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1.  INLEIDING 

 
De aanleiding voor dit bestemmingsplan is gelegen in een verandering van de bedrijfsactiviteiten op de 
percelen, kadastraal bekend als gemeente Urmond sectie B nummers 4207 en 4538, gelegen aan de 
Heirstraat 26 en 24, tevens grenzend aan de Paalweg te Urmond, gemeente Stein (zie figuur 1). In het 
vigerende bestemmingsplan Havens Stein e.o, zijn hier ‘bedrijfsdoeleinden staalconstructiebedrijf’ 
toegestaan. Deze activiteiten zijn echter in de loop van de tijd gestaakt. Het toenmalige 
staalconstructiebedrijf (Tomesen) heeft het pand en locatie in 2005 verkocht aan een andere onderneming, 
niet zijnde een staalbedrijf (Boogers). Op deze locatie vinden deels andersoortige bedrijfsactiviteiten plaats, 
waarvoor een aanpassing van het bestemmingsplan nodig is. 
 
In mei 2005 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stein een toenmalige 
vrijstelling verleend op het bestemmingsplan ‘Havens Stein e.o’, voor het inpandig sorteren van bouw- en 
sloopafval. Doordat naderhand bleek dat de feitelijke bedrijfsactiviteiten nog niet geheel op de verleende 
vrijstelling aansloten, is onduidelijkheid blijven bestaan over de bedrijfsactiviteiten die op het terrein mogelijk 
zijn. 
In 2009 is voor deze locatie een nieuwe milieuvergunning aangevraagd voor de nieuwe bedrijfsactiviteiten. 
Die vallen in een lagere, minder belastende, milieucategorie dan dat het  vigerende bestemmingsplan toelaat. 
De nieuwe activiteiten vallen namelijk deels in milieucategorie 2 en deels in 3 en die van het oorspronkelijk 
staalconstructiebedrijf in milieucategorie 4 (VNG-handreiking Bedrijven en Milieuzonering, uitgave 2009).  
Om enerzijds de bedrijfsactiviteiten en de milieuwinst eenduidig planologisch te regelen en anderzijds de 
toekomstige vestiging van een nieuw staalconstructiebedrijf op deze locatie definitief uit te sluiten, is 
besloten het bestemmingsplan voor deze percelen te wijzigen en de bestemmingen aan te laten sluiten op de 
bestemmingen die ook voor de omliggende percelen gelden (Bedrijfsdoeleinden - ‘B1’ en ‘B2’).   
 
Figuur 1: Ligging plangebied nieuw bestemmingsplan in de kern Urmond, gemeente Stein 
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2. BESCHRIJVING HUIDIGE SITUATIE  

 

2.1 Karakteristiek van het plangebied 

Het plangebied maakt deel uit van het havengebied van Stein. Het havengebied van Stein bestaat uit een 
aantal samenhangende deelgebieden. Onderhavig plangebied maakt deel uit van het meest noordelijk 
gelegen deelgebied, ‘Heirstraat/Paalweg’ genoemd. Figuur 2 geeft een bovenaanzicht van de bestaande 
situatie. 
 
Figuur 2: Bovenaanzicht bestaande situatie Heirstraat/Paalweg 

 
 
 
Wonen 
Binnen het deelgebied Heirstraat/Paalweg zijn op meerdere locaties bedrijfswoningen gelegen. Op het 
deelgebied is tevens een woonwagenlocatie aanwezig, gelegen in de zuidwest hoek aan de Paalweg. Direct 
ten oosten van het deelgebied Heirstraat/Paalweg bevindt zich de woonwijk Bramert-Zuid. De aanwezigheid 
van deze woonfuncties op en in de omgeving van het bedrijventerrein leiden ertoe dat slechts bepaalde 
bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan in het deelgebied Heirstraat/Paalweg. 
 
Bedrijvigheid en  milieuzonering 
In het gebied Heirstraat/Paalweg is daarom in het bestemmingsplan Havens Stein e.o.  een zonering van 
bedrijfsfuncties tot stand gebracht ter bescherming van met name de aangrenzende (milieugevoelige) 
woonfunctie van de wijk Bramert-Zuid. Zo zijn aan de zone langs de Heirstraat slechts activiteiten toegestaan 
die vallen onder de VNG-categorie 2 en zijn categorie 3-activiteiten pas na ontheffing en onder voorwaarden 
(bedrijfsdoeleinden - B1). Aan de zijde van de Paalweg, gelegen langs het Julianakanaal, zijn activiteiten uit 
categorie 2 en 3 toegestaan. Met ontheffing en onder voorwaarden is tevens de uitoefening van categorie 4-
activiteiten mogelijk  (bedrijfsdoeleinden- B2). 
Hoewel in de huidige situatie geen staalconstructiebedrijf meer actief is op deze locatie, is deze activiteit  
formeel nog toegestaan op basis van het vigerende bestemmingsplan. Een dergelijk bedrijf vormt een 
uitzondering op de toegepaste zonering. In de toelichting van het bestemmingsplan staat daarover het 

Paalweg 
Heirstraat 

Bedrijventerrein Havens Stein e.o. 
Deelgebied Heirstraat/Paalweg 

Plangebied 
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volgende opgenomen: “Het  staalconstructiebedrijf Tomesen vormt hierop een uitzondering en is vanuit 
milieuhygiënisch oogpunt verkeerd gesitueerd. Aangezien er momenteel en op korte termijn geen middelen 
beschikbaar zijn om dit bedrijf te saneren dan wel te amoveren, wordt de vestiging van het 
staalconstructiebedrijf Tomesen bij recht in dit bestemmingsplan geregeld, middels een specifieke 
bestemming Staalconstructiebedrijf.” 

1
 

Direct aan de noordzijde van het plangebied aan de Paalweg is een supermarkt gevestigd. Het gebied wordt 
verder gekarakteriseerd door de aanwezigheid van lichte kleinschalige industriële en ambachtelijke bedrijven. 
De restcapaciteit van dit deelgebied wordt gebruikt voor verplaatsingen van locale bedrijven uit de kernen.   

 

Verkeer, vervoer en infrastructuur 
De Paalweg en Heirstraat hebben een functie voor de ontsluiting van de aanwezige bedrijven en woningen. 
Aan de oostzijde van het plangebied bevindt zich het Julianakanaal. Het kanaal heeft een belangrijke 
vervoersfunctie voor de zuidelijk gelegen haven van Stein. Het bestemmingsplan houdt rekening met een 
verbreding van het kanaal.  
Er zijn in en rondom het plangebied geen grootschalige kabels- en leidingentracés aanwezig, met een speciale 
beschermingszone. 
 
Landschap, natuur en groenvoorzieningen 
Aan de oost- en zuidzijde is langs de Paalweg een groenstrook zone aanwezig, die de Paalweg scheidt van het 
Julianakanaal en het zuidelijk gelegen havengebied. Er zijn geen landschappelijk of ecologisch waardevolle 
gebieden aanwezig op of in de nabijheid van het plangebied. Er zijn ook geen (monumentale) bomen 
aanwezig.  
 

2.2 Beschrijving van de huidige planologische situatie 

 
Plangebied 
In het vigerende bestemmingsplan Havens Stein e.o, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Limburg op 
6 april 2004, zijn binnen het plangebied alleen ‘bedrijfsdoeleinden staalconstructiebedrijf’ (Bs) toegestaan. De 
omliggende bestemmingen zijn ‘Bedrijfsdoeleinden’, in het bijzonder met de aanduidingen B1, B2 en Bd (zie 
figuur 3).  
 
Binnen de bestemming 'Staalconstructiebedrijf Bs' is alleen de vestiging van een staalconstructiebedrijf 
mogelijk. Bebouwing is alleen mogelijk binnen het aangegeven bebouwingsvlak. Er mogen geen 
bedrijfswoningen worden gebouwd. Er is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen, waarmee de bestemming 
kan worden gewijzigd in de bestemming Bedrijfsdoeleinden-B1, na beëindiging van de staalconstructie-
activiteiten.  
 
Overige bestemmingen Heirstraat/Paalweg  
In de omgeving van het plangebied gelden de bestemmingen B1 en B2. In de vorige paragraaf is daar al 
uitgebreid op ingegaan. Daar zijn uitsluitend bedrijven toegestaan, die zijn opgenomen in een limitatieve lijst 
van bedrijfstypen. Het college van Burgemeester en Wethouders kan alleen door toepassing van een 
ontheffing en onder voorwaarden het bouwen van bedrijfswoningen mogelijk maken.  
 
Binnen de bestemming 'Bedrijfsdoeleinden detailhandelsvestiging' (Bd) is detailhandel mogelijk voor 
dagelijkse artikelen (food-sector). 
Ook de bestemming van de woonwagenlocatie staat op figuur 3 aangegeven, evenals een woningbouw aan 
ten zuiden van de Mauritslaan.  

                                                                 
 
1
 Deze partiële herziening van het bestemmingsplan regelt uiteindelijk datgene wat destijds bij het bestemmingsplan 

Havens Stein e.o. (2004) nog niet mogelijk was. Het maakt de vestiging van een nieuw staalbedrijf in dit gebied 
onmogelijk en regelt de (destijds) gewenste zonering, met bedrijvigheid in de lagere milieucategorieën. 
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Figuur 3: Uitsnede vigerende plankaart bestemmingsplan Havens Stein e.o. (2004)  
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3. PLANOPZET EN NIEUWE RUIMTELIJKE STRUCTUUR 

 
In dit bestemmingsplan wordt de nieuwe planopzet geregeld en de daarmee samenhangende ruimtelijke 
structuur. 
 
Planopzet 
Het plan kent de volgende opzet: 

 het onmogelijk maken van de vestiging van een nieuw staalconstructiebedrijf; 

 het behalen van milieuwinst door uitsluitend bedrijfsactiviteiten toe te staan in een lagere 
milieucategorie, tevens passend bij de omliggende bedrijven en woonfuncties; 

 het doortrekken van de zonering vanuit het bestemmingsplan Havens Stein e.o.; 

 het zoveel mogelijk hanteren van de bestaande systematiek van het bestemmingsplan Havens Stein 
e.o. 

Het plan dient daarnaast te voldoen aan de actuele wet- en regelgeving. 
 
Veranderde bedrijfsactiviteiten  
De bedrijfsactiviteiten, die planologisch worden geregeld in dit bestemmingsplan zijn: het in werking hebben 
van een sloop- en aannemersbedrijf, aannemer in buitenverlichting, transportinrichting en verhuur van 
containers en een afvalinzameldepot, met bijbehorende kantoren, werkplaats, opslag materialen, stalling 
(rollend) materieel en parkeerplaats. Tot het afvalinzameldepot behoort ook het inpandig innemen van 
groenafval en directe opslag daarvan in containers op het buitenterrein in afwachting van transport. Deze 
activiteit wordt geregeld middels een persoonsgebonden overgangsrecht in dit bestemmingsplan.  
 
Milieuzonering conform systematiek bestemmingsplan Havens Stein e.o. 
In dit bestemmingsplan wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij het vigerende bestemmingsplan 
‘Havens Stein e.o.’ uit 2004. Aangesloten wordt bij de aldaar gehanteerde milieuzonering, waarbij de 
Bedrijfsdoeleinden-B1, de meest lichte milieucategorie, wordt toegelaten aan de zijde van de Heirstraat, 
gelegen tegenover de woonwijk. De Bedrijfsdoeleinden-B2 worden gelokaliseerd aan de zijde van de Paalweg, 
tegenover het kanaal. In de achterste hal aan de Heirstraat 26 vindt inpandig inzameling, -scheiding en -
opslag van afval plaats; geen compostering van groenafval.  
 
Het bebouwingsvlak blijft zoveel mogelijk gelijk. Er vindt geen verandering plaats van bouwhoogten en 
dergelijke. Alleen mag op perceel 4538 onder voorwaarden, middels een door het college van Burgemeester 
en Wethouders te verlenen ontheffing, een bedrijfswoning worden gebouwd, onder voorwaarde dat het 
bebouwd bedrijfsoppervlak in dat geval wordt gereduceerd tot 50% van het totale perceelsoppervlak. 
 
Daarmee treedt door middel van deze bestemmingsplanwijziging een verandering van de planologische 
situatie op,  die in 2004 was gewenst maar destijds niet mogelijk was. 
 
Ruimtelijke structuur  
De ruimtelijke structuur wordt aangepast op de nieuwe bedrijfssituatie en de hierboven beschreven  
planopzet. Belangrijk uitgangspunt is dat de ruimtelijke samenhang wordt versterkt tussen de ten westen van 
de Heirstraat gevestigde bedrijvigheid en de oostelijk gesitueerde woonbebouwing. Dit betekent onder 
andere dat in het plangebied langs de Heirstraat alleen B1-bedrijvigheid wordt toegestaan, zoals dat ook is 
geregeld in de rest van het bestemmingsplan Havens Stein e.o. Dit geldt ook voor de mogelijkheid tot het 
onder voorwaarden oprichten van een bedrijfswoning. Ook de bebouwingspercentages worden gehanteerd 
conform het bestemmingsplan Havens Stein e.o. Dezelfde systematiek geldt ook voor het gedeelte langs de 
Paalweg; daar is dan bedrijvigheid in de B2-categorie toegestaan. De bouwgrens van het plangebied aan de 
Heirstraat en Paalweg wordt bepaald door een denkbeeldig doorgetrokken lijn zoals die is geregeld voor de 
omliggende bestemmingen in het bestemmingsplan Havens Stein e.o.  
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Onderstaande figuur geeft de nieuwe planopzet en de daarmee samenhangende ruimtelijke structuur weer,  
zoals deze wordt geregeld in dit bestemmingsplan. 
 
 
Figuur 4: Planopzet en ruimtelijke structuur  
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4. BELEIDSKADER 

 
De ruimtelijke ontwikkeling die in de voorafgaande hoofdstukken is beschreven, wordt in dit hoofdstuk 
getoetst aan rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid. 
 

4.1 Rijksbeleid 

Nota Ruimte (2006) 

In de Nota Ruimte zijn de uitgangspunten voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland vastgelegd. Het 

gaat om inrichtingsvraagstukken die spelen tussen nu en 2020 met een doorkijk naar 2030. In de nota worden 

de hoofdlijnen van beleid aangegeven. In de nota staat ‘ruimte voor ontwikkeling’ centraal en gaat het 

kabinet uit van het motto ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’. Deze nota ondersteunt gebiedsgerichte, 

integrale ontwikkeling waarin alle betrokkenen participeren. Het accent verschuift van ‘toelatingsplanologie’ 

naar ‘ontwikkelingsplanologie’. Hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid is om ruimte te scheppen voor 

de verschillende ruimtevragende functies. Het beperkte oppervlak dat Nederland ter beschikking staat, maakt 

het nodig dit op een efficiënte en duurzame wijze te doen en de schaarse ruimte niet alleen in kwantitatieve, 

maar ook in kwalitatieve zin vorm te geven. De rijksoverheid gaat hierbij uit van zuinig ruimtegebruik. Dat 

betekent dat nieuwe bebouwing grotendeels geconcentreerd tot stand dient te komen, in of aansluitend aan 

bestaand bebouwd gebied of in nieuwe clusters van bebouwing daarbuiten. 

Het locatiebeleid voor bedrijven en voorzieningen is gedecentraliseerd naar de lagere overheden. Provincies 

en gemeenten zijn verantwoordelijk voor een voldoende en gevarieerd en op de vraag afgestemd aanbod van 

locaties voor bedrijven en voorzieningen. Hierdoor kan regionaal maatwerk worden geleverd. Het doel van 

het nieuwe locatiebeleid is om een goede plaats voor ieder bedrijf te bieden, zodat een optimale bijdrage 

wordt geleverd aan de versterking van de kracht van steden en dorpen. 
Meer concreet dient het nieuwe locatiebeleid de volgende doelstellingen: 

 economische ontwikkelingsmogelijkheden: het bieden van voldoende geschikte vestigingsplaatsen 
voor bedrijven en voorzieningen; 

 bereikbaarheid: het optimaal gebruik van alle vervoersmogelijkheden voor personen en goederen 
over de weg, het spoor en het water; 

 leefbaarheid: kwaliteit, variatie, architectonische vormgeving en landschappelijke inpassing van 
vestigingsplaatsen voor alle stedelijke activiteiten, zorgvuldig ruimtegebruik, fijnmazige 
detailhandelsstructuur, functiemenging en kwaliteit van de leefomgeving (veiligheid, emissies en 
geluid). 

 

De realisering van het plan past binnen dit rijksbeleid. Het betreft een partiële herziening van een 

bestemmingsplan voor een bestaand bedrijventerrein, waarbij een geschikte vestigingslocatie wordt geboden 

aan een gevestigd bedrijf met veranderde productieprocessen, waarbij sprake is van een verbetering van de 

milieukwaliteit in het algemeen en van de kwaliteit van de directe woon- en leefomgeving in het bijzonder. 

 
Nationaal Milieubeleidsplan 4 (2001) 
Met deze Nota wordt een nieuwe beleidscyclus gestart, gericht op transitie naar duurzaamheid over 
meerdere decennia. Het beleid is gericht op transitie naar duurzame energiehuishouding, naar een duurzaam 
gebruik van biodiversiteit en hulpbronnen en naar duurzame landbouw.  
De kwaliteit van de leefomgeving wordt bepaald door het aanbod van woningen, werkgelegenheid, winkels 
en andere voorzieningen in de omgeving of door de aanwezigheid van groen, natuur, ruimte en afwisseling 
van karakteristieke gebieden. Ook blijkt de waardering van het stedelijk gebied steeds meer gekoppeld te 
worden aan de waardering van het landelijk gebied en omgekeerd. Het milieubeleid draagt echter ook bij aan 
de kwaliteit van de leefomgeving. Milieu en ruimtelijke ordening raken steeds meer verweven. Milieubeleid 
en ruimtelijk beleid moeten elkaar dan ook versterken.  
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Om de bijdrage van het milieubeleid aan de kwaliteit van de leefomgeving te versterken worden drie 
veranderingen aangebracht:  

 de samenhang tussen milieu- en ruimtelijk beleid;  

 de samenhang tussen het beleid van verschillende overheden wordt versterkt; 

 de verantwoordelijkheid van medeoverheden voor de plaatselijke leefomgeving wordt vergroot. 
Het uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor het definiëren en realiseren van milieukwaliteit en de 
uitvoering van het beleid op het meest passende bestuursniveau komt te liggen.  
 

De realisering van het plan past binnen dit rijksbeleid. Het betreft een bestemmingsplanwijziging binnen een 

reeds bestemd bedrijventerrein, waarbij de samenhang wordt verbeterd tussen de reeds gevestigde 

bedrijven en de nabij gelegen woonbebouwing. Doordat een lagere milieucategorie is toegestaan, gaat de 

kwaliteit van de leefomgeving erop vooruit. 

 
Vierde nota waterhuishouding (1999)  

In de Vierde Nota Waterhuishouding (1999) is de hoofddoelstelling “het hebben en houden van een veilig en 

bewoonbaar land en het instandhouden en versterken van gezonde en veerkrachtige watersystemen, 

waarmee een duurzaam gebruik blijft gegarandeerd”.  Integraal waterbeheer blijft daarbij de strategie van 

het waterbeleid. Sleutelbegrip daarbij is gebiedsgericht beleid (watersysteembenadering). Problemen die 

lokaal en regionaal spelen moeten ook zoveel mogelijk op dat niveau worden aangepakt. Een strategie die 

leidt tot een duurzame oplossing vergt niet alleen maatregelen binnen het watersysteem zelf. De nota pleit 

daarom ook voor meer samenhang tussen het beleid voor water, ruimtelijke ordening en milieu. Daarbij is 

ruimte gelaten voor gebiedsgericht maatwerk, waarbij rekening wordt gehouden met de lokale 

omstandigheden en mogelijkheden.  
Het aansluiten bij natuurlijke processen van watersystemen is een belangrijke leidraad voor het toekomstig 
waterbeheer. Maak gebieden meer zelfvoorzienend door waterconservering en waterbuffering (infiltratie en 
berging) te bevorderen en zoveel mogelijk binnen het gebied te regelen.  
 
Het plan wordt uitgevoerd conform het rijksbeleid. Bij veranderingen in de bebouwde situatie zal voorzien 
worden in afkoppeling van schoon hemelwater. Vuil water wordt afgevoerd via de riolering. 
 
Waterbeheer 21

e
 eeuw (2000) 

Het beleidskader waaruit de ontwikkeling van de ‘watertoets’ is voortgekomen, bestaat chronologisch gezien 
uit de Vierde Nota Waterhuishouding, het Kabinetsstandpunt “Anders omgaan met water; waterbeleid in de 
21e eeuw”, de Startovereenkomst Waterbeleid 21e eeuw en de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. In 
december 2000 is het Kabinetsstandpunt “Anders omgaan met water; waterbeleid in de 21e eeuw” 
vastgesteld. Het sluit aan bij de conclusies van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw.  
Hierin is aangegeven dat de volgende 3 principes dienen te worden gehanteerd:  

 anders omgaan met waterbeheer;  

 ruimte voor water;  

 meervoudig ruimtegebruik.  
Op 14 februari 2001 is de Startovereenkomst Waterbeleid 21e eeuw ondertekend tussen Rijk, IPO, Unie van 
Waterschappen en VNG. Een belangrijk onderdeel van deze Startovereenkomst vormt de toepassing van de 
watertoets voor alle ruimtelijke plannen en besluiten. Het beleid gaat uit van het principe niet afwentelen 
naar andere ruimte en/of tijd voorop, gevolgd door de drietrapsstrategie “vasthouden -bergen - afvoeren” en 
als laatste punt het gebruikmaken van meer ruimtelijke maatregelen naast technische maatregelen.  
De Startovereenkomst en het Kabinetsstandpunt noemen beide een watertoets als een instrument voor een 
vroegtijdige systematische aandacht voor het vooraf beoordelen van ruimtelijke plannen op de gevolgen voor 
de waterhuishouding. Zo kunnen we de ruimte die nu beschikbaar is voor de bescherming tegen 
overstromingen en wateroverlast daar ook voor behouden en mogelijk zelfs vergroten.  
 
Het plan voldoet aan het waterbeleid.  
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4.2 Provinciaal beleid 

Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL2006, actualisatie 2010) 
Het provinciaal ruimtelijk beleid is in 2006 vastgelegd in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg, afgekort: 
POL2006. In de loop van de tijd hebben daarop actualisaties en aanvullingen plaatsgevonden. De meest 
recente is de actualisatie van januari 2010. Het plangebied maakt daarin onderdeel uit van het zogenoemde 
perspectief P9, ‘Stedelijke bebouwing’ (zie onderstaande figuur). Dit perspectief omvat reeds aanwezige of 
als zodanig bestemde gebieden voor wonen, werken en stedelijk voorzieningen, bedrijventerreinen en 
bijbehorende wegen. De ruimtevraag voor stedelijke ontwikkelingen dient vooral binnen deze gebieden te 
worden opgevangen. Daarbij dient de milieukwaliteit te worden afgestemd op de aard en functie van de 
deelgebieden.  
 
Figuur 4: Plankaart POL2006, actualisatie januari 2010 

   
 
 
Daarnaast maakt de gemeente Stein deel uit van de stadsregio Sittard-Geleen. De industriële en logistieke 
sector in deze regio vormen de dragers van de regionale economie. In het POL krijgt de haven van Stein 
daarin onder andere een belangrijke rol toebedeeld.  
 
Het plan past binnen het POL-beleid. Het plangebied ligt binnen het POL-perspectief P9, stedelijke 
bebouwing. Door de onderhavige partiële herziening van het bestemmingsplan kunnen reeds gevestigde 
bedrijven hun activiteiten voortzetten op het bestaand bedrijventerrein rondom de haven Stein, zonder dat  
een nieuwe ruimtevraag ontstaat naar extra bedrijfskavels (zuinig ruimtegebruik). Bovendien treedt door dit 
plan een verbetering op van de milieukwaliteit, afgestemd op de leefkwaliteit van het naastgelegen 
woongebied.  
 
 

Plangebied 
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4.3 Gemeentelijk beleid 

Stein op weg naar 2015 (2001) 
Op 26 april 2001 heeft de gemeenteraad de Structuurschets "Stein op weg naar 2015" vastgesteld. Het 
betreft een integrale toekomstvisie op het gebied van ruimte, welzijn en economie voor de periode tot 2015. 
In de visie staat een ruimtetekort aangegeven voor lokale bedrijven. Oplossingen worden gezocht in 
intensivering van het grondgebruik, de uitgifte van kleine kavels van Business Park Stein, start gronduitgifte 
stationsgebied en binnen de Haven van Stein voor lokale bedrijven. Onderstaande figuur geeft aan dat het 
gebied Havens Stein staat aangegeven als een bedrijventerrein, hetgeen in 2004 ook als zodanig  is bestemd.  
 
De plangebied van deze partiële herziening past in de structuurschets. 
 
Figuur 5: Plankaart Structuurschets 

 
 
 
 
 
 
 
 

Plangebied 
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Waterplan Gemeente Stein (2009) 
De aanleiding voor het waterplan is ontstaan tijdens het opstellen van het Verbreed GRP. Het waterplan 
levert een verdere verbreding van het gemeentelijk waterbeleid waarbij duurzaamheid hoog in het vaandel 
staat. Concrete maatregelen voor de korte termijn, de planperiode van het GRP, worden aangevuld met een 
lange termijnvisie. Daarnaast geeft het Waterplan invulling aan bestuurlijke afspraken die voortvloeien uit het 
Nationaal Bestuursakkoord water (NBW) en de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Het Waterplan is een 
beleidsplan voor de periode 2010-2015.  
Het eerste doel van het waterplan is het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie van de gemeente en 
de waterbeheerders op duurzaam waterbeheer en het bieden van maatregelen waarmee deze visie kan 
worden gerealiseerd. Het waterplan richt zich op het stedelijk gebied en betrekt hierin de landelijke omgeving 
voor zover er een relatie ligt met de ambities binnen het stedelijk gebied. Het tweede doel van het waterplan 
is om door samenwerking de efficiëntie en effectiviteit van maatregelen te verhogen. Door samenwerking is 
met minder inspanning minstens hetzelfde doel te bereiken. 
 
Het Waterplan heeft de volgende visie geformuleerd: “Water maakt groen, het versterkt de kwaliteit van de 
leefomgeving voor mens en natuur”. Over 20 à 25 jaar zal het overtollig regenwater geen aanleiding meer zijn 
voor wateroverlast en zal het regenwater worden opgevangen en afgevoerd naar de bestaande en herstelde 
regenwaterstructuur. De verwerking van het regenwater zal zoveel als mogelijk zichtbaar zijn en via 
infiltratievoorzieningen en retentiebuffers worden afgevoerd richting beken en Maas. 
De controle van de afvoer zal sterk zijn vergroot en de overstorten vanuit de riolering op het 
oppervlaktewater worden tot een minimum beperkt. De waterkwaliteit wordt verder vergroot door bewuste 
keuzes te maken in bestrijdingsmiddelen tegen onkruid en gladheidbestrijding. 
 
De visie is vertaald naar ambities, kansen en knelpunten. Daarbij zijn op de zogenoemde 
Regenwaterstructuurkaart deelgebieden aangegeven waar technische maatregelen staan aangegeven die 
daaraan invulling geven (zie figuur 6).  
 
Het plangebied behoort niet tot die specifieke deelgebieden. 
 
Figuur 6: Uitsnede Regenwaterstructuurkaart 

 
 
 

Plangebied 
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GRP
+
 Gemeente Stein, planjaar2010-2014 (2009) 

In dit GRP+ wordt het beleid voor de planperiode 2010-2014 weergegeven, ten aanzien van de rioleringszorg, 
de zorg voor de afvoer van hemelwater en de zorg voor grondwater in stedelijk gebied.  
 
In het GRP+ is een aantal belangrijke keuzes gemaakt over de waterzorg. Zo verplicht  de gemeente bij 
nieuwe bebouwing perceelseigenaren het overtollige hemelwater, afkomstig van hun eigen perceel, 
gescheiden van andere (afval)waterstromen aan te bieden op het gemeentelijke stelsel. Bij bestaande 
bebouwing verplicht de gemeente Stein perceelseigenaren het overtollige hemelwater afkomstig van hun 
eigen perceel gescheiden van andere (afval)waterstromen aan te bieden op het gemeentelijke stelsel, in 
geval sprake is van renovatie van het pand en/of aanleg door de gemeente van een (verbeterd/duurzaam) 
gescheiden rioolsysteem waarop aangesloten dient te worden. In het kader van de gebiedsgerichte aanpak 
worden per deelgebied de mogelijkheden van afkoppelen bekeken. 
Bij rioolvervanging van gemengde riolering zal door de gemeente altijd de afweging worden gemaakt of het 
mogelijk is om te bouwen naar een (verbeterd/duurzaam) gescheiden stelsel of om zoveel mogelijk verharde 
oppervlakken van de riolering af te koppelen. 
 
Het plan voldoet aan bovenstaande doelstellingen. 
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5. TOETSING AAN MILIEUASPECTEN  

 
In dit hoofdstuk wordt getoetst of de bestemmingsplanwijziging aanvaardbaar is, rekening houdend met een 
groot aantal van belang zijnde (milieu)aspecten. Daartoe is voor deze bestemmingswijziging op onderdelen 
locatiespecifiek onderzoek verricht. Voor een aantal aspecten kon worden volstaan met de reeds verrichtte 
onderzoeken en gemaakte afwegingen in het kader van het bestemmingsplan Havens Stein e.o.  

5.1 Bodem 

Door adviesbureau UDM is in 2005 de milieuhygiënische bodemkwaliteit van het plangebied onderzocht
2
. Het 

onderzoek en bemonsteringen zijn uitgevoerd conform geldende NEN-normen en/of richtlijnen. Onderzocht 
is of en in hoeverre het destijds gevestigde staalconstructiebedrijf (Tomesen) de bodem nadelig heeft 
beïnvloed en heeft tot doel gehad te signaleren of bodem en/of grondwater is verontreinigd, dan wel dat 
asbest aanwezig is op de locatie. 
Er zijn geen asbestverontreinigingen gesignaleerd. De bovengrond (0,05 - 0,5 m-mv) is schoon, op een licht 
verhoogd nikkel- en zinkgehalte na ter plaatse van de toenmalige opslag van metalen voorwerpen. Dit geeft 
volgens UDM geen aanleiding tot een nader bodemonderzoek of sanerende maatregelen. Ook de toplaag 
(0,06 – 0,8 m-mv) en ondergrond (0,5 – 2,0 m-mv) zijn schoon bevonden voor wat betreft het bedrijfsmatig 
gebruik met functieklasse industrie. De resultaten komen overeen met een vergelijkbaar onderzoek uit 1999. 
 

De milieuhygiënische bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor de geplande ontwikkeling.  

5.2 Water 

Het nieuwe bestemmingsplan voorziet hoofdzakelijk in een bestendiging van de bestaande bebouwing. Het 
bebouwingsoppervlak kan middels een ontheffing mogelijk worden gereduceerd, indien een bedrijfswoning 
wordt gebouwd op perceel 4538. Voor het perceel 4207 is een beperkte uitbreiding van bebouwing mogelijk. 
Bij nieuwbouw, uitbreiding en/of verandering van het verhard oppervlak zal worden voldaan aan het principe 
van afkoppelen van hemelwater en infiltratie in de bodem. Bij renovatie van bestaande bebouwing worden 
de mogelijkheden benut om ook bestaand verhard oppervlak af te koppelen, zodat daarmee het hemel- en 
het vuilwater van elkaar worden gescheiden.  
Omdat het eventueel te verharden gedeelte niet de ondergrens van 1.000m

2
 overstijgt, een drempel die het 

Waterschap Roer en Overmaas hanteert voor de watertoets, is een watertoets voor deze 
bestemmingsplanwijziging niet nodig.  
Daarnaast geldt dat in het bestemmingsplan Havens Stein e.o. is opgenomen dat bij nieuwbouw in het 
deelgebied Heirstraat/Paalweg alleen de droogweer afvoer wordt aangesloten op het aanwezige gemengde 
rioolstelsel. Wegen, paden en panden zijn afgekoppeld van het rioolstelsel en afstromend regenwater 
infiltreert in de bodem. Bij hoosbuien wordt het afstromend regenwater via sloten afgevoerd en infiltreert 
dan in de grond. Onderzoek heeft aangetoond dat de kwaliteit van het afstromende regenwater infiltratie 
toelaat. Bij nieuwbouw van panden wordt duurzaam materiaal gebruikt voor daken, goten e.d. Ook vanuit dit 
plangebiedsdeel vindt geen afwatering plaats op het  Julianakanaal.  
Het plan past daarmee in het gemeentelijk rioleringsplan, waterplan Stein 2009 en het beleid van het 
waterschap. 
 
Het thema water vormt derhalve geen belemmering voor de realisatie van dit plan. 
 
 

                                                                 
 
2
 T0-bodemonderzoek op de locatie Heirstraat 26 te Urmond, gemeente Stein, UDM Adviesbureau, B.V., Geleen, mei 2005 
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5.3 Archeologie  

In het kader van het bestemmingsplan Havens Stein e.o. heeft een verkennende archeologisch onderzoek 
plaatsgevonden

3
. Er zijn geen archeologische vondsten aangetroffen. Vervolgonderzoek is niet noodzakelijk.  

 

Er zijn geen archeologische belemmeringen voor de realisering van het plan. 

5.4 Ecologie 

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van beschermde natuurgebieden (bijvoorbeeld Natura2000-gebied, 
EHS of POG). Het plangebied maakt onderdeel uit van een groter bedrijventerrein.  
Het plangebied is aan de zijde van de Heirstraat grotendeels bebouwd en verhard. Het resterend terrein aan 
de Paalweg is grotendeels verhard en in gebruik als opslagterrein. Het is geen geschikt habitat voor flora- en 
faunasoorten. Er zijn geen beplantingen of bomen aanwezig. Dit beeld wordt nog eens bevestigd na 
raadpleging van beschikbare kaarten met natuurgegevens (www.limburg.nl en www.natuurloket.nl): er zijn 
voor het plangebied geen beschermde planten- of diersoorten bekend.  
 
De bestemmingswijziging heeft derhalve geen negatieve effecten op de ecologie.  Er hoeft derhalve geen 
ontheffingsaanvraag te worden opgesteld vanuit de Flora- en faunawet, noch een natuurcompensatieplan. 

5.5 Kabels- en leidingenstroken 

Blijkens het vigerende bestemmingsplan Havens Stein e.o. komen op of in de directe omgeving van het 
plangebied geen onder- of bovengrondse kabels- en leidingenstroken voor met een dusdanige 
beschermingszone dat zij de bestemmingswijziging kunnen belemmeren. 

5.6 Geluid 

Het plangebied valt binnen de vastgestelde geluidzone vanuit het bestemmingsplan Havens Stein e.o. 
Vestiging van bedrijven of wijziging van activiteiten van bestaande bedrijven mogen om geluidstechnische 
redenen, alleen plaatsvinden als de geluidsbelasting vanwege het gehele industrieterrein buiten de 
geluidzone niet hoger wordt dan 50 dB(A) en de MTG waarden voor de woningen niet worden overschreden. 
Bij de vestiging of wijziging van een bedrijf moet dus goed gekeken worden naar de geluidsproductie van het 
bedrijf en de plaats op het industrieterrein, om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de geluidsruimte 
en de fysieke ruimte van het industrieterrein. Daarnaast kunnen geluidwerende voorzieningen worden 
aangebracht om ruimte te scheppen voor de industrie. 
De havenexploitanten DSM en Haven Stein BV hebben op 20 mei 1998 een convenant afgesloten waarin 
afspraken zijn gemaakt over de verdeling van de geluidsruimte over het haventerrein. Bewaking van het 
geproduceerde geluidsniveau geschiedt door de Provincie Limburg door middel van zonebewakingspunten. 
 
Door adviesbureau Cauberg-Huygen is in 2009 een geluidsonderzoek uitgevoerd naar de geluidemissie vanuit 
het plangebied op de directe omgeving (omliggende woningen en bedrijfswoningen), waarbij rekening is 
gehouden met de bedrijfsactiviteiten en de verkeersaantrekkende werking

4
.   

Geconcludeerd wordt dat zowel het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau  (LAr, LT) als het maximaal 

geluidsniveau (Lmax) voldoen aan de normstellingen. Er wordt voldaan aan het zogenoemde BBT-principe, dat 

wil zeggen dat de best beschikbare technieken worden toegepast om met een redelijke investering het 

geluidniveau in belangrijke mate te verminderen. Ook de verkeersaantrekkende werking blijft binnen de 

perken. 

 

De bestemmingsplanwijziging levert geen akoestische belemmeringen voor de directe omgeving. 

                                                                 
 
3
 Onderzoeksgebied Havens Stein, inventariserend archeologisch onderzoek, RAAP, september 2003 

4
 Akoestisch onderzoek voor Boogers Recycling B.V. te Urmond ten behoeve van een oprichtingsvergunning krachtens  

  de Wet milieubeheer, Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V., Maastricht, 30 november 2010 
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5.6 Luchtkwaliteit 

Op 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden en staan de hoofdlijnen voor regelgeving 
rondom luchtkwaliteitseisen beschreven in de Wet milieubeheer (hoofdstuk 5 Wm). Hiermee is het Besluit 
luchtkwaliteit 2005 komen te vervallen. 
 
Artikel 5.16 Wm (lid 1) geeft weer, onder welke voorwaarden bestuursorganen bepaalde bevoegdheden (uit 
lid 2) mogen uitoefenen. Als aan minimaal één van de volgende voorwaarden wordt voldaan, vormen 
luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering voor het uitoefenen van de bevoegdheid: 

 er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde; 

 een project leidt – al dan niet per saldo – niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit; 

 een project daagt “niet in betekenende mate” (NIBM) bij aan de luchtverontreiniging; 

 een project past binnen het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit), of binnen 
een regionaal programma van maatregelen.  

Het onderhavige plan betreft geen uitbreiding van het bedrijventerrein, maar een wijziging van de 
bedrijfsbestemming en bedrijfsactiviteiten. 
 
In het kader van het onderzoek zijn de concentraties fijn stof (PM10) en stikstof (NO2) bepaald op locaties in 
de omgeving van het plangebied

5
. De berekeningen zijn uitgevoerd conform de Ministeriële regeling 

‘Beoordeling Luchtkwaliteit 2007’ (RBL 2007). Uit het onderzoek blijkt dat de bedrijfsactiviteiten in plangebied 
niet leidt tot een overschrijding van de grenswaarden van fijn stof en stikstof.  
 
Daarmee draagt de wijziging ‘niet in betekenende mate’ bij aan de luchtverontreiniging.  

5.7 Externe veiligheid 

In het kader van het bestemmingsplan Havens Stein e.o. zijn de externe veiligheidsrisco’s onderzocht. Op 
basis van deze analyse van mogelijke externe veiligheidsrisico's, is geconcludeerd dat de externe 
veiligheidsrisico's gering zijn en dat wordt voldaan aan de wettelijke normstelling. De 
bestemmingsplanwijziging is hierop niet van invloed, aangezien er daardoor geen verhoging optreedt van de 
personendichtheid ter plaatse of transport, opslag of verwerking van gevaarlijke stoffen. 
 
Ter toelichting kan daaraan nog het volgende worden toegevoegd. Bij ruimtelijke plannen dient rekening te 
worden gehouden met het aspect externe veiligheid. Daartoe moeten de risico’s voor de bevolking, die 
verbonden zijn aan gevaar veroorzakende activiteiten (bestaand en nieuw), in beeld worden gebracht.  
In het kader van externe veiligheid zijn de volgende invalshoeken relevant: 

 externe veiligheid bij inrichtingen: de beoogde locatie ligt binnen het invloedsgebied van de 
Chemelot-site (incl. haven en spoor);  

 externe veiligheid als gevolg van buisleidingen: de locatie ligt in de nabijheid van buisleidingen . 

 externe veiligheid als gevolg van transport (weg, spoor en water); de beoogde locatie ligt in de 
nabijheid van het kanaal en (enkele) buisleidingen. 

 
Plaatsgebonden risico 
Inrichtingen 
Met betrekking tot de veiligheidscontouren Chemelot ligt de locatie buiten de PR 10

-6
 contour waarbinnen 

geen kwetsbare objecten mogen liggen. Het plangebied ligt weliswaar binnen het invloedsgebied van 
Chemelot (toxisch scenario), maar buiten de PR 10

-8
 contour. 

                                                                 
 
5
 Luchtkwaliteitsonderzoek Boogers Recycling B.V. Aanvraag oprichtingsvergunning 'Wet milieubeheer ‘ , Cauberg-Huygen  

   Raadgevende  Ingenieurs B.V., Maastricht,1 juli 2009 

   Luchtkwaliteitsonderzoek Boogers Recycling BV, Locatie 1 en 2, Notitie 20100127-04, Cauberg-Huygen Raadgevende  
   Ingenieurs B.V., Maastricht, 28 januari 2010 
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Het thans aanwezige groepsrisico voor de Westelijke Mijnstreek rond de Chemelot site overstijgt enigszins de 
oriëntatiewaarde. Bij nadere analyse van het groepsrisico, door een decompositie hiervan, komt naar voren 
dat met name twee omgevingen (Krawinkel en Lindenheuvel) in relatie tot enkele specifieke installaties 
(fabrieken) verantwoordelijk zijn voor de huidige overschrijding van de oriëntatiewaarde. 
 
 

 
 
 
 
In de beleidsvisie externe veiligheid Chemelot site/Westelijke Mijnstreek (18 november 2009) is verder af te 
lezen dat de planlocatie zich buiten het groepsrisico-relevante gebied tot aan de grens van het 
invloedsgebied bevind (zie bovenstaande tekening, blauwe omgeving). In dit gebied zijn de kansen en de 
omvang van het  risico zo klein dat de bijdrage aan het groepsrisico niet meer relevant is. Een berekening van 
het groepsrisico wordt daarmee niet zinvol geacht. Naast het feit dat de beoogde locatie zich buiten 
groepsrisico-omgeving bevindt, geldt verder dat er geen sprake is van een toename van het aantal personen 
in het invloedsgebied.  
 
Buisleidingen 
In de nabijheid van het plangebied is een buisleiding (Air Liquide) gelegen op ca. 200 meter. Onduidelijk is of 
deze in de milieuvergunning van Chemelot  (en de daarbij vigerende contouren) is opgenomen. Echter, op 
basis van de professionele risicokaart ligt de PR 10

-6
 contour op 0 meter. Onduidelijk is wat het 

invloedsgebied van deze leiding is, maar omdat er geen sprake is van een toename van de 
personendichtheden is in dit geval een verdere verantwoording niet noodzakelijk. 
 
Transport 
Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen geldt dat de contouren voor het spoor is getoetst aan de vigerende 
milieuvergunning van Chemelot (geen openbaar spoor) en hierboven is beschreven (inrichtingen). 
Voor wat betreft het invloedsgebied van transport over het water dient toetsing plaats te vinden conform de 
Circulaire vervoer gevaarlijke stoffen (1984). Deze is voor wat betreft water en weg (i.h.k.v. Basisnet) per 1 
januari 2010 gewijzigd. Het Julianakanaal (Maasbracht-Maastricht) valt onder de zogenoemde “groene 
vaarwegen”, waarbij de PR 10

-6
 op de oever ligt. Voor deze routes geldt geen veiligheidszone. Daarbij komt 

dat er geen sprake van een toename van de personendichtheden. 

 
Op basis van de huidige inzichten zijn er qua plaatsgebonden contouren geen beperkingen.  
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Groepsrisico 
De locatie ligt weliswaar binnen het invloedsgebied van Chemelot, maar ligt buiten de groepsrisicorelevante 
omgeving. Op basis van het Bevi is de verantwoording van het groepsrisico van toepassing, dit vanwege een  
lichte overschrijding van de oriëntatiewaarde, maar heeft slechts een formeel karakter.  
Er is geen sprake van een toename van de personenaantallen binnen het invloedsgebied. Bovendien heeft in 
het verleden op diverse momenten een verantwoording van het groepsrisico plaatsgevonden en aanvaarding 
van het veiligheidsniveau. De bestaande veiligheid werd daarbij aanvaardbaar geacht door de volgende, in 
samenhang met elkaar te beschouwen, aspecten:  

 het grote economische belang dat de Chemelot site heeft voor Zuid-Limburg; 

 de speciale en voor de externe veiligheid extra veiligheidsvoorzieningen op de site die zijn getroffen 
om de kans en gevolgen klein te houden  

 de aanwezigheid van een hoogwaardig geoutilleerde site-brandweer en rampbestrijdingsorganisatie; 

 nieuwe inzichten in bewezen veiligheidsmaatregelen; toe te passen waar dit bedrijfs-economisch 
verantwoord is. 

 
Formeel dient in het kader van art. 13 Bevi de regionale brandweer om advies te worden gevraagd. Voor wat 
betreft de overige vermelde externe veiligheidsbronnen is een verantwoording niet noodzakelijk. 

Geconcludeerd kan worden dat de bestemmingsplanwijziging niet van invloed is op de externe veiligheid. 

5.8 Verkeer en parkeren 

Binnen het plangebied zijn parkeerplaatsen opgenomen voor werknemers en bezoekers. Dit verkeer rijdt 

hoofdzakelijk via de Heirstraat. Transportverkeer rijdt hoofdzakelijk via de Paalweg en laadt en lost op de 

locatie. De wegen maken onderdeel uit van het bedrijventerrein en zijn op (vracht)verkeer berekend.  

 

De bestemmingsplanwijziging leidt niet tot een noodzakelijk wijziging van de bestaande parkeer- en 

verkeersstructuur. 
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6. PROCEDURE, OVERLEG EN PLANSTUKKEN 

 

Procedure en overleg 
De gemeente Stein heeft besloten dat voor deze partiële bestemmingsplanwijziging geen inspraakprocedure 
wordt gevolgd, gezien de beperkte omvang van dit plan enerzijds en er sprake is van een verbetering van de 
planologische situatie anderzijds. Conform 3.1.1 Bro zal vooroverleg plaatsvinden met de instanties conform 
het bepaalde in voornoemd artikel. Reacties van deze instanties worden opgenomen in bijlage van de 
toelichting (er wordt geen nota van inspraak en overleg opgesteld). 
 
Het ontwerpbestemmingsplan zal gedurende zes weken ter inzage worden gelegd. Eenieder kan een 
zienswijze daarop inbrengen. Nadat de termijn voor het indienen van zienswijzen is verstreken wordt 
bekeken of naar aanleiding van de ingediende zienswijzen het plan aangepast dient te worden. De 
gemeenteraad neemt een besluit over de beantwoording van de ingediende zienswijzen en over het 
vaststellen van het bestemmingsplan. Nadat het vastgestelde bestemmingsplan gedurende zes weken ter 
inzage heeft gelegen voor beroep treedt het in werking na bekendmaking van de vaststelling en wordt na de 
beroepstermijn onherroepelijk. 
  
Planstukken 
De verrichtte onderzoeken en resultaten van overleg worden bijgevoegd bij het bestemmingsplan. 
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7. ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 

 

De bestemmingsplanwijziging komt voort uit veranderde bedrijfsactiviteiten. Realisatie, financiering en risico 

komen voor rekening van de initiatiefnemer. De gemeente Stein draagt geen risico’s bij de ontwikkeling van 

dit plan. In verband met de realisatie van het plan zijn er ook geen kosten verbonden aan de gemeentelijke 

grondexploitatie. Een hoeft derhalve geen exploitatieplan te worden vastgesteld als bedoeld in artikel 6.12 

Wro. 
Voor onder andere de tegemoetkoming van de kosten van eventuele planschade, zoals bedoeld in artikel 6.1 
Wro, wordt een anterieure overeenkomst gesloten. Deze overeenkomst wordt gesloten voor de vaststelling 
van de partiële herziening van het bestemmingsplan. De kosten voor de op het terrein te verlenen 
bouwvergunningen worden gedekt door het heffen van leges. 
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8. REGELS  

  

8.1 Algemeen 

De structuur van bestemmingsplannen en projectbesluiten dient conform artikel 1.2.1 van het Bro te voldoen 
aan de “Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen” (SVBP 2008). Dit houdt in dat met name de 
verschijningsvorm en een aantal begrippen zijn gestandaardiseerd. De verplichting tot het maken van digitale 
plannen is van kracht geworden op 1 januari 2010. Het bestemmingsplan bestaat formeel uit twee juridische 
bindende onderdelen:   
 
een verbeelding; (een digitaal GML-bestand met een specifiek nummer; voor dit plan is dat 
NL.IMRO.0971.BPHeirstraat24en26-0004); de bestemmingen, aanduidingen, matrices en figuren zijn daarbij 
vergaand gestandaardiseerd, hetgeen de vergelijkbaarheid van ruimtelijke plannen vergroot; hierdoor wijkt 
de tekenwijze van een groot aantal bestemmingen, aanduidingen, matrices en figuren af van wat tot op 
heden gebruikelijk was; 
 
een set regels; deze regels zijn in de SVBP 2008 zoveel mogelijk gestandaardiseerd (o.a. volgorde, indeling, 
benaming, begripsbepalingen, overgangsbepalingen en de slotbepaling). Voor het overige is met deze regels 
zoveel mogelijk aangesloten op de standaard van de gemeente Stein;  
 
Een bestemmingsplan gaat vergezeld van een toelichting, waarin de gemaakte beleidskeuzen inzake het plan 
worden toegelicht. De toelichting heeft formeel geen juridisch bindende status.  
 

8.2 Artikelsgewijs 

De regels van het bestemmingsplan bestaan uit vier hoofdstukken. Dit zijn de inleidende regels (hoofdstuk 1, 
artikelen 1 en 2), de bestemmingsregels (hoofdstuk 2, artikelen 3 en  4), de algemene regels (hoofdstuk 3, 
artikelen 5 t/m 7) en de overgangs- en slotregels (hoofdstuk 4, artikelen 8 en 9). Artikelsgewijs zijn deze 
regels als volgt opgebouwd: 
 
Hoofdstuk 1 - Inleidende regels  
 
Artikel 1:  Begrippen; hierin worden de in de regels gebruikte begrippen gedefinieerd om 

misverstanden en verschillen in interpretatie te voorkomen; 
Artikel 2: Wijze van meten; dit artikel geeft aan op welke manier het meten moet plaatsvinden. 
 
Hoofdstuk 2 - Bestemmingsregels 
 
Artikel 3: Enkelbestemming Bedrijf - B1; dit artikel regelt het gebruik en de bouwmogelijkheden 

binnen de gronden die zijn aangewezen voor Bedrijf - B1. Er is een afwijkingsmogelijkheid 
opgenomen om een bedrijfswoning op te richten. Er is tevens een aantal specifieke 
gebruiksregels toegevoegd. Bij deze regels hoort ook de Staat van Bedrijfsactiviteiten, die in 
de bijlage bij de regels is opgenomen en onlosmakelijk hiermee is verbonden. 

 
Artikel 4: Enkelbestemming Bedrijf - B2; in dit artikel zijn regelt het gebruik en de bouwmogelijkheden 

binnen de gronden die zijn aangewezen voor Bedrijf - B2. Er is tevens een aantal specifieke 
gebruiksregels toegevoegd. Hier gelden dezelfde afwijkingsmogelijkheden als in artikel 3. 
Ook op deze bestemming is de Staat van Bedrijfsactiviteiten van toepassing.  
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Hoofdstuk 3 - Algemene regels 
 
Artikel 5: Anti-dubbeltelregel; zorgt ervoor dat gronden niet dubbel worden meegerekend bij het 

toestaan van bouwplannen; 
 
Artikel 6: Algemene afwijkingsregels; hierin is een aantal gebruikelijke afwijkingsregels opgenomen, 

waarmee Burgemeester en wethouders kleine afwijkingen van het plan onder voorwaarden 
kunnen toestaan. 

 
Artikel 7: Algemene wijzigingsregels; hierin is een mogelijkheid voor Burgemeester en wethouders 

opgenomen om marginale wijziging van bestemmingsgrenzen mogelijk te maken. 
 
Hoofdstuk 4 – Overgangs- en slotregels 
 
Artikel 8: Overgangsrecht bouwwerken en gebruik; dit artikel bevat de standaardbepalingen uit het 

Bro inzake overgangsrecht. Daarnaast is persoongebonden overgangsrecht opgenomen 
voor de eigenaar van het perceel Heirstraat 26. 

 
Artikel 9: Slotregel; bevat de naam waaronder deze regels kunnen worden aangehaald.  
 
Bijlage: Staat van Bedrijfsactiviteiten; in deze lijst is een aantal bedrijfsactiviteiten opgenomen dat 

op basis van de regels in de artikelen 3 en 4 toelaatbaar is. Deze activiteiten zijn ingedeeld 
naar milieucategorie.   
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8.3 Inleidende regels 

 

ARTIKEL 1 - BEGRIPPEN 
 

Plan: 
De “Partiële herziening bestemmingsplan havens Stein e.o.: Heirstraat 24 en 26” van de gemeente Stein.  
 
Bestemmingsplan: 
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0971.BPHeirstraat24en26-
0004 (hierna te noemen: de verbeelding) met de bijbehorende regels.  
 
Aanduiding: 
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge dit 
bestemmingsplan regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden. 
 
Aanduidingsgrens: 
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 
 
Ander bouwwerk: 
een bouwwerk geen gebouw zijnde. 
 
Bebouwing: 
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde. 
 
Bebouwingspercentage: 
een op de verbeelding of in de regels aangegeven percentage, dat de grootte aangeeft van het bestemmings- 
of bouwvlak, dat maximaal mag worden bebouwd. 
 
Bedrijfsactiviteiten: 

  vormen van bedrijf, zoals opgenomen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten, weergegeven in bijlage 1 van de 
regels, of daarmee vergelijkbaar;  
 
Bedrijfswoning: 
een woning in of bij een gebouw of op een terrein, dienende ter huisvesting van een persoon (of diens gezin) 
wiens huisvesting ter plaatse noodzakelijk c.q. gewenst gelet op het feitelijk gebruik van het gebouw en/of 
het terrein. 
 
Bestemmingsgrens: 
de grens van een bestemmingsvlak. 
 
Bestemmingsvlak: 
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.  
 
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. 
 
Bouwgrens: 
de grens van een bouwvlak. 
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Bouwperceel: 
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolgde de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 
bebouwing is toegelaten.  
 
Bouwperceelgrens: 
de grens van een bouwperceel. 
 
Bouwvlak: 
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 
gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten. 
 
Bouwwerk: 
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke hetzij direct hetzij 
indirect met de grond is verbonden, hetzij direct hetzij indirect steun vindt in of op de grond.  
 
Detailhandel: 
het bedrijfsmatig te koop aanbieden waaronder mede begrepen het uitstallen ter verkoop, verkopen en/of 
afleveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders 
dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit, sekswinkel hieronder niet begrepen. 
 
Dienstverlening: 
Bedrijven, geen detailhandelsbedrijven, waarbij de bedrijfsuitoefening gericht is op het  verlenen van 
diensten aan publiek en/of personen zoals wasserettes, stomerijen, reisbureau΄s, kappers en dergelijke, 
prostitutie en seksinrichting hierin niet begrepen 
 
Gebouw: 
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten 
ruimte vormt.  
 
Milieucategorieën: 
milieucategorieën van bedrijven zoals opgenomen in de uitgave van de VNG “Bedrijven en milieuzonering”, 
Den Haag, 2009. 
 
Onderbouw: 
een gedeelte van een gebouw, dat wordt afgedekt door een vloer waarvan de bovenkant minder dan 1.20 
meter boven straatpeil is gelegen; 
 
Peil: 
- voor gebouwen, waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan een weg grenst: de hoogte van die weg ter 

plaatse van de hoofdtoegang; 
- in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld. 

 
Voorgevel: 
gevel van een gebouw die is gelegen aan de zijde van een weg en die in ruimtelijk opzicht de voorkant van het 
gebouw vormt. 
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ARTIKEL 2 - WIJZE VAN METEN 
  
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:  
 
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.  
 
de goothoogte van een bouwwerk: 
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeiboord, of een daarmee gelijk te 
stellen constructiedeel; indien een setback wordt toegepast binnen de denkbeeldige kap die ingevolge deze 
regels is toegestaan, dan wordt deze niet meegeteld bij de bepaling van de goothoogte. 
 
de inhoud van een bouwwerk: 
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 
 
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.  
 
de lengte, breedte en diepte van een gebouw: 
tussen (de lijnen, getrokken door) de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van gemeenschappelijke 
scheidsmuren); 
 
de afstand tot de bestemmingsgrens: 
de kortste afstand van enig punt van een bouwwerk tot de bestemmingsgrens; 
 
de afstand tot de (zijdelingse) perceelsgrens: 
de kortste afstand van enig punt van een bouwwerk tot de (zijdelingse) perceelsgrens; 
 
het bebouwd oppervlak van een bouwperceel: 
de oppervlakken van alle op een perceel gelegen bouwwerken tezamen. 
 
De in deze regels gegeven bepalingen omtrent plaatsing, afstanden en maten zijn niet van toepassing op 
gevel- en kroonlijsten, pilasters, plinten, stoeptreden, kozijnen, dorpels, dakgoten en overstekende daken, 
ventilatiekanalen, schoorstenen en soortgelijke bouwdelen. 
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8.4 Bestemmingsregels 

 

ARTIKEL 3 – Bedrijf - B1 
 

3.1  Bestemmingsomschrijving 
 
De voor Bedrijf-B1 aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. bedrijfsdoeleinden ten behoeve van bedrijvigheid in de milieucategorie 2, zoals aangegeven in de als 

bijlage opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten, alsmede naar hun aard en invloed op de omgeving 
gelijk te stellen bedrijven;  

b. kantoren, mits deze gerelateerd zijn aan de binnen deze bestemming toegelaten bedrijfsactiviteiten; 
c. kabels, leidingen en kolommenbanen; 
d. verkeer en (ontsluitings)wegen; 
e. opslagruimten; 
f. groenvoorzieningen; 
g. parkeervoorzieningen; 
h. voorzieningen ten behoeve van infiltratie of berging van water; 
i. voorzieningen van openbaar nut. 
 
3.2  Bouwregels 
 
3.2.1 Algemeen 
Op de voor Bedrijf-B1 aangewezen gronden mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken geen gebouwen 
zijnde worden opgericht die qua aard en afmetingen bij deze bestemming passen, met dien verstande dat: 
a. gebouwen uitsluitend mogen worden opgericht binnen het op de verbeelding aangegeven bouwvlak;  
b. het bebouwingspercentage van de gezamenlijke gronden binnen op de verbeelding aangegeven 

specifieke bouwaanduidingen ‘gekoppeld bouwperceel 1’ binnen deze bestemming en ‘gekoppeld 
bouwperceel 2’ binnen de bestemming Bedrijf-B2, niet meer mag bedragen dan 50; 

c. het bouwen van een bedrijfswoning niet is toegestaan. 
 
3.2.2 Bedrijfsgebouwen 
Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende regels: 
a. de maximale bouwhoogte bedraagt 8,00 meter; 
b. de bebouwing dient in of evenwijdig aan de naar de weg gekeerde bouwgrens te worden opgericht. 
 
3.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt dat de maximale bouwhoogte 10,00 meter 
bedraagt, met uitzondering van erfafscheidingen, die maximaal 2,50 meter hoog mogen zijn.  
 
3.3 Nadere eisen 

 
a. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ten aanzien van het bepaalde in 3.2 nadere eisen te stellen 

ten aanzien van de situering en afmetingen van gebouwen en andere bouwwerken, indien dit 
noodzakelijk is ter voorkoming van een onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van 
aangrenzende gronden en bouwwerken resp. indien dit noodzakelijk is ter waarborging van de 
ruimtelijke kwaliteit en/of het stedenbouwkundig beeld ter plaatse; 

b. Bij toepassing van nadere eisen worden de bepalingen van afdeling 3:4 van de Algemene wet 
bestuursrecht in acht genomen. 
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3.4  Afwijken van de bouwregels 
 
a. Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels in dit 

bestemmingsplan ten behoeve van het realiseren van een bedrijfswoning ter plaatse van de op de 
verbeelding aangegeven functieaanduiding ‘bedrijfswoning’ (bw), met dien verstande dat: 

1. het bepaalde in 3.2.1 onder b. (bebouwingspercentage gezamenlijke gronden) wordt 
gerespecteerd; 

2. de bedrijfswoning noodzakelijk dient te zijn in verband met het functioneren en de organisatie van 
het bedrijf; 

3. omliggende bedrijven in hun bedrijfsvoering niet onevenredig worden belemmerd door de 
aanwezigheid van de bedrijfswoning; 

4. er sprake moet zijn van een aanvaardbaar woonklimaat; 
5. de bebouwing met één gevel dient te worden geplaatst in de naar de weg gekeerde bouwgrens; 
6. de inhoud van de woning minimaal 250 m³ en maximaal 650 m³ mag bedragen; 
7. de goothoogte maximaal 6,00 meter mag bedragen; 
8. de totale bebouwde oppervlakte van de bijgebouwen maximaal 70 m² mag bedragen, met dien 

verstande dat het maximale bebouwingspercentage voor het hele bouwperceel niet wordt 
overschreden; 

9. de maximale goothoogte van bijgebouwen 3,00 meter bedraagt. 
b. Bij het verlenen van een omgevingsvergunning, die onderdeel uitmaakt van dit plan, is de procedure als 

vervat in de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) van toepassing. 
 
3.5 Specifieke gebruiksregels 
 
Tot strijdig gebruik in relatie tot het bepaalde in 3.1 wordt in elk geval gerekend:  
a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijven, anders dan die welke zijn genoemd 

in de Staat van Bedrijfsactiviteiten in de bijlage bij deze regels alsmede daaraan naar hun aard, omvang 
en invloed op de omgeving gelijk te stellen bedrijven;  

b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel. 
 
3.6 Afwijken van de gebruiksregels 
 
3.6.1 Bedrijfsactiviteiten 
Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.5 onder a. 
voor het gebruik van gronden en gebouwen ten behoeve van: 
a. het toestaan van een bedrijfsactiviteit in milieucategorie 3, zoals opgenomen in de bij deze regels 

behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten, indien deze naar aard, omvang en invloed op de 
woonomgeving kan worden gelijkgesteld met een bedrijf in milieucategorie 2;  

b. het toestaan van een bedrijfsactiviteit die niet voorkomt in de bij deze regels behorende Staat van 
Bedrijfsactiviteiten, indien deze naar aard, omvang en invloed op de woonomgeving kan worden 
gelijkgesteld met een bedrijf in milieucategorie 2. 

 
3.6.2 Detailhandel 
Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.5 onder b. 
voor het gebruik van gronden en gebouwen ten behoeve van: 
a. productiegebonden detailhandel van ondergeschikte aard, met dien verstande dat de totale 

verkoopvloeroppervlakte per vestiging niet meer mag bedragen dan 10% van de totale 
bedrijfsvloeroppervlakte, met een maximum van 500 m²; 

b. detailhandel in volumineuze goederen, ABC goederen, grove bouwmaterialen en landbouwmachines, 
met dien verstande dat per vestiging de maximum verkoopvloeroppervlakte niet meer mag bedragen 
dan 15.000 m². 
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3.6.3 Procedure 
Bij het verlenen van een omgevingsvergunning, die onderdeel uitmaakt van dit plan, is de procedure als 
vervat in de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) van toepassing.  
 
 

ARTIKEL 4 – Bedrijf - B2  
 
4.1  Bestemmingsomschrijving 
 
De voor Bedrijf-B2 aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. bedrijfsdoeleinden ten behoeve van bedrijvigheid in de milieucategorie 2 en 3, zoals aangegeven in de als 

bijlage opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten, alsmede naar hun aard en invloed op de omgeving 
gelijk te stellen bedrijven;  

b. kantoren, mits deze gerelateerd zijn aan de binnen deze bestemming toegelaten bedrijfsactiviteiten; 
c. kabels, leidingen en kolommenbanen; 
d. verkeer en (ontsluitings)wegen; 
e. opslagruimten; 
f. groenvoorzieningen; 
g. parkeervoorzieningen; 
h. voorzieningen ten behoeve van infiltratie of berging van water; 
i. voorzieningen van openbaar nut. 
  
4.2  Bouwregels 
 
4.2.1 Algemeen 
Op de voor Bedrijf-B2 aangewezen gronden mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken geen gebouwen 
zijnde worden opgericht die qua aard en afmetingen bij deze bestemming passen, met dien verstande dat: 
a. gebouwen uitsluitend mogen worden opgericht binnen het op de verbeelding aangegeven bouwvlak;  
b. het bebouwingspercentage van de gezamenlijke gronden binnen op de verbeelding aangegeven 

specifieke bouwaanduidingen ‘gekoppeld bouwperceel 2’ binnen deze bestemming en ‘gekoppeld 
bouwperceel 1’ binnen de bestemming Bedrijf-B1, niet meer mag bedragen dan 50; 

c. het bouwen van een bedrijfswoning is niet toegestaan. 
 
4.2.2 Bedrijfsgebouwen 
Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende regels: 
a. de maximale bouwhoogte bedraagt 8,00 meter; 
b. de bebouwing dient in of evenwijdig aan de naar de weg gekeerde bouwgrens te worden opgericht. 
 
4.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt dat de maximale bouwhoogte 10,00 meter 
bedraagt, met uitzondering van erfafscheidingen, die maximaal 2,50 meter hoog mogen zijn.  
 
4.3 Nadere eisen 

 
a. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ten aanzien van het bepaalde in 4.2 nadere eisen te stellen 

ten aanzien van de situering en afmetingen van gebouwen en andere bouwwerken, indien dit 
noodzakelijk is ter voorkoming van een onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van 
aangrenzende gronden en bouwwerken resp. indien dit noodzakelijk is ter waarborging van de 
ruimtelijke kwaliteit en/of het stedenbouwkundig beeld ter plaatse; 

b. Bij toepassing van nadere eisen worden de bepalingen van afdeling 3:4 van de Algemene wet 
bestuursrecht in acht genomen. 
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4.4 Specifieke gebruiksregels 
 
Tot strijdig gebruik in relatie tot het bepaalde in 4.1 wordt in elk geval gerekend:  
a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijven, anders dan die welke zijn 

genoemd in de Staat van bedrijfsactiviteiten in de bijlage bij deze regels alsmede daaraan naar hun aard, 
omvang en invloed op de omgeving gelijk te stellen bedrijven; 

b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel. 
 
 

4.5 Afwijken van de gebruiksregels 
 
4.5.1 Bedrijfsactiviteiten 
Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.4 onder a. 
voor het gebruik van gronden en gebouwen ten behoeve van: 
a. het toestaan van een bedrijfsactiviteit in milieucategorie 4, indien deze naar aard, omvang en invloed op 

de woonomgeving kan worden gelijkgesteld met een bedrijf in milieucategorie 2 of 3;  
b. het toestaan van een bedrijfsactiviteit die niet voorkomt in de bij deze regels behorende Staat van 

Bedrijfsactiviteiten, indien deze naar aard, omvang en invloed op de woonomgeving kan worden 
gelijkgesteld met een bedrijf in milieucategorie 2 of 3. 

 
4.5.2 Detailhandel 
Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.4 onder b. 
voor het gebruik van gronden en gebouwen ten behoeve van: 
a. productiegebonden detailhandel van ondergeschikte aard, met dien verstande dat de totale 

verkoopvloeroppervlakte per vestiging niet meer mag bedragen dan 10% van de totale 
bedrijfsvloeroppervlakte, met een maximum van 500 m²; 

b. detailhandel in volumineuze goederen, ABC goederen, grove bouwmaterialen en landbouwmachines, 
met dien verstande dat per vestiging de maximum verkoopvloeroppervlakte niet meer mag bedragen dan 
15.000 m². 

 
4.5.3 Procedure 
Bij het verlenen van een omgevingsvergunning, die onderdeel uitmaakt van dit plan, is de procedure als 
vervat in de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) van toepassing. 
 

8.5  Algemene regels 

 

ARTIKEL 5   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.  

 
 
ARTIKEL 6  ALGEMENE AFWIJKINGSREGELS 
 
6.1 Burgemeester en wethouders kunnen, behoudens voor zover reeds op grond van enige andere 

bepaling in dit plan is afgeweken, bij omgevingsvergunning afwijken van het in dit plan bepaalde: 
a. ten aanzien van de in de artikelen 3 en 4 genoemde maten, aantallen en percentages, mits de 

afwijking niet meer bedraagt dan 10% en de belangen van derden niet onevenredig worden 
geschaad; 
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b. ten aanzien van geringe afwijkingen, welke in het belang zijn van een ruimtelijk of technisch 
beter verantwoorde plaatsing van bouwwerken of welke noodzakelijk zijn in verband met de 
werkelijke toestand van het terrein, mits de afwijking in situering niet meer dan 2,00 meter 
bedraagt; 

c. ten aanzien van overschrijding van bouwgrenzen, voor tot het hoofdgebouw behorende 
bouwdelen, zoals erkers, balkons, bordessen, luifels, ingangspartijen, trappenhuizen, 
buitentrappen, liftschachten enz. met een diepte van niet meer dan 3,00 meter.    

 
6.2 Bij het verlenen van een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 1 dient het onderstaande in acht te 

worden genomen: 
- de belangen van derden mogen niet onevenredig worden geschaad; 
- er mogen geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woonmilieu ontstaan of kunnen ontstaan; 
- de parkeerbalans in de directe omgeving mag niet onevenredig worden of kunnen worden  

beïnvloed; 
- aan het stedenbouwkundig beeld en aan de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse mag geen afbreuk 

worden gedaan. 
 
6.3 Bij het verlenen van een omgevingsvergunning, die onderdeel uitmaakt van dit plan, is de procedure 

als vervat in de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) van toepassing. 

 
 
ARTIKEL 7  - ALGEMENE WIJZIGINGSREGELS 
 
7.1 Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor zover het betreft de 

bestemmingsbegrenzingen tot maximaal 2,00 meter, indien dat noodzakelijk is voor een efficiënte 
planontwikkeling en de belangen van derden en de waarden van aangrenzende bestemmingen niet 
onevenredig worden geschaad. 

 
7.2 Bij het toepassen van de wijzigingsregels van burgemeester en wethouders worden de bepalingen van 

afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht in acht genomen. 
 

8.6 Overgangs- en slotregels 

 

ARTIKEL 8 - OVERGANGSRECHT 
 
8.1 Overgangsrecht bouwwerken 
 
8.1.1 Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 

uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een vergunning, 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 omgevingsvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het 
bouwwerk is teniet gegaan.  

 
8.1.2 Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig  bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde 

in 8.1.1 voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in 8.1.1 met maximaal 
10%. 
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8.1.3 Het bepaalde in 8.1.1 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. 

 
 
8.2 Overgangsrecht gebruik 
 
8.2.1 Het gebruik van gronden en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 
 
8.2.2 Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in 8.2.1, 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. 

 
8.2.3 Indien het gebruik, bedoeld in 8.2.1, 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. 

 
8.2.4 Het bepaalde in 8.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 

geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.  
 
 
8.3 Persoonsgebonden overgangsrecht 
 
8.3.1  De rechtspersoon Boogers Recycling B.V., Heirstraat 26, te Stein die op het perceel Heirstraat 26 onder 

meer de volgende activiteiten uitvoert: 
 - het inpandig innemen van groenafval; 
 - de directe opslag van dit groenafval in containers op het buitenterrein in afwachting van transport; 
 

mag deze bedrijfsactiviteiten voortzetten, naast de conform de bij deze regels behorende Staat van 
Bedrijfsactiviteiten op dit perceel toegestane bedrijfsactiviteiten. Artikel 8.2.1 is op dit gebruik niet van 
toepassing. 

 
8.3.2   Het  gebruik als bedoeld in 8.3.1 mag niet worden vergroot; 
 
8.3.3 Op het moment dat de in 8.3.1 genoemde rechtspersoon het gebruik als bedoeld in artikel 8.3.1 

beëindigt, is het gebruik van de gronden voor de genoemde activiteiten, voor zover vallend buiten de 
bij deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten, niet langer toegestaan. 

 
 

ARTIKEL 9 - SLOTREGEL 
 
Deze regels worden aangehaald als regels van de ”Partiële herziening bestemmingsplan Havens Stein e.o.: 
Heirstraat 24 en 26”. 
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8.7 Bijlage bij regels 

 

BIJLAGE - STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN 
  
SBI-code    OMSCHRIJVING                                        Categorie 
 
SBI-code    OMSCHRIJVING                            
 
15 VERVAARDIGING VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN    
1581 broodbakkerij <2500 kg meel/week         2 
1581 broodbakkerij ≥ 2500 kg meel/week            3 
 
17 VERVAARDIGING VAN TEXTIEL  
171 bewerken en spinnen van textielvezels            3 
172 weven van textiel aantal weefgetouwen < 50           3 
173 textielveredelingsbedrijven             3 
 
18 VERVAARDIGING VAN KLEDING 
181 Vervaardiging van kleding van leer           3 
182 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer)         2 
 
20 HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET E.D.  
2010.1 Houtzagerijen              3 
202 Fineer- en plaatmaterialenfabrieken       3 
203, 204,  Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout    3 
en 205  
205 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken       2 
 
22 UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA 
2222 drukkerijen (vlak-, rotatie- en diepdrukkerij)      3 
2222.6 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen       2 
 
26 VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT- EN KALKPRODUCTEN 
267 Natuursteenbewerkingsbedrijven zonder breken, zeven en drogen p.o. > 2000 m²  3 
2681 Slijp- en polijstmiddelenfabrieken       3 
 
38 VERVAARDIGEN VAN PRODUCTEN VAN METAAL (EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.)  
284 Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d      3 
287 Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.       3 
 
33 VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN 
33 Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d.     2 
 
45 BOUWNIJVERHEID 
45 Bouwbedrijven algemeen: b.o. < 2.000 m²      3 
45 Bouwbedrijven algemeen: b.o. ≥ 2.000 m²      3 
45 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o > 1.000 m²     3 
45 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o < 1.000 m²     2 
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50 HANDEL/REPARATIE VAN AUTO’S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS  
501, 502 Handel in auto’s, motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven     2 
en 504 
5020.4 Autoplaatwerkerijen         3 
5020.4 Autospuitinrichtingen         3 
 
60 VERVOER OVER LAND 
6024 Goederenwegvervoerbedrijven, (zonder schoonmaken tanks): b.o. < 1.000 m²  3 
6024 Goederenwegvervoerbedrijven, (zonder schoonmaken tanks): b.o. ≥ 1.000 m²  3 
 
71 VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES EN ANDERE ROERENDE GOEDEREN  
712 Verhuurbedrijven voor transportmiddelen      3 
 
90 MILIEUDIENSTVERLENING 
9002.1 Gemeentewerven (afval-inzameldepots)       3  
 
93 OVERIGE DIENSTVERLENING 
9301.2 Chemische wasserijen en ververijen                                    2
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9. VERBEELDING 

 
 De verbeelding behorende bij dit bestemmingspan is opgenomen als een aparte kaartbijlage. 
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B-B2

(bw)

BESTEMMINGEN

Plangebied

BESTEMMINGSPLANGEBIED

Enkelbestemmingen

bouwvlak

Bouwvlak

AANDUIDINGEN

Bedrijf - B2

Bedrijf - B1B-B1

B-B2

Functieaanduidingen

bedrijfswoning(bw)

specifieke bouwaanduiding - gekoppeld bouwperceel 1

Bouwaanduidingen

specifieke bouwaanduiding - gekoppeld bouwperceel 2
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