - verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m² 100 10 50     30   100   3.2 1 G 1     
152 102 6 - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² 50 10 30     10   50   3.1 1 G 1     
1531 1031 0 Aardappelprodukten fabrieken:                              
1531 1031 1 - vervaardiging van aardappelproducten 300 30 200 C   50 R 300   4.2 2 G 2     

1531 1031 2 
- vervaardiging van snacks met p.o. < 
2.000 m² 50 10 50     50 R 50   3.1 1 G 1     

1532, 1533 1032, 1039 0 Groente- en fruitconservenfabrieken:                              
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1532, 1533 1032, 1039 1 - jam 50 10 100 C   10   100   3.2 1 G 1     
1532, 1533 1032, 1039 2 - groente algemeen 50 10 100 C   10   100   3.2 2 G 2     
1532, 1533 1032, 1039 3 - met koolsoorten 100 10 100 C   10   100   3.2 2 G 2     
1532, 1533 1032, 1039 4 - met drogerijen 300 10 200 C   30   300   4.2 2 G 2     
1532, 1533 1032, 1039 5 - met uienconservering (zoutinleggerij) 300 10 100 C   10   300   4.2 2 G 2     

1541 104101 0 
Vervaardiging van ruwe plantaardige en 
dierlijke oliën en vetten:                              

1541 104101 1 - p.c. < 250.000 t/j 200 30 100 C   30 R 200   4.1 3 G 2 B   
1541 104101 2 - p.c. >= 250.000 t/j 300 50 300 C Z 50 R 300   4.2 3 G 3 B   

1542 104102 0 
Raffinage van plantaardige en dierlijke 
oliën en vetten:                              

1542 104102 1 - p.c. < 250.000 t/j 200 10 100 C   100 R 200   4.1 3 G 2 B   
1542 104102 2 - p.c. >= 250.000 t/j 300 10 300 C Z 200 R 300   4.2 3 G 3 B   
1543 1042 0 Margarinefabrieken:                              
1543 1042 1 - p.c. < 250.000 t/j 100 10 200 C   30 R 200   4.1 3 G 2     
1543 1042 2 - p.c. >= 250.000 t/j 200 10 300 C Z 50 R 300   4.2 3 G 3 B   
1551 1051 0 Zuivelprodukten fabrieken:                              
1551 1051 1 - gedroogde produkten, p.c. >= 1,5 t/u 200 100 500 C Z 50 R 500   5.1 3 G 2     

1551 1051 2 
- geconcentreerde produkten, verdamp. 
cap. >=20 t/u 200 30 500 C Z 50 R 500   5.1 3 G 2     

1551 1051 3 
- melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 
t/j 50 0 100 C   50 R 100   3.2 2 G 1     

1551 1051 4 
- melkprodukten fabrieken v.c. >= 55.000 
t/j 100 0 300 C Z 50 R 300   4.2 3 G 2     

1551 1051 5 - overige zuivelprodukten fabrieken 50 50 300 C   50 R 300   4.2 3 G 2     
1552 1052 1 Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² 50 0 100 C   50 R 100   3.2 2 G 2     
1552 1052 2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² 10 0 30     0   30   2 1 G 1     
1561 1061 0 Meelfabrieken:                               
1561 1061 1 - p.c. >= 500 t/u 200 100 300 C Z 100 R 300   4.2 2 G 2     
1561 1061 2 - p.c. < 500 t/u 100 50 200 C   50 R 200   4.1 2 G 2     
1561 1061   Grutterswarenfabrieken 50 100 200 C   50   200 D 4.1 2 G 2     
1562 1062 0 Zetmeelfabrieken:                              
1562 1062 1 - p.c. < 10 t/u 200 50 200 C   30 R 200   4.1 1 G 2     
1562 1062 2 - p.c. >= 10 t/u 300 100 300 C Z 50 R 300   4.2 2 G 3     
1571 1091 0 Veevoerfabrieken:                              
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1571 1091 1 - destructiebedrijven 700 30 200 C   50   700 D 5.2 3 G 3     

1571 1091 2 
- beender-, veren-, vis-, en 
vleesmeelfabriek 700 100 100 C   30 R 700 D 5.2 3 G 3     

1571 1091 3 
- drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, 
veevoeder) cap. < 10 t/u water 300 100 200 C   30   300   4.2 2 G 2     

1571 1091 4 
- drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, 
veevoeder) cap. >= 10 t/u water 700 200 300 C Z 50   700   5.2 3 G 3     

1571 1091 5 - mengvoeder, p.c. < 100 t/u 200 50 200 C   30   200   4.1 3 G 3     
1571 1091 6 - mengvoeder, p.c. >= 100 t/u 300 100 300 C Z 50 R 300   4.2 3 G 3     
1572 1092   Vervaardiging van voer voor huisdieren 200 100 200 C   30   200   4.1 2 G 2     

1581 1071 0 
Broodfabrieken, brood- en 
banketbakkerijen:                              

1581 1071 1 
- v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik 
van charge-ovens 30 10 30 C   10   30   2 1 G 1     

1581 1071 2 - v.c. >= 7500 kg meel/week 100 30 100 C   30   100   3.2 2 G 2     
1582 1072   Banket, biscuit- en koekfabrieken 100 10 100 C   30   100   3.2 2 G 2     
1583 1081 0 Suikerfabrieken:                              
1583 1081 1 - v.c. < 2.500 t/j 500 100 300 C   100 R 500   5.1 2 G 2 B   
1583 1081 2 - v.c. >= 2.500 t/j 1000 200 700 C Z 200 R 1000   5.3 3 G 3 B   

1584 10821 0 
Verwerking cacaobonen en vervaardiging 
chocolade- en suikerwerk:                              

1584 10821 1 
- Cacao- en chocoladefabrieken: p.o. > 
2.000 m² 500 50 100     50 R 500   5.1 2 G 3     

1584 10821 2 

- cacao- en chocoladefabrieken 
vervaardigen van chocoladewerken met 
p.o. < 2.000 m² 100 30 50     30   100   3.2 2 G 2     

1584 10821 3 

- cacao- en chocoladefabrieken 
vervaardigen van chocoladewerken met 
p.o. <= 200 m² 30 10 30     10   30   2 1 G 1     

1584 10821 4 
- Suikerwerkfabrieken met suiker 
branden 300 30 50     30 R 300   4.2 2 G 2     

1584 10821 5 
- Suikerwerkfabrieken zonder suiker 
branden: p.o. > 200 m² 100 30 50     30 R 100   3.2 2 G 2     

1584 10821 6 
- suikerwerkfabrieken zonder suiker 
branden: p.o. <= 200 m² 30 10 30     10   30   2 1 G 1     

1585 1073   Deegwarenfabrieken 50 30 10     10   50   3.1 2 G 2     
1586 1083 0 Koffiebranderijen en theepakkerijen:                              
1586 1083 1 - koffiebranderijen 500 30 200 C   10   500 D 5.1 2 G 1     
1586 1083 2 - theepakkerijen 100 10 30     10   100   3.2 2 G 1     
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1587 108401   
Vervaardiging van azijn, specerijen en 
kruiden 200 30 50     10   200   4.1 2 G 1     

1589 1089   
Vervaardiging van overige 
voedingsmiddelen 200 30 50     30   200 D 4.1 2 G 2     

1589.1 1089   Bakkerijgrondstoffenfabrieken 200 50 50     50 R 200   4.1 2 G 2     
1589.2 1089 0 Soep- en soeparomafabrieken:                              
1589.2 1089 1 - zonder poederdrogen 100 10 50     10   100   3.2 2 G 2     
1589.2 1089 2 - met poederdrogen 300 50 50     50 R 300   4.2 2 G 2     
1589.2 1089   Bakmeel- en puddingpoederfabrieken 200 50 50     30   200   4.1 2 G 2     
1591 110101   Destilleerderijen en likeurstokerijen 300 30 200 C   30   300   4.2 2 G 2     

1592 110102 0 
Vervaardiging van ethylalcohol door 
gisting:                              

1592 110102 1 - p.c. < 5.000 t/j 200 30 200 C   30 R 200   4.1 1 G 2     
1592 110102 2 - p.c. >= 5.000 t/j 300 50 300 C   50 R 300   4.2 2 G 3 B   
1593 t/m 1595 1102 t/m 1104   Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30 C   0   30   2 1 G 1     
1596 1105   Bierbrouwerijen 300 30 100 C   50 R 300   4.2 2 G 2     
1597 1106   Mouterijen 300 50 100 C   30   300   4.2 2 G 2     
1598 1107   Mineraalwater- en frisdrankfabrieken 10 0 100     50 R 100   3.2 3 G 2     
16 12 -                                
16 12 - VERWERKING VAN TABAK                              
160 120   Tabakverwerkende industrie 200 30 50 C   30   200   4.1 2 G 1     
17 13 -                                
17 13 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL                              
171 131   Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100     30   100   3.2 2 G 1     
172 132 0 Weven van textiel:                              
172 132 1 - aantal weefgetouwen < 50 10 10 100     0   100   3.2 2 G 1     
172 132 2 - aantal weefgetouwen >= 50 10 30 300   Z 50   300   4.2 3 G 2     
173 133   Textielveredelingsbedrijven 50 0 50     10   50   3.1 2 G 2 B   
174, 175 139   Vervaardiging van textielwaren 10 0 50     10   50   3.1 1 G 1     
1751 1393   Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken 100 30 200     10   200   4.1 2 G 2 B L 

176, 177 139, 143   
Vervaardiging van gebreide en gehaakte 
stoffen en artikelen 0 10 50     10   50   3.1 1 G 2     

18 14 -                                

18 14 - 
VERVAARDIGING VAN KLEDING; 
BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT                              
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181 141   Vervaardiging kleding van leer 30 0 50     0   50   3.1 1 G 1     

182 141   
Vervaardiging van kleding en -
toebehoren (excl. van leer) 10 10 30     10   30   2 2 G 2     

183 142, 151   
Bereiden en verven van bont; 
vervaardiging van artikelen van bont 50 10 10     10   50   3.1 1 G 1 B L 

19 19 -                                

19 15 - 
VERVAARDIGING VAN LEER EN 
LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)                              

191 151,152   Lederfabrieken 300 30 100     10   300   4.2 2 G 2 B L 

192 151   
Lederwarenfabrieken (excl. kleding en 
schoeisel) 50 10 30     10   50 D 3.1 2 G 2     

193 152   Schoenenfabrieken 50 10 50     10   50   3.1 2 G 1     
20   -                                

20 16 - 

HOUTINDUSTRIE EN 
VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN 
HOUT, RIET, KURK E.D.                              

2010.1 16101   Houtzagerijen 0 50 100     50 R 100   3.2 2 G 2     
2010.2 16102 0 Houtconserveringsbedrijven:                              
2010.2 16102 1 - met creosootolie 200 30 50     10   200   4.1 2 G 2 B L 
2010.2 16102 2 - met zoutoplossingen 10 30 50     10   50   3.1 2 G 1 B   
202 1621   Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 100 30 100     10   100   3.2 3 G 2 B   

203, 204, 205 162 0 
Timmerwerkfabrieken, vervaardiging 
overige artikelen van hout 0 30 100     0   100   3.2 2 G 2     

203, 204, 205 162 1 
Timmerwerkfabrieken, vervaardiging 
overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2 0 30 50     0   50   3.1 1 G 1     

205 162902   Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 10 30     0   30   2 1 G 1     
21 17 -                                

21 17 - 

VERVAARDIGING VAN PAPIER, 
KARTON EN PAPIER- EN 
KARTONWAREN                              

2111 1711   Vervaardiging van pulp 200 100 200 C   50 R 200   4.1 3 G 2     
2112 1712 0 Papier- en kartonfabrieken:                              
2112 1712 1 - p.c. < 3 t/u 50 30 50 C   30 R 50   3.1 1 G 2     
2112 1712 2 - p.c. 3 - 15 t/u 100 50 200 C Z 50 R 200   4.1 2 G 2     
2112 1712 3 - p.c. >= 15 t/u 200 100 300 C Z 100 R 300   4.2 3 G 2     
212 172   Papier- en kartonwarenfabrieken 30 30 100 C   30 R 100   3.2 2 G 2     
2121.2 17212 0 Golfkartonfabrieken:                              
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2121.2 17212 1 - p.c. < 3 t/u 30 30 100 C   30 R 100   3.2 2 G 2     
2121.2 17212 2 - p.c. >= 3 t/u 50 30 200 C Z 30 R 200   4.1 2 G 2     
22 58 -                                

22 58 - 

UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN 
REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN 
MEDIA                              

221 581   Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10     0   10   1 1 P 1     
2221 1811   Drukkerijen van dagbladen 30 0 100 C   10   100   3.2 3 G 2 B L 

2222 1812   
Drukkerijen (vlak- en rotatie-
diepdrukkerijen) 30 0 100     10   100   3.2 3 G 2 B   

2222.6 18129   Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30     0   30   2 1 P 1 B   
2223 1814 A Grafische afwerking 0 0 10     0   10   1 1 G 1     
2223 1814 B Binderijen 30 0 30     0   30   2 2 G 1     
2224 1813   Grafische reproduktie en zetten 30 0 10     10   30   2 2 G 1 B   
2225 1814   Overige grafische aktiviteiten 30 0 30     10   30 D 2 2 G 1 B   
223 182   Reproduktiebedrijven opgenomen media 0 0 10     0   10   1 1 G 1     
23 19 -                                

23 19 - 

AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. 
IND.; BEWERKING SPLIJT-
/KWEEKSTOFFEN                              

231 191   Cokesfabrieken 1000 700 1000 C Z 100 R 1000   5.3 2 G 3 B L 
2320.1 19201   Aardolieraffinaderijen 1500 100 1500 C Z 1500 R 1500   6 3 G 3 B L 
2320.2 19202 A Smeeroliën- en vettenfabrieken 50 0 100     30 R 100   3.2 2 G 2 B L 
2320.2 19202 B Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie 300 0 100     50 R 300   4.2 2 G 2 B L 
2320.2 19202 C Aardolieproduktenfabrieken n.e.g. 300 0 200     50 R 300 D 4.2 2 G 2 B L 

233 201, 212, 244   
Splijt- en 
kweekstoffenbewerkingsbedrijven 10 10 100     1500   1500 D 6 1 G 2 B   

24 20 -                                

24 20 - 
VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE 
PRODUKTEN                              

2411 2011 0 Vervaardiging van industriële gassen:                              

2411 2011 1 
- luchtscheidingsinstallatie v.c. >= 10 t/d 
lucht 10 0 700 C Z 100 R 700   5.2 3 G 3     

2411 2011 2 - overige gassenfabrieken, niet explosief 100 0 500 C   100 R 500   5.1 3 G 3   L 
2411 2011 3 - overige gassenfabrieken, explosief 100 0 500 C   300 R 500   5.1 3 G 3   L 
2412 2012   Kleur- en verfstoffenfabrieken 200 0 200 C   200 R 200 D 4.1 3 G 3 B L 
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2413 2012 0 Anorg. chemische grondstoffenfabrieken:                              
2413 2012 1 - niet vallend onder “post-Seveso-richtlijn” 100 30 300 C   300 R 300 D 4.2 2 G 3 B L 
2413 2012 2 - vallend onder “post-Seveso-richtlijn” 300 50 500 C   700 R 700 D 5.2 3 G 3 B L 
2414.1 20141 A0 Organ. chemische grondstoffenfabrieken:                              
2414.1 20141 A1 - niet vallend onder “post-Seveso-richtlijn” 300 10 200 C   300 R 300 D 4.2 2 G 3 B L 
2414.1 20141 A2 - vallend onder “post-Seveso-richtlijn” 1000 30 500 C   700 R 1000 D 5.3 2 G 2 B L 
2414.1 20141 B0 Methanolfabrieken:                              
2414.1 20141 B1 - p.c. < 100.000 t/j 100 0 200 C   100 R 200   4.1 2 G 2 B   
2414.1 20141 B2 - p.c. >= 100.000 t/j 200 0 300 C Z 200 R 300   4.2 3 G 3 B   

2414.2 20149 0 
Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet 
synth.):                              

2414.2 20149 1 - p.c. < 50.000 t/j 300 0 200 C   100 R 300   4.2 2 G 2 B L 
2414.2 20149 2 - p.c. >= 50.000 t/j 500 0 300 C Z 200 R 500   5.1 3 G 3 B L 
2415 2015   Kunstmeststoffenfabrieken 500 300 500 C   500 R 500   5.1 3 G 3 B L 
2416 2016   Kunstharsenfabrieken e.d. 700 30 300 C   500 R 700   5.2 3 G 3 B L 
242 202 0 Landbouwchemicaliënfabrieken:                              
242 202 1 - fabricage 300 50 100 C   1000 R 1000   5.3 3 G 3 B L 
242 202 2 - formulering en afvullen 100 10 30 C   500 R 500 D 5.1 2 G 2 B   
243 203   Verf, lak en vernisfabrieken 300 30 200 C   300 R 300 D 4.2 3 G 2 B L 
2441 2110 0 Farmaceutische grondstoffenfabrieken:                              
2441 2110 1 - p.c. < 1.000 t/j 200 10 200 C   300 R 300   4.2 1 G 2 B L 
2441 2110 2 - p.c. >= 1.000 t/j 300 10 300 C   500 R 500   5.1 2 G 2 B L 
2442 2120 0 Farmaceutische produktenfabrieken:                              
2442 2120 1 - formulering en afvullen geneesmiddelen 50 10 50     50 R 50   3.1 2 G 1 B L 
2442 2120 2 - verbandmiddelenfabrieken 10 10 30     10   30   2 2 G 1     

2451 2041   
Zeep-, was- en 
reinigingsmiddelenfabrieken 300 100 200 C   100 R 300   4.2 3 G 2 B   

2452 2042   Parfumerie- en cosmeticafabrieken 300 30 50 C   50 R 300   4.2 2 G 2     

2461 2051   
Kruit-, vuurwerk-, en 
springstoffenfabrieken 30 10 50     1000 V 1000   5.3 1 G 2 B   

2462 2052 0 Lijm- en plakmiddelenfabrieken:                              
2462 2052 1 - zonder dierlijke grondstoffen 100 10 100     50   100   3.2 3 G 2 B L 
2462 2052 2 - met dierlijke grondstoffen 500 30 100     50   500   5.1 3 G 2 B   
2464 205902   Fotochemische produktenfabrieken 50 10 100     50 R 100   3.2 3 G 2 B L 
2466 205903 A Chemische 50 10 50     50 R 50   3.1 3 G 2 B   
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kantoorbenodigdhedenfabrieken 

2466 205903 B 
Overige chemische produktenfabrieken 
n.e.g. 200 30 100 C   200 R 200 D 4.1 2 G 2 B L 

247 2060   
Kunstmatige synthetische garen- en 
vezelfabrieken 300 30 300 C   200 R 300   4.2 3 G 3 B L 

25 22 -                                

25 22 - 
VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN 
VAN RUBBER EN KUNSTSTOF                              

2511 221101   Rubberbandenfabrieken 300 50 300 C   100 R 300   4.2 2 G 2 B   
2512 221102 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:                              
2512 221102 1 - vloeropp. < 100 m2 50 10 30     30   50   3.1 1 G 1     
2512 221102 2 - vloeropp. >= 100 m2 200 50 100     50 R 200   4.1 2 G 2 B   
2513 2219   Rubber-artikelenfabrieken 100 10 50     50 R 100 D 3.2 1 G 2     
252 222 0 Kunststofverwerkende bedrijven:                              
252 222 1 - zonder fenolharsen 200 50 100     100 R 200   4.1 2 G 2     
252 222 2 - met fenolharsen 300 50 100     200 R 300   4.2 2 G 2 B L 

252 222 3 

- productie van verpakkingsmateriaal en 
assemblage van 
kunststofbouwmaterialen 50 30 50     30   50   3.1 2 G 1     

26 23 -                                

26 23 - 

VERVAARDIGING VAN GLAS, 
AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN 
GIPSPRODUKTEN                              

261 231 0 Glasfabrieken:                              
261 231 1 - glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j 30 30 100     30   100   3.2 1 G 1   L 
261 231 2 - glas en glasprodukten, p.c. >= 5.000 t/j 30 100 300 C Z 50 R 300   4.2 2 G 2   L 
261 231 3 - glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 t/j 300 100 100     30   300   4.2 1 G 1   L 
261 231 4 - glaswol en glasvezels, p.c. >= 5.000 t/j 500 200 300 C Z 50 R 500   5.1 2 G 2   L 
2615 231   Glasbewerkingsbedrijven 10 30 50     10   50   3.1 1 G 1     
262, 263 232, 234 0 Aardewerkfabrieken:                              

262, 263 232, 234 1 
- vermogen elektrische ovens totaal < 40 
kW 10 10 30     10   30   2 1 G 1   L 

262, 263 232, 234 2 
- vermogen elektrische ovens totaal >= 
40 kW 30 50 100     30   100   3.2 2 G 2   L 

264 233 A 
Baksteen en 
baksteenelementenfabrieken 30 200 200     30   200   4.1 2 G 2   L 

264 233 B Dakpannenfabrieken 50 200 200     100 R 200   4.1 2 G 2     
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2651 2351 0 Cementfabrieken:                              
2651 2351 1 - p.c. < 100.000 t/j 10 300 500 C   30 R 500   5.1 2 G 2     
2651 2351 2 - p.c. >= 100.000 t/j 30 500 1000 C Z 50 R 1000   5.3 3 G 3 B   
2652 235201 0 Kalkfabrieken:                              
2652 235201 1 - p.c. < 100.000 t/j 30 200 200     30 R 200   4.1 2 G 2     
2652 235201 2 - p.c. >= 100.000 t/j 50 500 300   Z 50 R 500   5.1 3 G 3     
2653 235202 0 Gipsfabrieken:                              
2653 235202 1 - p.c. < 100.000 t/j 30 200 200     30 R 200   4.1 2 G 2     
2653 235202 2 - p.c. >= 100.000 t/j 50 500 300   Z 50 R 500   5.1 3 G 3 B   
2661.1 23611 0 Betonwarenfabrieken:                              
2661.1 23611 1 - zonder persen, triltafels en bekistingtrille 10 100 200     30   200   4.1 2 G 2 B   

2661.1 23611 2 
- met persen, triltafels of bekistingtrillers, 
p.c. < 100 t/d 10 100 300     30   300   4.2 2 G 2 B   

2661.1 23611 3 
- met persen, triltafels of bekistingtrillers, 
p.c. >= 100 t/d 30 200 700   Z 30   700   5.2 3 G 3 B   

2661.2 23612 0 Kalkzandsteenfabrieken:                              
2661.2 23612 1 - p.c. < 100.000 t/j 10 50 100     30   100   3.2 2 G 2     
2661.2 23612 2 - p.c. >= 100.000 t/j 30 200 300   Z 30   300   4.2 3 G 3     
2662 2362   Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken 50 50 100     30   100   3.2 2 G 2     
2663, 2664 2363, 2364 0 Betonmortelcentrales:                              
2663, 2664 2363, 2364 1 - p.c. < 100 t/u 10 50 100     10   100   3.2 3 G 2     
2663, 2664 2363, 2364 2 - p.c. >= 100 t/u 30 200 300   Z 10   300   4.2 3 G 3     

2665, 2666 2365, 2369 0 
Vervaardiging van produkten van beton, 
(vezel)cement en gips:                              

2665, 2666 2365, 2369 1 - p.c. < 100 t/d 10 50 100     50 R 100   3.2 2 G 2     
2665, 2666 2365, 2369 2 - p.c. >= 100 t/d 30 200 300   Z 200 R 300   4.2 3 G 2 B   
267 237 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:                              

267 237 1 
- zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 
2.000 m² 10 30 100     0   100 D 3.2 1 G 2     

267 237 2 
- zonder breken, zeven en drogen: p.o. 
<= 2.000 m² 10 30 50     0   50   3.1 1 G 1     

267 237 3 
- met breken, zeven of drogen,   v.c. < 
100.000 t/j 10 100 300     10   300   4.2 1 G 2     

267 237 4 
- met breken, zeven of drogen,   v.c. >= 
100.000 t/j 30 200 700   Z 10   700   5.2 2 G 3     

2681 2391   Slijp- en polijstmiddelen fabrieken 10 30 50     10   50 D 3.1 1 G 2     
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2682 2399 A0 Bitumineuze materialenfabrieken:                              
2682 2399 A1 - p.c. < 100 t/u 300 100 100     30   300   4.2 3 G 2 B L 
2682 2399 A2 - p.c. >= 100 t/u 500 200 200   Z 50   500   5.1 3 G 3 B L 

2682 2399 B0 
Isolatiematerialenfabrieken (excl. 
glaswol):                              

2682 2399 B1 - steenwol, p.c. >= 5.000 t/j 100 200 300 C Z 30   300   4.2 2 G 2     
2682 2399 B2 - overige isolatiematerialen 200 100 100 C   50   200   4.1 2 G 2     
2682 2399 C Minerale produktenfabrieken n.e.g. 50 50 100     50   100 D 3.2 2 G 2     
2682 2399 D0 Asfaltcentrales: p.c.< 100 ton/uur 100 50 200     30   200   4.1 3 G 2 B L 
2682 2399 D1 - asfaltcentrales, p.c. >= 100 ton/uur 200 100 300   Z 50   300   4.2 3 G 2 B L 
27 24 -                                
27 24 - VERVAARDIGING VAN METALEN                              
271 241 0 Ruwijzer- en staalfabrieken:                              
271 241 1 - p.c. < 1.000 t/j 700 500 700     200 R 700   5.2 2 G 2 B   
271 241 2 - p.c. >= 1.000 t/j 1500 1000 1500 C Z 300 R 1500   6 3 G 3 B L 
272 245 0 IJzeren- en stalenbuizenfabrieken:                              
272 245 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 500     30   500   5.1 2 G 2 B   
272 245 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 100 1000   Z 50 R 1000   5.3 3 G 2 B   

273 243 0 
Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en 
profielzetterijen:                              

273 243 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 300     30   300   4.2 2 G 2     
273 243 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 50 700   Z 50 R 700   5.2 3 G 3 B   
274 244 A0 Non-ferro-metaalfabrieken:                              
274 244 A1 - p.c. < 1.000 t/j 100 100 300     30 R 300   4.2 1 G 2 B   
274 244 A2 - p.c. >= 1.000 t/j 200 300 700   Z 50 R 700   5.2 2 G 3 B   

274 244 B0 
Non-ferro-metaalwalserijen, -trekkerijen 
e.d.:                              

274 244 B1 - p.o. < 2.000 m2 50 50 500     50 R 500   5.1 2 G 2 B   
274 244 B2 - p.o. >= 2.000 m2 200 100 1000   Z 100 R 1000   5.3 3 G 3 B   
2751, 2752 2451, 2452 0 IJzer- en staalgieterijen/ -smelterijen:                              
2751, 2752 2451, 2452 1 - p.c. < 4.000 t/j 100 50 300 C   30 R 300   4.2 1 G 2 B   
2751, 2752 2451, 2452 2 - p.c. >= 4.000 t/j 200 100 500 C Z 50 R 500   5.1 2 G 3 B L 
2753, 2754 2453, 2454 0 Non-ferro-metaalgieterijen/ -smelterijen:                              
2753, 2754 2453, 2454 1 - p.c. < 4.000 t/j 100 50 300 C   30 R 300   4.2 1 G 2 B   
2753, 2754 2453, 2454 2 - p.c. >= 4.000 t/j 200 100 500 C Z 50 R 500   5.1 2 G 3 B L 
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28 25 -                                

28 25, 31 - 

VERVAARD. EN REPARATIE VAN 
PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. 
MACH./TRANSPORTMIDD.)                              

281 251, 331 0 Constructiewerkplaatsen                              
281 251, 331 1 - gesloten gebouw 30 30 100     30   100   3.2 2 G 2 B   
281 251, 331 1a - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2 30 30 50     10   50   3.1 1 G 1     
281 251, 331 2 - in open lucht, p.o. < 2.000 m2 30 50 200     30   200   4.1 2 G 2 B   
281 251, 331 3 - in open lucht, p.o. >= 2.000 m2 50 200 300   Z 30   300   4.2 3 G 3 B   
2821 2529, 3311 0 Tank- en reservoirbouwbedrijven:                              
2821 2529, 3311 1 - p.o. < 2.000 m2 30 50 300     30 R 300   4.2 2 G 2 B   
2821 2529, 3311 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 100 500   Z 50 R 500   5.1 3 G 3 B   

2822, 2830 2521, 2530, 3311   
Vervaardiging van verwarmingsketels, 
radiatoren en stoomketels 30 30 200     30   200   4.1 2 G 2 B   

284 255, 331 A 
Stamp-, pers-, dieptrek- en 
forceerbedrijven 10 30 200     30   200   4.1 1 G 2 B   

284 255, 331 B 
Smederijen, lasinrichtingen, 
bankwerkerijen e.d. 50 30 100     30   100 D 3.2 2 G 2 B   

284 255, 331 B1 
Smederijen, lasinrichtingen, 
bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2 30 30 50     10   50 D 3.1 1 G 2 B   

2851 2561, 3311 0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:                              
2851 2561, 3311 1 - algemeen 50 50 100     50   100   3.2 2 G 2 B L 
2851 2561, 3311 10 - stralen 30 200 200     30   200 D 4.1 2 G 2 B L 
2851 2561, 3311 11 - metaalharden 30 50 100     50   100 D 3.2 1 G 2 B   
2851 2561, 3311 12 - lakspuiten en moffelen 100 30 100     50 R 100 D 3.2 2 G 2 B L 
2851 2561, 3311 2 - scoperen (opspuiten van zink) 50 50 100     30 R 100 D 3.2 2 G 2 B L 
2851 2561, 3311 3 - thermisch verzinken 100 50 100     50   100   3.2 2 G 2 B L 
2851 2561, 3311 4 - thermisch vertinnen 100 50 100     50   100   3.2 2 G 2 B L 

2851 2561, 3311 5 
- mechanische oppervlaktebehandeling 
(slijpen, polijsten) 30 50 100     30   100   3.2 2 G 2 B   

2851 2561, 3311 6 - anodiseren, eloxeren 50 10 100     30   100   3.2 2 G 2 B   
2851 2561, 3311 7 - chemische oppervlaktebehandeling 50 10 100     30   100   3.2 2 G 2 B   
2851 2561, 3311 8 - emailleren 100 50 100     50 R 100   3.2 1 G 1 B L 

2851 2561, 3311 9 
- galvaniseren (vernikkelen, verchromen, 
verzinken, verkoperen ed) 30 30 100     50   100   3.2 2 G 2 B   

2852 2562, 3311 1 Overige metaalbewerkende industrie 10 30 100     30   100 D 3.2 1 G 2 B   
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2852 2562, 3311 2 
Overige metaalbewerkende industrie, 
inpandig, p.o. <200m2 10 30 50     10   50 D 3.1 1 G 2 B   

287 259, 331 A0 
Grofsmederijen, anker- en 
kettingfabrieken:                              

287 259, 331 A1 - p.o. < 2.000 m2 30 50 200     30   200   4.1 2 G 2 B   
287 259, 331 A2 - p.o. >= 2.000 m2 50 100 500   Z 30   500   5.1 3 G 3 B   
287 259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. 30 30 100     30   100   3.2 2 G 2 B   

287 259, 331 B 
Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; 
inpandig, p.o. <200 m2  30 30 50     10   50   3.1 1 G 2 B   

29 27, 28, 33 -                                

29 27, 28, 33 - 
VERVAARDIGING VAN MACHINES EN 
APPARATEN                              

29 27, 28, 33 0 
Machine- en apparatenfabrieken incl. 
reparatie:                              

29 27, 28, 33 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 100     30   100 D 3.2 2 G 1 B   
29 27, 28, 33 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 30 200     30   200 D 4.1 3 G 2 B   

29 28, 33 3 
- met proefdraaien verbrandingsmotoren 
>= 1 MW 50 30 300   Z 30   300 D 4.2 3 G 2 B   

30 26, 28, 33 -                                

30 26, 28, 33 - 

VERVAARDIGING VAN 
KANTOORMACHINES EN 
COMPUTERS                              

30 26, 28, 33 A 
Kantoormachines- en computerfabrieken 
incl. reparatie 30 10 30     10   30   2 1 G 1     

31 26, 27, 33 -                                

31 26, 27, 33 - 

VERVAARDIGING VAN OVER. 
ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN 
BENODIGDH.                              

311 271, 331   
Elektromotoren- en generatorenfabrieken 
incl. reparatie 200 30 30     50   200   4.1 1 G 2 B L 

312 271, 273   Schakel- en installatiemateriaalfabrieken 200 10 30     50   200   4.1 1 G 2 B L 
313 273   Elektrische draad- en kabelfabrieken 100 10 200     100 R 200 D 4.1 2 G 2   L 
314 272   Accumulatoren- en batterijenfabrieken 100 30 100     50   100   3.2 2 G 2 B L 
315 274   Lampenfabrieken 200 30 30     300 R 300   4.2 2 G 2 B L 
316 293   Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 30     10   30   2 1 G 1     
3162 2790   Koolelektrodenfabrieken 1500 300 1000 C Z 200 R 1500   6 2 G 3 B L 
32 26, 33 -                                
32 26, 33 - VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-                              
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, TELECOM-APPARATEN EN -
BENODIGDH. 

321 t/m 323 261, 263, 264, 331   
Vervaardiging van audio-, video- en 
telecom-apparatuur e.d. incl. reparatie 30 0 50     30   50 D 3.1 2 G 1 B   

3210 2612   Fabrieken voor gedrukte bedrading 50 10 50     30   50   3.1 1 G 2 B   
33 26, 32, 33 -                                

33 26, 32, 33 - 

VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN 
OPTISCHE APPARATEN EN 
INSTRUMENTEN                              

33 26, 32, 33 A 

Fabrieken voor medische en optische 
apparaten en instrumenten e.d. incl. 
reparatie 30 0 30     0   30   2 1 G 1     

34 29 -                                

34 29   
VERVAARDIGING VAN AUTO’S, 
AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS                              

341 291 0 Autofabrieken en assemblagebedrijven                              
341 291 1 - p.o. < 10.000 m2 100 10 200 C   30 R 200 D 4.1 3 G 2 B   
341 291 2 - p.o. >= 10.000 m2 200 30 300   Z 50 R 300   4.2 3 G 2 B L 
3420.1 29201   Carrosseriefabrieken 100 10 200     30 R 200   4.1 2 G 2 B   
3420.2 29202   Aanhangwagen- en opleggerfabrieken 30 10 200     30   200   4.1 2 G 2 B   
343 293   Auto-onderdelenfabrieken 30 10 100     30 R 100   3.2 2 G 2     
35 30 -                                

35 30 - 

VERVAARDIGING VAN 
TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. 
AUTO’S, AANHANGWAGENS)                              

351 301, 3315 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:                              
351 301, 3315 1 - houten schepen 30 30 50     10   50   3.1 2 G 1 B   
351 301, 3315 2 - kunststof schepen 100 50 100     50 R 100   3.2 2 G 1 B   
351 301, 3315 3 - metalen schepen < 25 m 50 100 200     30   200   4.1 2 G 2 B   

351 301, 3315 4 
- metalen schepen >= 25m en/of 
proefdraaien motoren >= 1 MW 100 100 500 C Z 50   500   5.1 2 G 3 B   

3511 3831   Scheepssloperijen 100 200 700     100 R 700   5.2 2 G 3 B   
352 302, 317 0 Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:                              
352 302, 317 1 - algemeen 50 30 100     30   100   3.2 2 G 2 B   

352 302, 317 2 
- met proefdraaien van 
verbrandingsmotoren >= 1 MW 50 30 300   Z 30 R 300   4.2 2 G 2 B   

353 303, 3316 0 Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:                              
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353 303, 3316 1 - zonder proefdraaien motoren 50 30 200     30   200   4.1 2 G 2 B   
353 303, 3316 2 - met proefdraaien motoren 100 30 1000   Z 100 R 1000   5.3 2 G 2 B   
354 309   Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 30 10 100     30 R 100   3.2 2 G 2 B   
355 3099   Transportmiddelenindustrie n.e.g. 30 30 100     30   100 D 3.2 2 G 2 B   
36 31 -                                

36 31 - 
VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN 
OVERIGE GOEDEREN N.E.G.                              

361 310 1 Meubelfabrieken 50 50 100     30   100 D 3.2 2 G 2 B   
361 9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 0 10 10     0   10   1 1 P 1     
362 321   Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10     10   30   2 1 G 1 B   
363 322   Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30     10   30   2 2 G 2     
364 323   Sportartikelenfabrieken 30 10 50     30   50   3.1 2 G 2     
365 324   Speelgoedartikelenfabrieken 30 10 50     30   50   3.1 2 G 2     
3663.1 32991   Sociale werkvoorziening 0 30 30     0   30   2 1 P 1     

3663.2 32999   
Vervaardiging van overige goederen 
n.e.g. 30 10 50     30   50 D 3.1 2 G 2     

37 38 -                                
37 38 - VOORBEREIDING TOT RECYCLING                              
371 383201   Metaal- en autoschredders 30 100 500   Z 30   500   5.1 2 G 3 B   
372 383202 A0 Puinbrekerijen en -malerijen:                              
372 383202 A1 - v.c. < 100.000 t/j 30 100 300     10   300   4.2 2 G 2     
372 383202 A2 - v.c. >= 100.000 t/j 30 200 700     10   700   5.2 3 G 3     
372 383202 B Rubberregeneratiebedrijven 300 50 100     50 R 300   4.2 2 G 2     
372 383202 C Afvalscheidingsinstallaties 200 200 300 C   50   300   4.2 3 G 2 B   
40 35 -                                

40 35 - 

PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN 
STROOM, AARDGAS, STOOM EN 
WARM WATER                              

40 35 A0 
Elektriciteitsproduktiebedrijven (electrisch 
vermogen >= 50 MWe)                              

40 35 A1 

- kolengestookt (incl. meestook 
biomassa), thermisch vermogen > 75 
MWth 100 700 700 C Z 200   700   5.2 2 G 3 B L 

40 35 A2 
- oliegestookt, thermisch vermogen > 75 
MWth 100 100 500 C Z 100   500   5.1 2 G 3 B L 

40 35 A3 
- gasgestookt (incl. bijstook biomassa), 
thermisch vermogen > 75 MWth,in 100 100 500 C Z 100 R 500   5.1 1 G 3     
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40 35 A4 - kerncentrales met koeltorens 10 10 500 C   1500   1500 D 6 1 P 3     

40 35 A5 
- warmte-kracht-installaties (gas), 
thermisch vermogen > 75 MWth 30 30 500 C Z 100 R 500   5.1 1 G 2     

40 35 B0 
bio-energieinstallaties electrisch 
vermogen < 50 MWe:                          

40 35 B1 

- covergisting, verbranding en vergassing 
van mest, slib, GFT en reststromen 
voedingsindustrie 100 50 100     30 R 100   3.2 2 G 1   L 

40 35 B2 
- vergisting, verbranding en vergassing 
van overige biomassa 50 50 100     30 R 100   3.2 2 G 1   L 

40 35 C0 
Elektriciteitsdistributiebedrijven, met 
transformatorvermogen:                              

40 35 C1 - < 10 MVA 0 0 30 C   10   30   2 1 P 1 B   
40 35 C2 - 10 - 100 MVA 0 0 50 C   30   50   3.1 1 P 1 B   
40 35 C3 - 100 - 200 MVA 0 0 100 C   50   100   3.2 1 P 2 B   
40 35 C4 - 200 - 1000 MVA 0 0 300 C Z 50   300   4.2 1 P 2 B   
40 35 C5 - >= 1000 MVA 0 0 500 C Z 50   500   5.1 1 P 2 B   
40 35 D0 Gasdistributiebedrijven:                              

40 35 D1 
- gascompressorstations vermogen < 100 
MW 0 0 300 C   100   300   4.2 1 P 1     

40 35 D2 
- gascompressorstations vermogen >= 
100 MW 0 0 500 C   200 R 500   5.1 1 P 2     

40 35 D3 
- gas: reduceer-, compressor-, meet- en 
regelinst. Cat. A 0 0 10 C   10   10   1 1 P 1     

40 35 D4 
- gasdrukregel- en meetruimten (kasten 
en gebouwen), cat. B en C 0 0 30 C   10   30   2 1 P 1     

40 35 D5 - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D 0 0 50 C   50 R 50   3.1 1 P 1     

40 35 E0 
Warmtevoorzieningsinstallaties, 
gasgestookt:                              

40 35 E1 - stadsverwarming 30 10 100 C   50   100   3.2 1 P 2     
40 35 E2 - blokverwarming 10 0 30 C   10   30   2 1 P 1     
40 35 F0 windmolens:                          
40 35 F1 - wiekdiameter 20 m 0 0 100 C   30   100   3.2 1 P 2     
40 35 F2 - wiekdiameter 30 m 0 0 200 C   50   200   4.1 1 P 2     
40 35 F3 - wiekdiameter 50 m 0 0 300 C   50   300   4.2 1 P 3     
41 36 -                                
41 36 - WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER                              
41 36 A0 Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:                              
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41 36 A1 - met chloorgas 50 0 50 C   1000 R 1000 D 5.3 1 G 2   L 

41 36 A2 
- bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of 
straling 10 0 50 C   30   50   3.1 1 G 2     

41 36 B0 
Waterdistributiebedrijven met 
pompvermogen:                              

41 36 B1 - < 1 MW 0 0 30 C   10   30   2 1 P 1     
41 36 B2 - 1 - 15 MW 0 0 100 C   10   100   3.2 1 P 1     
41 36 B3 - >= 15 MW 0 0 300 C   10   300   4.2 1 P 2     
45 41, 42, 43 -                                
45 41, 42, 43 - BOUWNIJVERHEID                              

45 41, 42, 43 0 
Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 
m² 10 30 100     10   100   3.2 2 G 2 B   

45 41, 42, 43 1 
- bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 
m² 10 30 50     10   50   3.1 2 G 1 B   

45 41, 42, 43 2 
Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. 
> 1000 m² 10 30 50     10   50   3.1 2 G 1 B   

45 41, 42, 43 3 
- aannemersbedrijven met werkplaats: 
b.o.< 1000 m² 0 10 30     10   30   2 1 G 1 B   

50 45, 47 -                                

50 45, 47 - 

HANDEL/REPARATIE VAN AUTO’S, 
MOTORFIETSEN; 
BENZINESERVICESTATIONS                              

501, 502, 504 451, 452, 454   
Handel in auto’s en motorfietsen, 
reparatie- en servicebedrijven 10 0 30     10   30   2 2 P 1 B   

501 451   
Handel in vrachtauto’s (incl. import en 
reparatie) 10 10 100     10   100   3.2 2 G 1     

5020.4 45204 A Autoplaatwerkerijen 10 30 100     10   100   3.2 1 G 1     
5020.4 45204 B Autobeklederijen 0 0 10     10   10   1 1 G 1     
5020.4 45204 C Autospuitinrichtingen 50 30 30     30 R 50   3.1 1 G 1 B L 
5020.5 45205   Autowasserijen 10 0 30     0   30   2 3 P 1     

503, 504 453   
Handel in auto- en motorfietsonderdelen 
en -accessoires 0 0 30     10   30   2 1 P 1     

505 473 0 Benzineservisestations:                              
505 473 1 - met LPG > 1000 m3/jr 30 0 30     200 R 200   4.1 3 P 1 B   
505 473 2 - met LPG < 1000 m3/jr 30 0 30     50 R 50   3.1 3 P 1 B   
505 473 3 - zonder LPG 30 0 30     10   30   2 3 P 1 B   
51 46 -                                
51 46 - GROOTHANDEL EN                              
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HANDELSBEMIDDELING 

511 461   Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 10     0   10   1 1 P 1     

5121 4621 0 
Grth in akkerbouwprodukten en 
veevoeders 30 30 50     30 R 50   3.1 2 G 2     

5121 4621 1 

Grth in akkerbouwprodukten en 
veevoeders met een 
verwerkingscapaciteit van 500 ton/uur of 
meer 100 100 300   Z 50 R 300   4.2 2 G 2     

5122 4622   Grth in bloemen en planten 10 10 30     0   30   2 2 G 1     
5123 4623   Grth in levende dieren 50 10 100 C   0   100   3.2 2 G 1     
5124 4624   Grth in huiden, vellen en leder 50 0 30     0   50   3.1 2 G 1     

5125, 5131 46217, 4631   
Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en 
consumptie-aardappelen 30 10 30     50 R 50   3.1 2 G 1     

5132, 5133 4632, 4633   
Grth in vlees, vleeswaren, 
zuivelprodukten, eieren, spijsoliën 10 0 30     50 R 50   3.1 2 G 1     

5134 4634   Grth in dranken 0 0 30     0   30   2 2 G 1     
5135 4635   Grth in tabaksprodukten 10 0 30     0   30   2 2 G 1     
5136 4636   Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30     0   30   2 2 G 1     
5137 4637   Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10 30     0   30   2 2 G 1     

5138, 5139 4638, 4639   
Grth in overige voedings- en 
genotmiddelen 10 10 30     10   30   2 2 G 1     

514 464, 46733   Grth in overige consumentenartikelen 10 10 30     10   30   2 2 G 1     
5148.7 46499 0 Grth in vuurwerk en munitie:                              

5148.7 46499 1 
- consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 
< 10 ton 10 0 30     10 V 30   2 2 G 1     

5148.7 46499 2 
- consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 
10 tot 50 ton 10 0 30     50 V 50   3.1 2 G 1     

5148.7 46499 3 

- professioneel vuurwerk, netto expl. 
massa per bewaarplaats < 750 kg (en > 
25 kg theatervuurwerk) 10 0 30     500 V 500   5.1 2 G 1     

5148.7 46499 4 
- professioneel vuurwerk, netto expl. 
massa per bewaarplaats 750 kg tot 6 ton 10 0 30     1000 V 1000   5.3 2 G 1     

5148.7 46499 5 - munitie 0 0 30     30   30   2 2 G 1     
5151.1 46711 0 Grth in vaste brandstoffen:                              
5151.1 46711 1 - klein, lokaal verzorgingsgebied 10 50 50     30   50   3.1 2 P 2     
5151.1 46711 2 - kolenterminal, opslag opp. >= 2.000 m2 50 500 500   Z 100   500   5.1 3 G 3 B   

5151.2 46712 0 
Grth in vloeibare en gasvormige 
brandstoffen:                              



Richtafstandenlijst, Versie 101       2009  

Gemeente Vlist, Bestemmingsplan Dorpskernen 2009      25 

SBI-1993 SBI-2008  OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS          INDICES     

- - 

nu
m

m
er

 

 

G
EU

R
 

ST
O

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
 

VE
R

K
EE

R
 

 

VI
SU

EE
L 

B
O

D
EM

 

LU
C

H
T 

5151.2 46712 1 - vloeistoffen, o.c. < 100.000 m3 50 0 50     200 R 200 D 4.1 2 G 2 B L 
5151.2 46712 2 - vloeistoffen, o.c. >= 100.000 m3 100 0 50     500 R 500 D 5.1 2 G 2 B L 
5151.2 46712 3 - tot vloeistof verdichte gassen 50 0 50     300 R 300 D 4.2 2 G 2     

5151.3 46713   
Grth minerale olieprodukten (excl. 
brandstoffen) 100 0 30     50   100   3.2 2 G 2 B   

5152.1 46721 0 Grth in metaalertsen:                              
5152.1 46721 1 - opslag opp. < 2.000 m2 30 300 300     10   300   4.2 3 G 3 B   
5152.1 46721 2 - opslag opp. >= 2.000 m2 50 500 700   Z 10   700   5.2 3 G 3 B   
5152.2 /.3 46722, 46723   Grth in metalen en -halffabrikaten 0 10 100     10   100   3.2 2 G 2     
5153 4673 0 Grth in hout en bouwmaterialen:                              
5153 4673 1 - algemeen: b.o. > 2000 m² 0 10 50     10   50   3.1 2 G 2     
5153 4673 2 - algemeen: b.o. <= 2000 m² 0 10 30     10   30   2 1 G 1     
5153.4 46735 4 zand en grind:                              
5153.4 46735 5 - algemeen: b.o. > 200 m² 0 30 100     0   100   3.2 2 G 2     
5153.4 46735 6 - algemeen: b.o. <= 200 m²  0 10 30     0   30   2 1 G 1     

5154 4674 0 
Grth in ijzer- en metaalwaren en 
verwarmingsapparatuur:                              

5154 4674 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m² 0 0 50     10   50   3.1 2 G 2     
5154 4674 2 - algemeen: b.o. < = 2.000 m² 0 0 30     0   30   2 1 G 1     
5155.1 46751   Grth in chemische produkten 50 10 30     100 R 100 D 3.2 2 G 2 B   
5155.2 46752   Grth in kunstmeststoffen 30 30 30     30 R 30   2 1 G 1     
5156 4676   Grth in overige intermediaire goederen 10 10 30     10   30   2 2 G 2     
5157 4677 0 Autosloperijen: b.o. > 1000 m² 10 30 100     30   100   3.2 2 G 2 B   
5157 4677 1 - autosloperijen: b.o. <= 1000 m² 10 10 50     10   50   3.1 2 G 2 B   

5157.2/3 4677 0 
Overige groothandel in afval en schroot: 
b.o. > 1000 m² 10 30 100     10   100 D 3.2 2 G 2 B   

5157.2/3 4677 1 
- overige groothandel in afval en schroot: 
b.o. <= 1000 m² 10 10 50     10   50   3.1 2 G 2 B   

518 466 0 Grth in machines en apparaten:                              
518 466 1 - machines voor de bouwnijverheid 0 10 100     10   100   3.2 2 G 2     
518 466 2 - overige 0 10 50     0   50   3.1 2 G 1     

519 466, 469   
Overige grth (bedrijfsmeubels, 
emballage, vakbenodigdheden e.d. 0 0 30     0   30   2 2 G 1     

52 47 -                                

52 47 - 
DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. 
PARTICULIEREN                              
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52 47 A Detailhandel voor zover n.e.g. 0 0 10     0   10   1 1 P 1     
5211/2,5246/9 471   Supermarkten, warenhuizen 0 0 10     10   10   1 2 P 1     

5222, 5223 4722, 4723   
Detailhandel vlees, wild, gevogelte, met 
roken, koken, bakken 10 0 10     10   10   1 1 P 1     

5224 4724   
Detailhandel brood en banket met 
bakken voor eigen winkel 10 10 10 C   10   10   1 1 P 1     

5231, 5232 4773, 4774   Apotheken en drogisterijen 0 0 0     10   10   1 1 P 1     
5246/9 4752   Bouwmarkten, tuincentra, hypermarkten 0 0 30     10   30   2 3 P 1     

5249 4778   
Detailhandel in vuurwerk tot 10 ton 
verpakt 0 0 10     10 V 10   1 1 P 1     

5261 4791   Postorderbedrijven 0 0 50     0   50   3.1 2 G 1     

527 952   
Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto’s 
en motorfietsen) 0 0 10     10   10   1 1 P 1     

55 55 -                                

55 55 - 
LOGIES-, MAALTIJDEN- EN 
DRANKENVERSTREKKING                              

5511, 5512 5510   
Hotels en pensions met keuken, 
conferentie-oorden en congrescentra 10 0 10     10   10   1 2 P 1     

552 553, 552   
Kampeerterreinen, vakantiecentra, e.d. 
(met keuken) 30 0 50 C   30   50   3.1 2 P 1     

553 561   

Restaurants, cafetaria’s, snackbars, 
ijssalons met eigen ijsbereiding, 
viskramen e.d. 10 0 10 C   10   10   1 2 P 1     

554 563 1 Café’s, bars 0 0 10 C   10   10   1 2 P 1     
554 563 2 Discotheken, muziekcafé’s 0 0 30 C   10   30 D 2 2 P 1     
5551 5629   Kantines 10 0 10 C   10   10 D 1 1 P 1     
5552 562   Cateringbedrijven 10 0 30 C   10   30   2 1 G/P 1     
60 49 -                                
60 49 - VERVOER OVER LAND                              
601 491, 492 0 Spoorwegen:                              
601 491, 492 1 - stations 0 0 100 C   50 R 100 D 3.2 3 P 2     

601 491, 492 2 
- rangeerterreinen, overslagstations 
(zonder rangeerheuvel) 30 30 300 C   300 R 300 D 4.2 3 G 2     

6021.1 493   Bus-, tram- en metrostations en -remises 0 10 100 C   0   100 D 3.2 2 P 2     
6022 493   Taxibedrijven 0 0 30 C   0   30   2 2 P 1     
6023 493   Touringcarbedrijven 10 0 100 C   0   100   3.2 2 G 1     

6024 494 0 
Goederenwegvervoerbedrijven (zonder 
schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m² 0 0 100 C   30   100   3.2 3 G 1     
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6024 494 1 
- Goederenwegvervoerbedrijven (zonder 
schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m² 0 0 50 C   30   50   3.1 2 G 1     

603 495   
Pomp- en compressorstations van 
pijpleidingen 0 0 30 C   10   30 D 2 1 P 1 B   

61, 62 50, 51 -                                

61, 62 50, 51 - 
VERVOER OVER WATER / DOOR DE 
LUCHT                              

61, 62 50, 51 A Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) 0 0 10     0   10   1 2 P 1     
63 52 -                                

63 52 - 
DIENSTVERLENING T.B.V. HET 
VERVOER                              

6311.1 52241 0 
Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. 
zeeschepen:                              

6311.1 52241 1 - containers 0 10 500 C   100 R 500   5.1 3 G 3     
6311.1 52241 2 - stukgoederen 0 30 300 C   100 R 300 D 4.2 3 G 3 B   

6311.1 52241 3 
- ertsen, mineralen e.d., opslagopp. >= 
2.000 m2 50 700 1000 C Z 50   1000   5.3 3 G 3 B   

6311.1 52241 4 - granen of meelsoorten, v.c. >= 500 t/u 100 500 500 C Z 100 R 500   5.1 3 G 3     
6311.1 52241 5 - steenkool, opslagopp. >= 2.000 m2 50 700 700 C Z 100   700   5.2 3 G 3 B   
6311.1 52241 6 - olie, LPG, e.d. 300 0 100 C   1000 R 1000   5.3 2 G 3 B L 
6311.1 52241 7 - tankercleaning 300 10 100 C   200 R 300   4.2 1 G 2 B   

6311.2 52242 0 
Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. 
binnenvaart:                              

6311.2 52242 1 - containers 0 10 300     50 R 300   4.2 2 G 2     
6311.2 52242 10 - tankercleaning 300 10 100     200 R 300   4.2 1 G 2 B   
6311.2 52242 2 - stukgoederen 0 10 100     50 R 100 D 3.2 2 G 2 B   

6311.2 52242 3 
- ertsen, mineralen, e.d., opslagopp. < 
2.000 m² 30 200 300     30   300   4.2 2 G 2 B   

6311.2 52242 4 
- ersten, mineralen, e.d., opslagopp. >= 
2.000 m² 50 500 700   Z 50   700   5.2 3 G 3 B   

6311.2 52242 5 - granen of meelsoorten , v.c. < 500 t/u 50 300 200     50 R 300   4.2 2 G 2     
6311.2 52242 6 - granen of meelsoorten, v.c. >= 500 t/u 100 500 300   Z 100 R 500   5.1 3 G 3     
6311.2 52242 7 - steenkool, opslagopp. < 2.000 m2 50 300 300     50   300   4.2 2 G 2 B   
6311.2 52242 8 - steenkool, opslagopp. >= 2.000 m2 50 500 500   Z 100   500   5.1 3 G 3 B   
6311.2 52242 9 - olie, LPG, e.d. 100 0 50     700 R 700   5.2 2 G 3 B L 
6312 52102, 52109 A Distributiecentra, pak- en koelhuizen 30 10 50 C   50 R 50 D 3.1 2 G 2     
6312 52109 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 0 0 30 C   10   30   2 2 G 1     



Richtafstandenlijst, Versie 101       2009  

Gemeente Vlist, Bestemmingsplan Dorpskernen 2009      28 

SBI-1993 SBI-2008  OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS          INDICES     

- - 

nu
m

m
er

 

 

G
EU

R
 

ST
O

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
 

VE
R

K
EE

R
 

 

VI
SU

EE
L 

B
O

D
EM

 

LU
C

H
T 

6321 5221 1 Autoparkeerterreinen, parkeergarages 10 0 30 C   0   30   2 3 P 1   L 

6321 5221 2 
Stalling van vrachtwagens (met 
koelinstallaties) 10 0 100 C   30   100   3.2 2 G 1     

6322, 6323 5222   
Overige dienstverlening t.b.v. vervoer 
(kantoren) 0 0 10     0   10   1 2 P 1     

6323 5223 A Luchthavens 200 50 1500 C   500 R 1500 D 6 3 P 3 B L 
6323 5223 B Helikopterlandplaatsen 0 50 500     50   500   5.1 1 P 2     
633 791   Reisorganisaties 0 0 10     0   10   1 1 P 1     
634 5229   Expediteurs, cargadoors (kantoren) 0 0 10     0   10 D 1 1 P 1     
64 64 -                                
64 53 - POST EN TELECOMMUNICATIE                              
641 531, 532   Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C   0   30   2 2 P 1     
642 61 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C   0   10   1 1 P 1     
642 61 B0 zendinstallaties:                          

642 61 B1 
- LG en MG, zendervermogen < 100 kW 
(bij groter vermogen: onderzoek!) 0 0 0 C   100   100   3.2 1 P 2     

642 61 B2 - FM en TV 0 0 0 C   10   10   1 1 P 2     

642 61 B3 
- GSM en UMTS-steunzenders (indien 
bouwvergunningplichtig) 0 0 0 C   10   10   1 1 P 2     

65, 66, 67 64, 65, 66 -                                

65, 66, 67 64, 65, 66 - 
FINANCIELE INSTELLINGEN EN 
VERZEKERINGSWEZEN                              

65, 66, 67 64, 65, 66 A Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen 0 0 10 C   0   10   1 1 P 1     
70 41, 68 -                                

70 41, 68 - 
VERHUUR VAN EN HANDEL IN 
ONROEREND GOED                              

70 41, 68 A 
Verhuur van en handel in onroerend 
goed 0 0 10     0   10   1 1 P 1     

71 77 -                                

71 77 - 

VERHUUR VAN 
TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, 
ANDERE ROERENDE GOEDEREN                              

711 7711   Personenautoverhuurbedrijven 10 0 30     10   30   2 2 P 1     

712 7712, 7739   
Verhuurbedrijven voor transportmiddelen 
(excl. personenauto’s) 10 0 50     10   50 D 3.1 2 G 1     

713 773   
Verhuurbedrijven voor machines en 
werktuigen 10 0 50     10   50 D 3.1 2 G 1 B   

714 772   Verhuurbedrijven voor roerende 10 10 30     10   30 D 2 2 G 2     
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goederen n.e.g. 

72 62 -                                

72 62 - 
COMPUTERSERVICE- EN 
INFORMATIETECHNOLOGIE                              

72 62 A 
Computerservice- en 
informatietechnologie-bureau’s e.d. 0 0 10     0   10   1 1 P 1     

72 58, 63 B Datacentra 0 0 30 C   0   30   2 1 P 1     
73 72 -                                
73 72 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK                              

731 721   
Natuurwetenschappelijk speur- en 
ontwikkelingswerk 30 10 30     30 R 30   2 1 P 1     

732 722   
Maatschappij- en 
geesteswetenschappelijk onderzoek 0 0 10     0   10   1 1 P 1     

74 
63, 69tm71, 73, 
74, 77, 78, 80tm82 -                                

74 
63, 69tm71, 73, 
74, 77, 78, 80tm82 - 

OVERIGE ZAKELIJKE 
DIENSTVERLENING                              

74 
63, 69tm71, 73, 
74, 77, 78, 80tm82 A 

Overige zakelijke dienstverlening: 
kantoren 0 0 10     0   10 D 1 2 P 1     

747 812   Reinigingsbedrijven voor gebouwen 50 10 30     30   50 D 3.1 1 P 1 B   
7481.3 74203   Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 C   10   30   2 2 G 1 B   

7484.3 82991   
Veilingen voor landbouw- en 
visserijprodukten 50 30 200 C   50 R 200   4.1 3 G 2     

7484.4 82992   Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 0 0 10     0   10   1 2 P 1     
75 84 -                                

75 84 - 

OPENBAAR BESTUUR, 
OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE 
VERZEKERINGEN                              

75 84 A Openbaar bestuur (kantoren e.d.) 0 0 10     0   10   1 2 P 1     
7522 8422   Defensie-inrichtingen 30 30 200 C   100   200 D 4.1 3 G 1 B   
7525 8425   Brandweerkazernes 0 0 50 C   0   50   3.1 1 G 1     
80 85 -                                
80 85 - ONDERWIJS                              

801, 802 852, 8531   
Scholen voor basis- en algemeen 
voortgezet onderwijs 0 0 30     0   30   2 1 P 1     

803, 804 8532, 854, 855   
Scholen voor beroeps-, hoger en overig 
onderwijs 10 0 30     10   30 D 2 2 P 1     
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85 86 -                                
85 86 - GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG                              
8511 8610   Ziekenhuizen 10 0 30 C   10   30   2 3 P 2     

8512, 8513 8621, 8622, 8623   
Artsenpraktijken, klinieken en 
dagverblijven 0 0 10     0   10   1 2 P 1     

8514, 8515 8691, 8692   Consultatiebureaus 0 0 10     0   10   1 1 P 1     
853 871 1 Verpleeghuizen 10 0 30 C   0   30   2 1 P 1     
853 8891 2 Kinderopvang 0 0 30     0   30   2 2 P 1     
90 37, 38, 39 -                                
90 37, 38, 39 - MILIEUDIENSTVERLENING                              

9001 3700 A0 
RWZI’s en gierverwerkingsinricht., met 
afdekking voorbezinktanks:                              

9001 3700 A1 - < 100.000 i.e. 200 10 100 C   10   200   4.1 2 G 1     
9001 3700 A2 - 100.000 - 300.000 i.e. 300 10 200 C Z 10   300   4.2 2 G 1     
9001 3700 A3 - >= 300.000 i.e. 500 10 300 C Z 10   500   5.1 3 G 2     
9001 3700 B rioolgemalen 30 0 10 C   0   30   2 1 P 1     
9002.1 381 A Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d. 50 30 50     10   50   3.1 2 G 1     
9002.1 381 B Gemeentewerven (afval-inzameldepots) 30 30 50     30 R 50   3.1 2 G 1 B   
9002.1 381 C Vuiloverslagstations 200 200 300     30   300   4.2 3 G 3 B   
9002.2 382 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:                              
9002.2 382 A1 - mestverwerking/korrelfabrieken 500 10 100 C   10   500   5.1 3 G 3     
9002.2 382 A2 - kabelbranderijen 100 50 30     10   100   3.2 1 G 1 B L 
9002.2 382 A3 - verwerking radio-actief afval 0 10 200 C   1500   1500   6 1 G 1     

9002.2 382 A4 
- pathogeen afvalverbranding (voor 
ziekenhuizen) 50 10 30     10   50   3.1 1 G 2   L 

9002.2 382 A5 - oplosmiddelterugwinning 100 0 10     30 R 100 D 3.2 1 G 2 B L 

9002.2 382 A6 
- afvalverbrandingsinrichtingen, 
thermisch vermogen > 75 MW 300 200 300 C Z 50   300 D 4.2 3 G 3 B L 

9002.2 382 A7 
- verwerking fotochemisch en galvano-
afval 10 10 30     30 R 30   2 1 G 1 B L 

9002.2 382 B Vuilstortplaatsen 300 200 300     10   300   4.2 3 G 3 B   
9002.2 382 C0 Composteerbedrijven:                              
9002.2 382 C1 - niet-belucht v.c. < 5.000 ton/jr 300 100 50     10   300   4.2 2 G 2 B   
9002.2 382 C2 - niet-belucht v.c. 5.000 tot 20.000 ton/jr 700 300 100     30   700   5.2 2 G 2 B   
9002.2 382 C3 - belucht v.c. < 20.000 ton/jr 100 100 100     10   100   3.2 2 G 2 B   
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9002.2 382 C4 - belucht v.c. > 20.000 ton/jr 200 200 100     30   200   4.1 3 G 2 B   
9002.2 382 C5 - GFT in gesloten gebouw 200 50 100     100 R 200   4.1 3 G 1 B L 
91 94 -                                
91 94 - DIVERSE ORGANISATIES                              

9111 941, 942   
Bedrijfs- en werknemersorganisaties 
(kantoren) 0 0 10     0   10   1 1 P 1     

9131 9491   Kerkgebouwen e.d. 0 0 30     0   30   2 2 P 1     
9133.1 94991 A Buurt- en clubhuizen 0 0 30 C   0   30 D 2 2 P 1     
9133.1 94991 B Hondendressuurterreinen 0 0 50     0   50   3.1 1 P 1     
92 59 -                                
92 59 - CULTUUR, SPORT EN RECREATIE                              
921, 922 591, 592, 601, 602   Studio’s (film, TV, radio, geluid) 0 0 30 C   10   30   2 2 G 1     
9213 5914   Bioscopen 0 0 30 C   0   30   2 3 P 1     

9232 9004   
Theaters, schouwburgen, 
concertgebouwen, evenementenhallen 0 0 30 C   0   30   2 3 P 1     

9233 9321   Recreatiecentra, vaste kermis e.d. 30 10 300     10   300 D 4.2 3 P 3     
9234 8552   Muziek- en balletscholen 0 0 30     0   30   2 2 P 1     
9234.1 85521   Dansscholen 0 0 30 C   0   30   2 2 P 1     
9251, 9252 9101, 9102   Bibliotheken, musea, ateliers, e.d. 0 0 10     0   10   1 2 P 1     
9253.1 91041   Dierentuinen 100 10 50 C   0   100   3.2 3 P 1     
9253.1 91041   Kinderboerderijen 30 10 30 C   0   30   2 1 P 1     
926 931 0 Zwembaden:                              
926 931 1 - overdekt 10 0 50 C   10   50   3.1 3 P 1     
926 931 2 - niet overdekt 30 0 200     10   200   4.1 3 P 1     
926 931 A Sporthallen 0 0 50 C   0   50   3.1 2 P 1     
926 931 B Bowlingcentra 0 0 30 C   0   30   2 2 P 1     
926 931 C Overdekte kunstijsbanen 0 0 100 C   50 R 100   3.2 2 P 1     
926 931 D Stadions en open-lucht-ijsbanen 0 0 300 C   50 R 300   4.2 3 P 2     
926 931 E Maneges 50 30 30     0   50   3.1 2 P 1     
926 931 F Tennisbanen (met verlichting) 0 0 50 C   0   50   3.1 2 P 2     
926 931 G Veldsportcomplex (met verlichting) 0 0 50 C   0   50   3.1 2 P 2     
926 931 H Golfbanen 0 0 10     0   10   1 2 P 1     
926 931 I Kunstskibanen 0 0 30 C   50 R 50   3.1 2 P 2     
926 931 0 Schietinrichtingen:                              
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926 931 1 - binnenbanen: geweer- en pistoolbanen 0 0 200 C   10   200   4.1 2 P 1     

926 931 10 
- buitenbanen met voorzieningen: 
pistoolbanen 10 0 1000     200   1000   5.3 1 P 1     

926 931 11 
- buitenbanen met voorzieningen: 
boogbanen 0 0 30     30   30   2 1 P 1     

926 931 2 - binnenbanen: boogbanen 0 0 10 C   10   10   1 1 P 1     
926 931 3 - vrije buitenbanen: kleiduiven 0 0 200     300   300   4.2 2 P 1   L 
926 931 4 - vrije buitenbanen: schietbomen 0 0 500     1500   1500   6 1 P 1     
926 931 5 - vrije buitenbanen: geweerbanen 10 0 1500     1500   1500   6 2 P 1     
926 931 6 - vrije buitenbanen: pistoolbanen 10 0 1500     1500   1500   6 2 P 1     
926 931 7 - vrije buitenbanen: boogbanen 0 0 10     200   200   4.1 1 P 1     

926 931 8 
- buitenbanen met voorzieningen: 
schietbomen 10 0 300     500   500   5.1 2 P 1     

926 931 9 
- buitenbanen met voorzieningen: 
geweerbanen 10 0 1000     1500   1500   6 2 P 1     

926 931 A Skelter- en kartbanen, in een hal 10 0 50     10   50   3.1 2 P 1     

926 931 B 
Skelter- en kartbanen, open lucht, < 8 
uur/week in gebruik 50 30 500     30   500   5.1 2 P 1 B   

926 931 C 
Skelter- en kartbanen, open lucht, >=8 
uur/week in gebruik 50 50 1000   Z 30   1000   5.3 2 P 1 B   

926 931 D 
Autocircuits, motorcrossterreinen e.d., < 
8 uur/week in gebruik 100 50 700     50   700   5.2 3 P 1 B   

926 931 E 
Autocircuits, motorcrossterreinen e.d., 
>=8 uur/week in gebruik 100 100 1500   Z 50   1500   6 3 P 1 B   

926 931 F Sportscholen, gymnastiekzalen 0 0 30 C   0   30   2 2 P 1     
926 932 G Jachthavens met diverse voorzieningen 10 10 50 C   30   50   3.1 3 P 1 B   
9271 9200   Casino’s 10 0 30 C   0   30   2 3 P 1     
9272.1 92009   Amusementshallen 0 0 30 C   0   30   2 2 P 1     
9272.4 93299   Modelvliegtuig-velden 10 0 300     100   300   4.2 1 P 1     
93 93 -                                
93 96 - OVERIGE DIENSTVERLENING                              
9301.1 96011 A Wasserijen en strijkinrichtingen 30 0 50 C   30   50   3.1 2 G 1     
9301.1 96011 B Tapijtreinigingsbedrijven 30 0 50     30   50   3.1 2 G 1   L 
9301.2 96012   Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30     30 R 30   2 2 G 1 B L 
9301.3 96013 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30     0   30   2 1 G 1     
9301.3 96013 B Wasserettes, wassalons 0 0 10     0   10   1 1 P 1     
9302 9602   Kappersbedrijven en 0 0 10     0   10   1 1 P 1     
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- - 

nu
m

m
er

 

 

G
EU

R
 

ST
O

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
 

VE
R

K
EE

R
 

 

VI
SU

EE
L 

B
O

D
EM

 

LU
C

H
T 

schoonheidsinstituten 

9303 9603 0 Begrafenisondernemingen:                              
9303 9603 1 - uitvaartcentra 0 0 10     0   10   1 2 P 1     
9303 96031 2 - begraafplaatsen 0 0 10     0   10   1 2 P 1     
9303 96032 3 - crematoria 100 10 30     10   100   3.2 2 P 2   L 

9304 9313, 9604   
Fitnesscentra, badhuizen en sauna-
baden 10 0 30 C   0   30   2 1 P 1     

9305 9609 A Dierenasiels en -pensions 30 0 100 C   0   100   3.2 1 P 1     
9305 9609 B Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 0 0 10 C   0   10 D 1 1 P 1     
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