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PARAGRAAF I. INLEIDENDE BEPALINGEN 

ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN 

In deze voorschriften wordt verstaan onder: 

1. plan: 

het bestemmingsplan "Habraken", vervat in de plankaart , deze voor-
schriften en de daarbij behorende bijlagen; 

2. plankaart: 

de plankaart (met tek.nr. 023660-11.s01, d.d. december 2005), met 
de bijbehorende verklaring, waarop de bestemmingen van de in het 
plan begrepen gronden zijn aangegeven; 

3. Algemene wet bestuursrecht: 

Wet van 4 juni 1992, Stb. 315, houdende algemene regels van be-
stuursrecht, zoals deze luidde op het moment van de terinzageleg-
ging van het ontwerp van dit plan; 

4. ander gebouw: 

een aanbouw, uitbouw of een bijgebouw; 

5. arbeidsplaatsendichtheid: 

Het aantal arbeidsplaatsen per uitgeefbare hectare op basis van een 
werkweek van 40 uren per arbeidsplaats; 

6. archeologische waarde: 

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de kennis en 
studie van de in de bodem voorkomende overblijfselen uit oude tij-
den; 

7. architectonische waarde: 

de aan een gebouw toegekende waarde gekenmerkt door de opbouw 
en/of indeling van de buitengevel, de dakopbouw en het materiaal 
en/of kleurgebruik eventueel in samenhang met de omgeving; 

8. bebouwing: 

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

9. bebouwingslijn: 

een op de plankaart als zodanig aangegeven lijn, die niet door ge-
bouwen mag worden overschreden, behoudens voor zover uitdrukke-
lijk anders bepaald in deze voorschriften. 
Voor zover binnen deze voorschriften wordt gesproken van "bebou-
wingslijnen" worden hieronder zowel begrepen de "bebouwingslijn", 
de "voorgevelrooilijn tevens bebouwingslijn" alsmede de "hoofdvoor-
gevelrooilijn tevens bebouwingslijn”; 

de begripsbepalingen staan in 
alfabetische volgorde, behalve 
"plan" en "plankaart" omdat deze 
begrippen het bestemmingsplan 
zelf betreffen 
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10. bedrijfsgebouw/dienstgebouw: 

een niet voor bewoning bestemd gebouw, dat dient voor de uitoefe-
ning van één of meer bedrijfsactiviteiten; 

11. bedrijfswoning: 

een woning, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden van) een 
persoon, wiens huisvesting daar gelet op de aard van de bedrijfsvoe-
ring noodzakelijk is; 

12. bestaand: 

a. bij gebruik: aanwezig op het moment van het van kracht worden 
van het plan; 

b. bij bouwwerken: aanwezig op het moment van de terinzageleg-
ging van het ontwerp van het plan; 

13. bestemmingsgrens: 

een op de plankaart als zodanig aangegeven lijn die de scheiding 
vormt tussen verschillende bestemmingen; 

14. bestemmingsvlak: 

een op de plankaart als zodanig aangegeven aaneengesloten vlak, 
met behulp waarvan aan gronden een bepaalde bestemming is toe-
gekend; 

15. bijgebouw: 

een vrijstaand of aan het hoofdgebouw aangebouwd gebouw, zonder 
directe verbinding met dat hoofdgebouw, dat door zijn situering en/of 
afmetingen ondergeschikt is aan dat op hetzelfde bouwperceel gele-
gen hoofdgebouw; 

16. bos: 

elk terrein waarop bosbouw wordt uitgeoefend, zijnde het geheel van 
bedrijfsmatig handelen en activiteiten gericht op de duurzame in-
standhouding en ontwikkeling van bestaande en nieuwe bossen ten 
behoeve van (een of meerdere van de functies) natuur, houtproduc-
tie, landschap, milieu (waaronder begrepen waterhuishouding) en re-
creatie; 

17. bouwperceel: 

een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan een zelf-
standige bij elkaar horende bebouwing is toegelaten; 

18. bouwvlak: 

een op de plankaart door bebouwingslijnen omsloten vlak, waarmee 
gronden zijn aangeduid waarop tevens gebouwen zijn toegelaten; 
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19. bouwvlakdeel: 

een gedeelte van een bouwvlak dat geheel of deels wordt begrensd 
door een scheidingslijn maatvoering; 

20. bouwwerk: 

elke bouwconstructie van enige omvang van hout, steen, metaal of 
ander materiaal, welke hetzij direct of indirect met de grond is ver-
bonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond; 

21. cultuurhistorische waarde: 

de aan een bouwwerk of een gebied toegekende waarde, geken-
merkt door het beeld dat is ontstaan en door het gebruik dat de mens 
in de loop van de geschiedenis van dat bouwwerk of gebied heeft 
gemaakt; 

22. detailhandel in volumineuze goederen/perifere detailhandel: 

detailhandel in brand- en explosiegevaarlijke stoffen en detailhandel 
in auto's, boten, caravans en tenten, aanhangwagens, bouwmarkten, 
grove bouwmaterialen, landbouwmachines en –werktuigen, keukens 
en sanitair alsmede woninginrichting waaronder meubels, die vanwe-
ge de omvang en aard van de gevoerde artikelen een groot opper-
vlak nodig hebben voor de uitstalling; 

23. detailhandel: 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstal-
ling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan per-
sonen die deze goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwen-
ding anders dan in de uitoefening van een beroeps- of 
bedrijfsactiviteit; horeca-activiteiten zijn hieronder niet begrepen; 

24. gebouw: 

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

25. gebruiken: 

het gebruiken, doen en laten gebruiken; 

26. geluidsgevoelige objecten: 

woningen, scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs, be-
roepsonderwijs, hoger onderwijs en gezondheidszorggebouwen; 

27. groothandel: 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstal-
ling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan we-
derverkopers, dan wel aan instellingen of personen ter aanwending in 
een andere bedrijfsactiviteit; 
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28. grootwinkelbedrijf: 

supermarkt; detailhandelsbedrijf met een verkoopvloeroppervlak van 
meer dan 500 m² en een grote verscheidenheid aan artikelen, me-
rendeels levensmiddelen, waarbij sprake is van zelfbediening door de 
klanten; 

29. hoofdgebouw: 

een gebouw, exclusief andere gebouwen, dat door zijn situering en/of 
afmetingen als belangrijkste bouwwerk op een bouwperceel is aan te 
merken; 

30. hoofdvoorgevel: 

de voorgevel van een hoofdgebouw die in de hoofdvoorgevelrooilijn 
tevens bebouwingslijn is gelegen; 

31. hoofdvoorgevelrooilijn tevens bebouwingslijn: 

een als zodanig op de plankaart aangegeven voorgevelrooilijn tevens 
bebouwingslijn, die tevens functioneert als lijn waarnaar het hoofdge-
bouw met de hoofdvoorgevel moet zijn gekeerd; 

32. horeca/horecabedrijf: 

een bedrijf, gericht op het verstrekken van ter plaatse te nuttigen 
voedsel en dranken en/of het exploiteren van zaalaccommodatie 
en/of het bieden van nachtverblijf; 

33. houtproductie: 

het voortbrengen van hout op bedrijfsmatige wijze door een mede 
daarop afgestemd duurzaam beheer van bos; 

34. Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer: 

Besluit van 5 januari 1993, Stb. 50, houdende uitvoering van de 
hoofdstukken 1 en 8 van de Wet milieubeheer en hoofdstuk V van de 
Wet geluidhinder, zoals dit luidde op het moment van de terinzage-
legging van het ontwerp van het plan; 

35. kantoor: 

een ruimte die door haar aard, indeling en inrichting kennelijk is be-
doeld voor het verrichten van werkzaamheden van hoofdzakelijk ad-
ministratieve aard; 

36. kelder: 

een overdekte, met wanden omsloten, voor mensen toegankelijke 
ruimte, beneden of tot ten hoogste 0.50 m boven de kruin van de 
weg, waaraan het bouwperceel is gelegen;  
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37. landschappelijke waarde: 

de aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het waar-
neembare deel van het aardoppervlak, die wordt bepaald door de 
onderlinge samenhang en beïnvloeding van de levende en niet-
levende natuur; 

38. lawaaisport: 

een sportactiviteit waarbij motorisch of mechanisch geluid wordt ge-
produceerd dat zodanig is dat het omgevingsgeluid wordt overschre-
den, waaronder in ieder geval begrepen de rallysport, motorsport, 
(model)vliegsport; de jachtsport wordt hier niet onder begrepen; 

39. natuurwaarde: 

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

40. ondergeschikte bouwdelen: 

bouwdelen van beperkte afmetingen, die buiten het gebouw uitste-
ken, zoals schoorstenen, windvanen en liftschachten;  

41. peil: 

a. voor gebouwen, waarvan de hoofdtoegang aan een weg grenst:  
35 cm boven de kruin van die weg ter plaatse van de hoofdtoe-
gang; 

b. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende 
terrein; 

42. pergola: 

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, bestaande uit een open con-
structie van twee of meer palen, die onderling met elkaar verbonden 
zijn; 

43. perifere detailhandel: 

zie detailhandel in volumineuze goederen; 

44. risicovolle inrichting: 

een inrichting zoals bedoeld in artikel 2, lid 1 van het Besluit externe 
veiligheid inrichtingen; 

45. scheidingslijn maatvoering: 

een op de plankaart als zodanig aangegeven lijn, die de scheiding 
vormt tussen de gedeelten van een bouwvlak, waarbinnen verschil-
lende maatvoeringen zijn toegestaan; 
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46. scheidingslijn bestemmingsvlak 

een op de plankaart aangegeven lijn, die de scheiding vormt tussen 
de gedeelten van een bestemmingsvlak, waarbinnen verschillende 
categorieën van bedrijven zijn toegestaan; 

47. tabel bouwvoorschriften voor Bedrijfsdoeleinden: 

de "Tabel bouwvoorschriften voor Bedrijfsdoeleinden", bijlage 1 bij 
deze voorschriften; 

48. verblijfsdoeleinden: 

gronden waarbij de nadruk ligt op het verblijf van personen in het 
openbaar gebied en die tevens een verkeersfunctie hebben voor fiet-
sers en voetgangers; 

49. voorgevel: 

de gevel van een gebouw, die gekeerd is naar de weg en/of het 
openbaar gebied; 

50. voorgevelrooilijn tevens bebouwingslijn: 

de "voorgevelrooilijn", zoals deze is aangegeven op de plankaart, en 
die tevens functioneert als bebouwingslijn; 

51. Wet geluidhinder: 

Wet van 16 februari 1979, Stb. 99, houdende regels inzake het voor-
komen of beperken van geluidhinder, zoals deze luidde op het mo-
ment van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan; 

52. Wet op de Ruimtelijke Ordening: 

Wet van 5 juli 1962, Stb. 286, houdende vaststelling van nieuwe 
voorschriften omtrent de ruimtelijke ordening, zoals deze luidde op 
het moment van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan; 

53. woning: 

een (gedeelte van een) gebouw met inbegrip van aangebouwde bij-
gebouwen, dat dient voor de huisvesting van één huishouden;  

54. Woningwet: 

Wet van 29 augustus 1991 , (Stb. 1991, nr. 439), tot herziening van 
de Woningwet, zoals deze luidde op het moment van de terinzage-
legging van het ontwerp van het plan; 

55. zone hoofdgebouwen: 

dat deel van het bouwperceel waarbinnen ingevolge deze voorschrif-
ten het hoofdgebouw is toegestaan. 
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ARTIKEL 2. WIJZE VAN METEN 

Bij de toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten: 

1. afstand van een gebouw tot een perceelsgrens; 

de afstand van een gebouw tot een perceelsgrens wordt bepaald 
door het buitenwerks meten van de kortste afstand in meters van 
enig punt van het gebouw tot aan de perceelsgrens; 

2. bebouwde oppervlakte: 

de bebouwde oppervlakte wordt bepaald door het meten conform 
NEN-norm 2580, zoals deze luidde op het moment van de terinzage-
legging van het ontwerp van het plan;  

3. bebouwingspercentage: 

het bebouwingspercentage wordt bepaald door het meten van het 
percentage van het bouwperceel voor zover gelegen binnen het 
bouwvlak of voorzover van toepassing het bouwvlakdeel; 
een en ander met dien verstande dat vergunningvrije bouwwerken 
als bedoeld in artikel 43 van de Woningwet niet worden meegeno-
men bij de berekening van het bebouwingspercentage; 

4. bouwhoogte van gebouwen: 

de bouwhoogte van gebouwen wordt bepaald door het meten van de 
hoogte in meters vanaf het peil tot het hoogste punt van de gebou-
wen, waarbij ondergeschikte bouwdelen buiten beschouwing kunnen 
blijven; 

5. breedte van gebouwen: 

de breedte van gebouwen wordt bepaald door het meten van de af-
stand in meters tussen de buitenwerkse eindgevelvlakken (indien 
geen sprake is van een rechthoekig gebouw: de gemiddelde breedte 
van het gebouw); 

6. goot- en/of boeihoogte van gebouwen: 

de goot- en/of boeihoogte van gebouwen wordt bepaald door het me-
ten van de hoogte in meters vanaf het peil tot aan de druiplijn, de bo-
venkant van de goot, het boeiboord of daarmee gelijk te stellen con-
structiedeel, waarbij ondergeschikte bouwdelen alsmede dakkapellen 
en andere beperkte dakopbouwen buiten beschouwing blijven; 

7. hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 

de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde wordt bepaald 
door het in meters meten van het hoogste punt van bouwwerken tot 
aan het peil; 

de bepalingen zijn in alfabetische 
volgorde openomen 
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8. inhoud van gebouwen: 

de inhoud van gebouwen wordt bepaald door het meten conform 
NEN-norm 2580, zoals deze luidde op het moment van de terinzage-
legging van het ontwerp van dit plan. 

 
 



 Habraken 023-660           december 2005 
   

11

PARAGRAAF II. BESTEMMINGEN 

ARTIKEL 3. BEDRIJFSDOELEINDEN 

3.1. Doeleindenomschrijving 

De gronden, die op de plankaart als “Bedrijfsdoeleinden” zijn aangege-
ven, zijn bestemd voor: 
- bedrijven; 
- groothandel; 
- een tankstation, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding “tankstati-

on” op de plankaart; 
- detailhandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen, uitsluitend ter 

plaatse van de aanduiding “detailhandel in vloeibare en gasvormige 
brandstoffen” op de plankaart; 

- nutsvoorzieningen; 
- groenvoorzieningen; 
- verkeers- en parkeervoorzieningen; 
- geluidwerende voorzieningen; 
een en ander met de bijbehorende voorzieningen. 

3.2. Nadere detaillering van de doeleinden 

a. Bedrijven zijn, behoudens vrijstelling, uitsluitend toegestaan indien 
deze behoren tot de categorieën 3 t/m 4 uit de staat van bedrijfsacti-
viteiten (bijlage 2), met dien verstande dat: 
- op de gronden met de aanduiding "categorie 3" bedrijven in cate-

gorie 3 zijn toegestaan; 
- op de gronden met de aanduiding "categorie 4" bedrijven in de ca-

tegorieën 3 en 4 zijn toegestaan. 
Indien op de kaart bij de categorieaanduiding een afstand is aange-
geven, geldt dat uitsluitend bedrijven zijn toegestaan in de aangedui-
de categorie met in de kolom “afstand” de op de kaart opgenomen 
afstandswaarde. 

b. Bedrijven welke vallen onder artikel 2.4. van Inrichtingen- en vergun-
ningenbesluit milieubeheer alsmede risicovolle inrichtingen zijn niet 
toegestaan. 

c. Bedrijven die middels hun vestiging en/of uitbreiding leiden tot beper-
kingen in de bedrijfsvoering van de ‘Vliegbasis Eindhoven’ in het ka-
der van de externe veiligheid, zijn niet toegestaan op de gronden met 
de aanduiding “beperkingen externe veiligheid”. Derhalve mag de ar-
beidsplaatsendichtheid niet meer dan 50 bedragen. 

d. Detailhandel is uitgesloten, behoudens ondergeschikte detailhandel 
in ter plaatse vervaardigde of bewerkte producten en het bepaalde 
onder e van dit lid; 

zie de vrijstelling in de artikelen 
3.4.3 en 3.4.4 
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e. Ter plaatse van het “tankstation” is een verkooppunt in motorbrand-
stoffen voor motorvoertuigen, behoudens LPG, toegestaan. Tevens 
zijn hier toegestaan: 
- aan de verkoop van motorbrandstoffen gerelateerde detailhandel 

met een vloeroppervlak van ten hoogste 100 m2; 
- wasplaatsen en/of wasruimten voor personenauto’s en/of vracht-

wagens; 
- bijbehorende magazijnruimten; 
- bijbehorende pompeilanden; 
- bijbehorende luifels; 
- voorzieningen van telecommunicatie, water- en energiedistribu-

tie. 
f. Kantoren zijn enkel toegestaan als onzelfstandig onderdeel van een 

ter plaatse aanwezig bedrijf. 
g. Bedrijfswoningen zijn niet toegestaan. 
h. De oppervlakte van een bouwperceel mag niet geringer zijn dan 1000 

m². 
i. Buitenopslag is niet toegestaan ten behoeve van perifere detailhan-

del. Opslag ten behoeve van de overigens op grond van dit artikel 
toegestane bedrijvigheid is uitsluitend toegestaan achter het verleng-
de van de voorgevel en wel tot een stapelhoogte van maximaal 3 m 
waarbij tevens een afstand van minimaal 3 m tot de zijdelingse per-
ceelsgrens in acht moet worden genomen. 

j. De afstand van gebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt 
minimaal 3 m. 

k. Elk bedrijf dient op eigen erf te voorzien in zijn parkeerbehoefte. 
l. Voor zover binnen een bestemmingsvlak de aanduiding “verkeers-

ontsluiting” is aangegeven, mag een verdere ontwikkeling binnen het 
bestemmingsvlak uitsluitend plaatsvinden indien voldoende is verze-
kerd dat in ieder geval op of nabij de aanduiding “verkeersontsluiting” 
een ontsluitingsweg wordt aangelegd bestaande uit 2 rijstroken met 
een breedte van maximaal 3,5 m per rijstrook. 

m. Ter plaatse van de aanduiding “detailhandel in vloeibare en gasvor-
mige brandstoffen” mag de betreffende detailhandel een vloeropper-
vlak van ten hoogste 50 m2  beslaan. 

3.3. Bouwen 

3.3.1. Op de gronden als bedoeld in artikel 3.1 zijn uitsluitend toege-
staan gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde die ten dienste 
staan van de bestemming. 

3.3.2. Gebouwen 
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 
a. voor het bouwen van gebouwen gelden de in de tabel bouwvoorschrif-

ten voor Bedrijfsdoeleinden (bijlage I) opgenomen voorschriften. 
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b. gebouwen zijn uitsluitend toegestaan binnen het op de plankaart 
aangegeven bouwvlak; 

c. de gronden binnen een bouwvlak(deel) mogen geheel worden volge-
bouwd, tenzij in de tabel bouwvoorschriften voor Bedrijfsdoeleinden 
(bijlage I) een maximaal bebouwingspercentage is aangegeven; in dat 
geval geldt dat bebouwingspercentage als maximaal te bebouwen 
oppervlakte; het minimum bebouwingspercentage bedraagt 50%; 

d. kelders zijn toegestaan overal waar gebouwen zijn toegestaan, mits 
het bebouwingspercentage niet wordt overschreden; 

e. in afwijking van het bepaalde onder a geldt voor gebouwen van open-
baar nut, zoals voorzieningen voor telecommunicatie, water- en ener-
giedistributie, dat de bebouwde oppervlakte niet meer dan 10 m² en 
de bouwhoogte niet meer dan 3,5 m mag bedragen. 

3.3.3. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de 
volgende bepalingen: 
 

Bouwwerk, geen gebouw zijnde Hoogte maximaal 
Antennes, voor zover gelegen achter de hoofd-
voorgevelrooilijn, tevens bebouwingslijn 

15 m 

Licht- en andere masten 8 m 
Pergola's 2.70 m 

Luifels, zoals bedoeld in artikel 3.2 onder lid e 6 m 
Terreinafscheidingen en overige bouwwerken 
geen gebouwen zijnde, achter de hoofdvoorge-
velrooilijn, tevens bebouwingslijn 

 
 
3 m 

Terreinafscheidingen en overige bouwwerken 
geen gebouwen zijnde voor de hoofdvoorgevel-
rooilijn, tevens bebouwingslijn 

1 m en voor een poort 2,5 
m 

Schotelantennes  Zie artikel 3.3.4 

3.3.4. Schotelantennes 
Voor het plaatsen van schotelantennes gelden de volgende bepalingen: 
a. schotelantennes achter de hoofdvoorgevelrooilijn, tevens bebou-

wingslijn mogen een doorsnede hebben van maximaal 2 m en een 
hoogte van maximaal 5 m; 

b. schotelantennes vóór de hoofdvoorgevelrooilijn, tevens bebouwings-
lijn mogen een doorsnede hebben van maximaal 1 m en mogen en-
kel aan de (hoofd)voorgevel worden opgericht terwijl de bovenzijde 
van de schotelantenne niet boven de goothoogte van het bijbehoren-
de gebouw mag uitsteken. 

zie de vrijstelling in artikel 3.4.7 

zie de vrijstelling in artikel 3.4.8 

zie de vrijstelling in artikel 3.4.9 

zie de vrijstelling in artikel 3.4.5 
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3.4. Vrijstelling 

3.4.1. Toestaan vergelijkbare bedrijven 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het 
bepaalde in 3.2 onder a voor het toestaan van bedrijven die naar aard en 
milieubelasting of ruimtelijke impact (verkeersaantrekkende werking, 
ruimtebeslag, aantal arbeidsplaatsen e.d.) vergelijkbaar zijn met de 
toegestane bedrijven, met inachtneming van de volgende bepalingen: 
a. een onevenredige toename van de aantasting van het woon- en 

leefklimaat is niet toegestaan; 
b. er vindt geen onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden 

van aangrenzende gronden en bouwwerken plaats. 

3.4.2. Toestaan zwaardere categorie bedrijvigheid 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het 
bepaalde in 3.2 onder a voor het toestaan van bedrijven die maximaal 1 
categorie zwaarder zijn dan de toegestane categorie dan wel vergelijk-
baar met 1 categorie zwaardere bedrijven, met inachtneming van de 
volgende bepalingen: 
a. een onevenredige toename van de aantasting van het woon- en 

leefklimaat is niet toegestaan; 
b. er vindt geen onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden 

van aangrenzende gronden en bouwwerken plaats.  

3.4.3. Toestaan bepaalde vormen van perifere detailhandel, behoudens 
detailhandel in brand- en of explosiegevaarlijke goederen 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het 
bepaalde in 3.2 onder d voor het toestaan van detailhandel in boten, 
caravans en tenten, aanhangwagens, landbouwmachines en –
werktuigen, grove bouwmaterialen, met inachtneming van de volgende 
bepalingen: 
a. een ruimtelijke inpassing in een winkelcentrum c.q. de woonbebou-

wing is niet mogelijk; 
b. de vestiging brengt geen structurele verstoring van het bestaande 

voorzieningenpatroon met zich mee; 
c. van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant is een verklaring van 

geen bezwaar ontvangen omtrent de vestiging van genoemde vor-
men van detailhandel. 

3.4.4. Toestaan perifere detailhandel in brand- en/of explosiegevaarlijke 
goederen, niet zijnde een verkooppunt voor motorbrandstoffen (tankstati-
on) 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het 
bepaalde in 3.2 onder d voor het toestaan van detailhandel in brand- en 
of explosiegevaarlijke stoffen, niet zijnde een verkooppunt voor motor-
brandstoffen (tankstation), mits geen onevenredig toename van het 
gevaar ontstaat voor de omgeving. 
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3.4.5. Kleinere afstand tot de zijdelingse perceelgrens 
Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het be-
paalde in 3.2 onder j. teneinde een kleinere afstand tot de zijdelingse 
perceelsgrens toe te staan danwel te bouwen in de zijdelingse perceels-
grens, mits de brandveiligheid niet in het geding is. Hiertoe de comman-
dant van de plaatselijke brandweer gehoord. 

3.4.6. Lager bebouwingspercentage 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het 
bepaalde in artikel 3.3.2 onder c teneinde het minimaal voorgeschreven 
percentage van 50 % te verlagen omdat: 
- het lagere percentage noodzakelijk is, gelet op de aard van het 

bedrijf (zoals opslag- en transportbedrijven), of 
- omdat voor het bedrijf op het moment van vestiging zwaarwegende 

bedrijfseconomische redenen aanwezig zijn om nog niet aan het mi-
nimumpercentage te voldoen. 

Een en ander met inachtneming van de volgende voorwaarde: 
er wordt een bedrijfsplan overgelegd waaruit de noodzaak blijkt. In geval 
van de reden genoemd onder het tweede opsommingsstreepje dient uit 
het bedrijfsplan tevens te blijken dat binnen een termijn van 7 jaren wel 
aan het minimum bebouwingspercentage zal worden voldaan. 

3.4.7. Grotere maatvoering nutsvoorzieningen 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het 
bepaalde in artikel 3.3.2 onder e teneinde ten behoeve van nutsgebou-
wen een bebouwde oppervlakte van maximaal 15 m² en een bouwhoogte 
van maximaal 4 m toe te staan, met inachtneming van de volgende 
bepalingen: 
a. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de gebruiksmoge-

lijkheden van aangrenzende gronden en de belangen van derden 
mogen niet onevenredig worden geschaad; 

b. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in de omgeving 
aanwezige architectonische en/of cultuurhistorische waarden; 

c. de verkeersveiligheid mag niet in het gedrang komen. 

3.4.8. Afwijkende maatvoering bouwwerken geen gebouwen zijnde 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het 
bepaalde in artikel 3.3.3 voor te bouwen van vrijstaande antennes, licht- 
en andere masten en overige bouwwerken geen gebouwen zijnde met 
een grotere hoogte. 
Een en ander met inachtneming van de volgende bepalingen: 
a. tegen deze hoogte bestaan geen bezwaren vanuit een oogpunt van 

verkeersveiligheid of in verband met de ontsluiting van percelen; 
b. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de gebruiksmoge-

lijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken en de belan-
gen van derden worden niet onevenredig geschaad; 



 Habraken 023-660           december 2005 
   

16

c. er bestaan geen bezwaren vanuit een verantwoorde stedenbouw-
kundige inrichting en vormgeving; 

d. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in de omgeving 
aanwezige architectonische en/of cultuurhistorische waarden. 

3.4.9. Hogere erfafscheidingen vóór de hoofdvoorgevelrooilijn, tevens 
bebouwingslijn 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het 
bepaalde in artikel 3.3.3 teneinde de hoogte van terreinafscheidingen 
vóór de voorgevelrooilijn, tevens bebouwingslijn, te verhogen tot maxi-
maal 2,5 m, met inachtneming van de volgende bepalingen: 
a. de hogere maatvoering is noodzakelijk met het oog op de beveiliging 

van goederen / stoffen die op het terrein aanwezig zijn; 
b. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de gebruiksmoge-

lijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken en de belan-
gen van derden worden niet onevenredig geschaad; 

c. er bestaan geen bezwaren vanuit een verantwoorde stedenbouw-
kundige inrichting en vormgeving; 

d. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in de omgeving 
aanwezige architectonische en/of cultuurhistorische waarden. 

3.4.10. Schotelantenne met grotere doorsnede 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het 
bepaalde in artikel 3.3.4 voor het plaatsen van schotelantennes met een 
grotere doorsnede achter de (hoofd)voorgevelrooilijn tevens bebouwings-
lijn, met inachtneming van de volgende bepalingen: 
a. de grotere doorsnede is noodzakelijk voor het verzenden of ontvan-

gen van signalen, waarvan de wenselijke verzending/ontvangst niet 
op een andere wijze mogelijk is; 

b. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwer-
ken, met name de ongestoorde verzending en ontvangst van signa-
len, worden niet onevenredig aangetast; 

c. de architectonische en/of cultuurhistorische waarden in de omgeving 
worden niet onevenredig aangetast; 

d. de brand-, verkeers- en openbare veiligheid komen niet in gevaar. 

3.4.11. Grotere stapelhoogte buitenopslag 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het 
bepaalde in artikel 3.2 onder lid i voor het toestaan van een grote maxi-
male stapelhoogte voor buitenopslag tot maximaal 6 meter, met inacht-
neming van de volgende bepalingen: 
a. de buitenopslag moet binnen het op de plankaart weergegeven bouw-

vlak worden gesitueerd; 
b. de grotere hoogte is noodzakelijk voor een doelmatig gebruik van het 

bedrijfskavel. 
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3.5. Wijzigingsbevoegdheden 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, na ingewonnen advies van 
een onafhankelijke terzake deskundige, 

3.5.1. de van deze voorschriften deel uitmakende bijlage “Staat van 
bedrijfsactiviteiten” als volgt te wijzigen: 
Het toevoegen en schrappen van soorten bedrijven en het veranderen 
van de categorie-indeling van soorten bedrijven, voor zover veranderin-
gen in de bedrijfsvoering en de milieugevolgen van soorten bedrijven 
hiertoe aanleiding geven, mits het woon- en leefklimaat voor omliggende 
milieugevoelige functies niet zwaarder wordt belast. 

3.5.2. de in 3.2. aangegeven milieuzonering te wijzigen, voor zover 
veranderingen in de omgeving met betrekking tot milieugevoelige functies 
– zoals woningen – hiertoe aanleiding geven, mits het woon- en leefkli-
maat voor omliggende milieugevoelige functies niet zwaarder wordt 
belast. 

3.5.3. de in lid 3.2 onder c aangegeven arbeidsplaatsendichtheid te 
verlaten dan wel te verruimen men dien verstande dat: 
a. niet eerder gebruik mag worden gemaakt van deze wijzigingsbe-

voegdheid dan nadat het risicomodel behorende bij het vliegveld be-
kend is gemaakt, en 

b. uit onderzoek is gebleken dat een hogere arbeidsplaatsendichtheid 
aanvaardbaar is. In dit onderzoek dient te worden aangegeven welke 
arbeidsplaatsendichtheid aanvaardbaar wordt geacht. Deze dichtheid 
mag niet overschreden worden. 

3.6. Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders zijn met het oog op het aspect externe 
veiligheid bevoegd nadere eisen te stellen aan: 
- de situering van bouwwerken; 
- de inrichting van terreinen; 
- de bebouwde oppervlakte van gebouwen; 
- de vloeroppervlakte van gebouwen; 
- het voorgeschreven bebouwingspercentage. 
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BIJLAGE I : TABEL BOUWVOORSCHRIFTEN VOOR BEDRIJFSDOELEINDEN 
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kaart kaart min max °min °max max max min  

Bedrijventerrein 
I 
II 

50% 
50% 

80% 
80% 

2° 
2° 

5° 
5° 

- 
- 

12 
16 

3 
3 

ter plaatse van de aanduiding “bebouwingsaccent 1” 
mag de bouwhoogte over een bebouwde oppervlak-
te van maximaal 100 m2 niet minder dan 12 m en 
niet meer dan 18 m bedragen; 
 
ter plaatse van de aanduiding “bebouwingsaccent 2” 
mag de bouwhoogte over een bebouwde oppervlak-
te van maximaal 100 m2 niet minder dan 16 m en 
niet meer dan 24 m bedragen; 
 
ter plaatse van de aanduiding “tankstation” zijn 
luifels toegestaan met een bebouwde oppervlakte 
van maximaal 1.500 m2 

 



Habraken 023-660           december 2005 
 

19 

 



 Habraken 023-660                                december 2005 
   
 

20

ARTIKEL 4. VERKEERS- EN VERBLIJFSDOELEINDEN 

4.1. Doeleindenomschrijving 

De gronden, die op de plankaart als "Verkeers- en verblijfsdoeleinden" 
zijn aangegeven, zijn bestemd voor: 
- wegen, voet- en fietspaden; 
- parkeervoorzieningen; 
- voorzieningen ten behoeve van het openbaar vervoer; 
- geluidwerende voorzieningen; 
- groenvoorzieningen; 
- waterberging; 
- nutsvoorzieningen; 
een en ander met de daarbij behorende voorzieningen. 

4.2. Nadere detaillering van de doeleinden 

a. Wegen mogen uit niet meer dan 2 rijstroken bestaan. 
b. De breedte van een rijstrook mag niet meer dan 3,5 m bedragen. 
c. Ter plaatse van de aanduiding “groenvoorziening” zijn de gronden 

uitsluitend bestemd voor groenvoorzieningen, paden en straatmeubi-
lair. 

4.3. Bouwen 

4.3.1. Op de gronden als bedoeld in artikel 4.1 zijn uitsluitend toege-
staan: 
a. gebouwen van openbaar nut zoals gebouwen voor telecommunicatie, 

water- en energiedistributie, wachthuisjes voor busdiensten e.d.; 
b. bouwwerken geen gebouwen zijnde die ten dienste staan van de 

bestemming. 
Verkooppunten voor motorbrandstoffen zijn niet toegestaan. 

4.3.2. Gebouwen 
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 
a. de bouwhoogte van gebouwen voor telecommunicatie, water- en 

energiedistributie alsmede wachthuisjes voor busdiensten mag niet 
meer bedragen dan 3,5 m; voor overige gebouwen van openbaar nut 
geldt een bouwhoogte van maximaal 3 m; 

b. de bebouwde oppervlakte van gebouwen voor telecommunicatie, 
water- en energiedistributie alsmede wachthuisjes voor busdiensten 
mag per gebouw niet meer bedragen dan 10 m²; voor overige gebou-
wen van openbaar nut geldt een bebouwde oppervlakte van maximaal 
3,5 m². 

zie de vrijstelling in artikel 4.4.1 
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4.3.3. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de 
volgende bepalingen: 
 
Bouwwerk, geen gebouw zijnde Hoogte maximaal 
Bewegwijzeringen 8 m 
Licht- en andere masten 8 m 

Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 4 m 
 

4.4. Vrijstelling 

4.4.1. Vrijstelling voor herinrichten groenvoorziening 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het 
bepaalde in 4.2. onder c teneinde op de gronden met de aanduiding 
“groenvoorziening” op de plankaart de overige in artikel 4.1. genoemde 
doeleinden toe te staan, met inachtneming van de volgende voorwaar-
den: 
a. de vrijstelling is noodzakelijk ten behoeve van een optimale verkeers-

afwikkeling dan wel in verband met de parkeerbehoefte binnen het 
gebied; 

b. de verkeersveiligheid in het gebied mag niet in het gedrang komen; 
c. een toename van de aantasting van het woon- en leefklimaat is niet 

toegestaan; 
d. er mag geen onevenredige afbreuk worden toegebracht aan het 

gebruik van belendende percelen. 

4.4.2. Grotere maatvoering nutsvoorzieningen 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het 
bepaalde in artikel 4.3.2 teneinde ten behoeve van nutsgebouwen een 
bebouwde oppervlakte van maximaal 15 m² en een bouwhoogte van 
maximaal 4 m toe te staan, met inachtneming van de volgende voor-
waarden: 
a. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de gebruiksmoge-

lijkheden van aangrenzende gronden en de belangen van derden 
mogen niet onevenredig worden geschaad; 

b. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in de omgeving 
aanwezige architectonische en/of cultuurhistorische waarden; 

c. de verkeersveiligheid mag niet in het gedrang komen. 
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ARTIKEL 5. GROENVOORZIENINGEN 

5.1. Doeleindenomschrijving 

De gronden, die op de plankaart als "Groenvoorzieningen" zijn aangege-
ven, zijn bestemd voor: 
- beplantingen; 
- waterberging; 
- nutsvoorzieningen; 
- voorzieningen ten behoeve van het openbaar vervoer; 
een en ander met de daarbij behorende voorzieningen. 

5.2. Bouwen 

5.2.1. Op de gronden als bedoeld in artikel Fout! Verwijzingsbron niet 
gevonden. zijn uitsluitend toegestaan: 
a. gebouwen van openbaar nut zoals gebouwen voor telecommunicatie, 

water- en energiedistributie, wachthuisjes voor busdiensten e.d.; 
b. bouwwerken geen gebouwen zijnde die ten dienste staan van de 

bestemming. 

5.2.2. Gebouwen 
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 
a. de bouwhoogte van gebouwen voor telecommunicatie, water- en 

energiedistributie alsmede wachthuisjes voor busdiensten mag niet 
meer bedragen dan 3,5 m; 

b. de bebouwde oppervlakte van gebouwen voor telecommunicatie, 
water- en energiedistributie alsmede wachthuisjes voor busdiensten 
mag per gebouw niet meer bedragen dan 10 m². 

5.2.3. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de 
volgende bepalingen: 
 
Bouwwerk, geen gebouw zijnde Hoogte maximaal 
Bewegwijzeringen 8 m 

Licht- en andere masten 8 m 
Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 4 m 
 

zie de vrijstelling in artikel 5.3.1 
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5.3. Vrijstelling 

5.3.1. Grotere maatvoering nutsvoorzieningen 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het 
bepaalde in artikel 5.2.2 teneinde ten behoeve van nutsgebouwen een 
bebouwde oppervlakte van maximaal 15 m² en een bouwhoogte van 
maximaal 4 m toe te staan, met inachtneming van de volgende bepalin-
gen: 
a. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de gebruiksmoge-

lijkheden van aangrenzende gronden en de belangen van derden 
mogen niet onevenredig worden geschaad; 

b. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in de omgeving 
aanwezige architectonische en/of cultuurhistorische waarden; 

c. de verkeersveiligheid mag niet in het gedrang komen. 
 



 Habraken 023-660                                december 2005 
   
 

24

ARTIKEL 6. BOS EN NATUUR, TEVENS ARCHEOLOGISCH 
WAARDEVOL TERREIN 

6.1. Doeleindenomschrijving 

De gronden, die op de plankaart als " “bos en natuur, tevens archeolo-
gisch waardevol terrein” zijn aangegeven, zijn bestemd voor: 

- bosbouw en houtproductie; 

- behoud, herstel en ontwikkeling landschappelijke en natuurwaarden 
en meer in het bijzonder behoud, herstel en ontwikkeling van de be-
staande biotopen van flora en fauna; 

- behoud van de in de bodem aanwezige archeologische waarden; 
een en ander met bijbehorende voorzieningen. 

6.2. Nadere detaillering van de doeleinden 

Binnen de bestemming “Bos en natuur, tevens archeologisch waardevol 
terrein” is het beleid primair gericht op het beschermen van de archeolo-
gische waarden. Secundair is het beleid gericht op het beschermen van 
de landschappelijke en ecologische waarden. 
Houtproductie is toegestaan, mits dit ondergeschikt is aan het bosbehoud 
en het behoud van de landschappelijke en natuurwaarden en de aanwe-
zige archeologische waarden niet worden aangetast. 

6.3. Bebouwing 

Op de gronden als bedoeld in artikel 6.1 is het nieuw oprichten van 
bouwwerken niet toegestaan. 

6.4. Vrijstelling 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het 
bepaalde in 6.3 teneinde het oprichten van bouwwerken geen gebouw 
zijnde ten dienste van deze bestemming met een bebouwingshoogte van 
maximaal 2 m, met dien verstande dat bouwwerken ten behoeve van 
informatievoorzieningen zijn toegestaan tot een hoogte van 3 m. 
Deze vrijstelling is uitsluitend toegestaan indien de archeologische waar-
den niet onevenredig worden aangetast. Hieromtrent wordt de Rijksdienst 
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) om advies gevraagd. 
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6.5. Aanlegvergunningen 

6.5.1. Het is verboden op de in dit artikel bedoelde gronden zonder of in 
afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethou-
ders (aanlegvergunning) de in het schema onder 6.5.4. opgenomen 
aanlegvergunningplichtige werken en werkzaamheden uit te voeren: 

6.5.2. Het onder 6.5.1. vervatte verbod geldt niet voor werken en werk-
zaamheden: 
a. waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmings-

plan aanlegvergunning is verleend; 
b. welke ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan in 

uitvoering waren en waarvoor tot het van kracht worden van het plan 
geen aanlegvergunning vereist was; 

c. welke betreffen het normale onderhoud en/of landschapsbeheer; 

d. welke noodzakelijk zijn ten behoeve van het beheer/onderhoud van 
de aanwezige archeologische waarden. 

6.5.3. De in 6.5.1. bedoelde vergunning wordt slechts verleend indien 
na een belangenafweging blijkt dat er geen onevenredige aantasting 
plaatsvindt van de aanwezige waarden als opgenomen in 6.2. Ten be-
hoeve van de belangenafweging zijn in het schema onder 6.5.4. de 
toetsingscriteria weergegeven. 

6.5.4. Schema aanlegvergunningen 
 

aanlegvergunningplichtige wer-
ken/werkzaamheden 

criteria voor verlening van de 
aanlegvergunning 

het verwijderen van houtopstanden indien deze activiteit plaatsvindt in 
het kader van bos- of natuurbeheer 

het uitvoeren van grondbewerkin-
gen dieper dan 0.30 m, waartoe 
ook gerekend worden het diepploe-
gen en diepwoelen van de bodem; 

1. indien deze activiteiten plaats-
vinden in het kader van het bos- 
of natuurbeheer; 

2. de werkzaamheden mogen niet 
leiden tot een onevenredige 
aantasting van het reliëf; 

3. de in de gronden aanwezige 
archeologische waarden worden 
niet of in geringe mate aange-
tast; hieromtrent wordt de Rijks-
dienst voor het Oudheidkundig 
Bodemonderzoek (ROB) om ad-
vies gevraagd. Indien en voor 
zover het om zwaarwichtige re-
denen niet mogelijk is de arche-
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ologische waarden geheel of 
gedeeltelijk te behouden, wordt 
de aanlegvergunning verleend 
onder de voorwaarde dat voor-
afgaand aan de werkzaamhe-
den archeologisch onderzoek 
zal plaatsvinden. 

het graven, ophogen en egaliseren 
van de bodem of het anderszins 
wijzigen van het bodemniveau; 

1. indien deze activiteiten plaats-
vinden in het kader van het bos- 
of natuurbeheer; 

2. de activiteiten mogen niet leiden 
tot een onevenredige aantasting 
van het reliëf; 

3. de in de gronden aanwezige 
archeologische waarden worden 
niet of in geringe mate aange-
tast; hieromtrent wordt de Rijks-
dienst voor het Oudheidkundig 
Bodemonderzoek (ROB) om ad-
vies gevraagd. Indien en voor 
zover het om zwaarwichtige re-
denen niet mogelijk is de arche-
ologische waarden geheel of 
gedeeltelijk te behouden, wordt 
de aanlegvergunning verleend 
onder de voorwaarde dat voor-
afgaand aan de werkzaamhe-
den archeologisch onderzoek 
zal plaatsvinden. 

het aanbrengen van ondergrondse 
leidingen of andere ondergrondse 
constructies; 
 

1. indien geen blijvende aantasting 
plaatsvindt van de aanwezige 
landschappelijke en natuur-
waarden; 

2. de in de gronden aanwezige 
archeologische waarden worden 
niet of in geringe mate aange-
tast; hieromtrent wordt de Rijks-
dienst voor het Oudheidkundig 
Bodemonderzoek (ROB) om ad-
vies gevraagd. Indien en voor 
zover het om zwaarwichtige re-
denen niet mogelijk is de arche-
ologische waarden geheel of 
gedeeltelijk te behouden, wordt 
de aanlegvergunning verleend 
onder de voorwaarde dat voor-
afgaand aan de werkzaamhe-
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den archeologisch onderzoek 
zal plaatsvinden. 

het vellen en/of rooien van diepwor-
telende beplantingen of bomen 

de in de gronden aanwezige arche-
ologische waarden worden niet of 
in geringe mate aangetast; hierom-
trent wordt de Rijksdienst voor het 
Oudheidkundig Bodemonderzoek 
(ROB) om advies gevraagd. Indien 
en voor zover het om zwaarwichti-
ge redenen niet mogelijk is de 
archeologische waarden geheel of 
gedeeltelijk te behouden, wordt de 
aanlegvergunning verleend onder 
de voorwaarde dat voorafgaand 
aan de werkzaamheden archeolo-
gisch onderzoek zal plaatsvinden. 

het aanbrengen van gesloten 
oppervlakteverhardingen; 

de in de gronden aanwezige arche-
ologische waarden worden niet of 
in geringe mate aangetast; hierom-
trent wordt de Rijksdienst voor het 
Oudheidkundig Bodemonderzoek 
(ROB) om advies gevraagd. Indien 
en voor zover het om zwaarwichti-
ge redenen niet mogelijk is de 
archeologische waarden geheel of 
gedeeltelijk te behouden, wordt de 
aanlegvergunning verleend onder 
de voorwaarde dat voorafgaand 
aan de werkzaamheden archeolo-
gisch onderzoek zal plaatsvinden. 

het uitvoeren van heiwerkzaamhe-
den of het op een andere wijze 
drijven van voorwerpen in de grond; 

de in de gronden aanwezige arche-
ologische waarden worden niet of 
in geringe mate aangetast; hierom-
trent wordt de Rijksdienst voor het 
Oudheidkundig Bodemonderzoek 
(ROB) om advies gevraagd. Indien 
en voor zover het om zwaarwichti-
ge redenen niet mogelijk is de 
archeologische waarden geheel of 
gedeeltelijk te behouden, wordt de 
aanlegvergunning verleend onder 
de voorwaarde dat voorafgaand 
aan de werkzaamheden archeolo-
gisch onderzoek zal plaatsvinden. 

het aanbrengen van diepwortelen-
de beplantingen of bomen; 

de in de gronden aanwezige arche-
ologische waarden worden niet of 
in geringe mate aangetast; hierom-
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trent wordt de Rijksdienst voor het 
Oudheidkundig Bodemonderzoek 
(ROB) om advies gevraagd. Indien 
en voor zover het om zwaarwichti-
ge redenen niet mogelijk is de 
archeologische waarden geheel of 
gedeeltelijk te behouden, wordt de 
aanlegvergunning verleend onder 
de voorwaarde dat voorafgaand 
aan de werkzaamheden archeolo-
gisch onderzoek zal plaatsvinden. 

het verlagen van het waterpeil de in de gronden aanwezige arche-
ologische waarden worden niet of 
in geringe mate aangetast; hierom-
trent wordt de Rijksdienst voor het 
Oudheidkundig Bodemonderzoek 
(ROB) om advies gevraagd. Indien 
en voor zover het om zwaarwichti-
ge redenen niet mogelijk is de 
archeologische waarden geheel of 
gedeeltelijk te behouden, wordt de 
aanlegvergunning verleend onder 
de voorwaarde dat voorafgaand 
aan de werkzaamheden archeolo-
gisch onderzoek zal plaatsvinden. 

6.5.5. Overtreding van het bepaalde in 6.5.1. is een strafbaar feit als 
bedoeld in artikel 1a, onder 2 van de Wet op de economische delicten. 

6.6. Gebruiksbepaling 

6.6.1. In ieder geval geldt als strijdig gebruik als bedoeld in artikel 14.1. 
van deze voorschriften het gebruik van gronden en opstallen binnen deze 
bestemming: 
a. voor het opslaan, storten of bergen van materialen, producten en 

mest, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is voor het op de be-
stemming gerichte gebruik van de grond; 

b. voor lawaaisporten. 

6.6.2. In ieder geval geldt als niet strijdig gebruik als bedoeld in artikel 
14.1 van deze voorschriften het gebruik van de gronden en opstallen ten 
behoeve van het beheer en onderhoud van de aanwezige archeologische 
waarden. 
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ARTIKEL 7. LEIDINGEN (DUBBELBESTEMMING) 

7.1. Doeleindenomschrijving 

De gronden, die op de plankaart als "Leidingen” zijn aangegeven, zijn 
behalve de voor de aldaar voorkomende andere bestemming(en) primair 
bestemd voor: 
- hoge druk hoofdgastransportleiding, uitsluitend ter plaatse van de 

aanduiding "hoge druk hoofdgastransportleiding" alsmede binnen 
een afstand van 7 meter ter weerszijden gemeten uit het hart van de-
ze leiding; 

- hoge druk waterleiding, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 
“hoge druk waterleiding” alsmede binnen afstand van 4 meter ter 
weerszijden gemeten uit het hart van deze leiding; 

- persleiding brandstofleiding, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 
"persleiding brandstofleiding" alsmede binnen een afstand van 4 me-
ter ter weerszijden gemeten uit het hart van deze leiding; 

één en ander met de daarbij behorende voorzieningen. 

7.2. Bouwen 

Op de gronden als bedoeld in artikel 7.1 zijn uitsluitend toegestaan 
bouwwerken geen gebouwen zijnde die ten dienste staan van deze 
bestemming. 

7.3. Vrijstelling 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het 
bepaalde in 7.2 teneinde het oprichten van bouwwerken ten behoeve van 
de op deze gronden liggende andere bestemming(en) indien de belangen 
van de leidingfunctie dit gedogen, waarbij naast de directe leidingbelan-
gen ook de veiligheid een rol speelt. Met het oog hierop wordt advies 
ingewonnen bij de beheerders van de betrokken leidingen. In geval 
burgemeester en wethouders voornemens zijn vrijstelling te verlenen in 
afwijking van het advies van de leidingbeheerder, dient vooraf van Gede-
puteerde Staten de verklaring te zijn ontvangen dat zij tegen het verlenen 
van de vrijstelling geen bezwaar hebben. 
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7.4. Aanlegvergunning 

7.4.1. Het is verboden op de in dit artikel bedoelde gronden zonder of in 
afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethou-
ders (aanlegvergunning) de volgende werken en werkzaamheden uit te 
voeren: 
a. voor zover het betreft de gronden met de aanduiding "hoge druk 

hoofdgastransportleiding", “hoge druk waterleiding” en "persleiding 
brandstofleiding": 
1. het aanbrengen van gesloten oppervlakteverhardingen; 
2. het wijzigen van het bodemniveau; 
3. het diepwoelen of diepploegen van de bodem; 
4. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op een andere wijze 

drijven van voorwerpen in de grond; 
5. het aanbrengen van ondergrondse leidingen of andere onder-

grondse constructies; 
6. het vellen en/of rooien van diepwortelende beplantingen of bo-

men; 
7. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen of bomen. 

7.4.2. Het onder 7.4.1 vervatte verbod geldt niet voor de werken of 
werkzaamheden: 
a. waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmings-

plan aanlegvergunning is verleend; 
b. welke ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan 

in uitvoering waren en waarvoor tot het van kracht worden van het 
plan geen aanlegvergunning vereist was; 

c. welke betreffen het normale onderhoud, beheer en gebruik; 
d. welke noodzakelijk zijn ten behoeve van het beheer/onderhoud van 

de leiding. 

7.4.3. De in 7.4.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend 
indien door de werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan 
hetzij direct hetzij indirect te verwachten gevolgen de bedrijfsveiligheid 
van de betrokken leiding niet in gevaar wordt of kan worden gebracht. 
Hieromtrent wordt advies ingewonnen bij de beheerders van de betrok-
ken leidingen. 

7.4.4. Overtreding van het verbod dat is gesteld onder 7.4.1 is een 
strafbaar feit als bedoeld in artikel 1a, onder 2 van de Wet op de econo-
mische delicten. 
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ARTIKEL 8.  FUNNEL EN IHCS (DUBBELBESTEMMING) 

8.1. Doeleindenomschrijving 

De gronden, die op de plankaart als “Funnel en IHCS” zijn aangegeven, 
zijn behalve voor de aldaar voorkomende andere bestemming(en), pri-
mair bestemd als invliegroute voor het vliegverkeer. 

8.2. Bouwen 

Op de gronden als bedoeld in artikel 8.1 zijn uitsluitend toegestaan 
gebouwen en andere bouwwerken ten dienste van de overige voor deze 
gronden van toepassing zijnde bestemmingen, mits de bouwhoogte zoals 
deze is aangegeven op de plankaart niet wordt overschreden. 

8.3. Aanlegvergunning 

8.3.1. Het is verboden op de in dit artikel bedoelde gronden zonder of in 
afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethou-
ders (aanlegvergunning) de volgende werken en werkzaamheden uit te 
voeren: 
a. het beplanten met bomen, heesters en andere hoog opgaande 

beplanting; 
b. het ophogen van gronden. 

8.3.2. Het onder 8.3.1 vervatte verbod geldt niet voor de werken of 
werkzaamheden: 
a. waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmings-

plan aanlegvergunning is verleend; 
b. welke ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan 

in uitvoering waren en waarvoor tot het van kracht worden van het 
plan geen aanlegvergunning vereist was; 

c. welke betreffen het normale onderhoud, beheer en gebruik. 

8.3.3. De in 8.3.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend 
indien door de werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan 
hetzij direct hetzij indirect te verwachten gevolgen, de belangen van de 
funnel en IHCS niet onevenredig worden aangetast. 

8.3.4. Overtreding van het verbod dat is gesteld onder 8.3.1 is een 
strafbaar feit als bedoeld in artikel 1a, onder 2 van de Wet op de econo-
mische delicten. 
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ARTIKEL 9. ARCHEOLOGISCH ZOEKGEBIED (DUBBELBE-
STEMMING) 

9.1. Doeleindenomschrijving 

De gronden, die op de kaart voor “Archeologisch zoekgebied”, behalve 
voor de aldaar voorkomende andere bestemming(en), primair bestemd 
zijn voor het behoud van de in de bodem aanwezige archeologische 
waarden. 

9.2. Aanlegvergunningen 

9.2.1. Het is verboden op de in dit artikel bedoelde gronden zonder of 
in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wet-
houders (aanlegvergunning) de in het schema onder 9.2.4. opgenomen 
aanlegvergunningplichtige werken en werkzaamheden uit te voeren: 

9.2.2. Het onder 9.2.1. vervatte verbod geldt niet voor werken en 
werkzaamheden: 
a. waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmings-

plan aanlegvergunning is verleend; 
b. welke ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan in 

uitvoering waren en waarvoor tot het van kracht worden van het plan 
geen aanlegvergunning vereist was; 

c. welke betreffen het normale onderhoud en/of landschapsbeheer; 

d. welke noodzakelijk zijn ten behoeve van het beheer/onderhoud van 
de aanwezige archeologische waarden. 

9.2.3. De in 9.2.1. bedoelde vergunning wordt slechts verleend indien 
na een belangenafweging blijkt dat er geen onevenredige aantasting 
plaatsvindt van de aanwezige archeologische waarden Ten behoeve van 
de belangenafweging zijn in het schema onder 6.5.4. de toetsingscriteria 
weergegeven. 

9.2.4. Schema aanlegvergunningen 
 

aanlegvergunningplichtige wer-
ken/werkzaamheden 

criteria voor verlening van de 
aanlegvergunning 

- het uitvoeren van grondbewer-
kingen dieper dan 0.30 m, 
waartoe ook gerekend worden 
het diepploegen en diepwoelen 
van de bodem; 

- het graven, ophogen en egali-

de in de gronden aanwezige arche-
ologische waarden worden niet of 
in geringe mate aangetast; hierom-
trent wordt de Rijksdienst voor het 
Oudheidkundig Bodemonderzoek 
(ROB) om advies gevraagd. Indien 
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seren van de bodem of het an-
derszins wijzigen van het bo-
demniveau; 

- het aanbrengen van onder-
grondse leidingen of andere 
ondergrondse constructies; 

- het vellen en/of rooien van 
diepwortelende beplantingen of 
bomen 

- het aanbrengen van gesloten 
oppervlakteverhardingen 

- het uitvoeren van heiwerk-
zaamheden of het op een an-
dere wijze drijven van voorwer-
pen in de grond; 

- het aanbrengen van diepworte-
lende beplantingen of bomen; 

- het verlagen van het waterpeil 

en voor zover het om zwaarwichti-
ge redenen niet mogelijk is de 
archeologische waarden geheel of 
gedeeltelijk te behouden, wordt de 
aanlegvergunning verleend onder 
de voorwaarde dat voorafgaand 
aan de werkzaamheden archeolo-
gisch onderzoek zal plaatsvinden. 

9.2.5. Overtreding van het bepaalde in 9.2.1. is een strafbaar feit als 
bedoeld in artikel 1a, onder 2 van de Wet op de economische delicten. 

9.3. Gebruiksbepaling 

9.3.1. In ieder geval geldt als niet strijdig gebruik als bedoeld in artikel 
14.1 van deze voorschriften het gebruik van de gronden en opstallen ten 
behoeve van het beheer en onderhoud van de aanwezige archeologische 
waarden. 
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ARTIKEL 10. BEDRIJFSDOELEINDEN (NADER UIT TE WER-
KEN) 

10.1. Doeleindenomschrijving 

De gronden, die op de plankaart als “Bedrijfsdoeleinden (nader uit te 
werken)” zijn aangemerkt, zijn bestemd voor: 
- bedrijven; 
- groothandel; 
- verkeers- en parkeervoorzieningen; 
- groenvoorzieningen; 
- nutsvoorzieningen; 
- behoud van de archeologische waarden; 
- behoud en ontwikkeling van de cultuurhistorische waarden; 
één en ander met de bijbehorende voorzieningen. 

10.2. Uitwerkingsregels 

Burgemeester en wethouders werken de bestemming “Bedrijfsdoeleinden 
(nader uit te werken)" overeenkomstig artikel 11 van de Wet op de Ruim-
telijke Ordening nader uit met inachtneming van de volgende regels: 

10.2.1. Bedrijven, groothandel en perifere detailhandel 
a. Binnen deze bestemming zijn, behoudens vrijstelling, uitsluitend 

toegestaan bedrijven uit de categorieën 3 en 4 van de Staat van be-
drijfsactiviteiten toegestaan. 

b. In het uitwerkingsplan wordt aangegeven welke milieucategorieën 
waar in het plangebied zijn toegestaan en eventueel welke themati-
sering in bedrijfstype wordt nagestreefd. 

c. Via vrijstelling kan worden voorzien in de mogelijkheid om onder 
voorwaarden tevens toe te laten bedrijven die: 
- naar aard en milieubelasting of ruimtelijke impact (verkeersaan-

trekkende werking, ruimtebeslag, aantal arbeidsplaatsen e.d.) ver-
gelijkbaar met de onder a en b genoemde toegestane bedrijven 
dan wel, 

- één milieucategorie zwaarder zijn dan de onder a en b genoemde 
toegestane bedrijven. 

d. Bedrijven welke vallen onder artikel 2.4. van het Inrichtingen- en 
vergunningenbesluit milieubeheer alsmede risicovolle inrichtingen 
zijn niet toegestaan; 

e. In de nadere uitwerking worden regels gesteld in verband met het 
aspect externe veiligheid; bedrijven met een grotere arbeidsplaat-
sendichtheid dan 50 zullen worden uitgesloten. Tevens zal een bepa-
ling worden opgenomen om deze voorgeschreven arbeidsplaatsen-
dichtheid te verlaten dan wel te verruimen als na beschikbaar worden 
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van het risicomodel uit onderzoek blijkt dat dit aanvaardbaar is vanuit het 
oogpunt van veiligheid. 

f. Met het oog op de externe veiligheid kan ook een nadere eisenrege-
ling in de nadere uitwerking worden opgenomen. 
In de nadere uitwerking worden regels gesteld ten aanzien van het 
toestaan van (bepaalde vormen van) perifere detailhandel via vrijstel-
ling.  

g. Bedrijfswoningen zijn niet toegestaan. 
h. Gebouwen zijn niet buiten het op de plankaart aangegeven bouwvlak 

toegestaan. In de nadere uitwerking wordt de situering van gebou-
wen nader bepaald; hiertoe worden bebouwingslijnen op de plan-
kaart bij het uitwerkingsplan ingetekend. 

i. In de nadere uitwerking worden regels gesteld ten aanzien van de 
maatvoering van gebouwen, waarbij geldt dat de maximale bouw-
hoogte nooit meer mag bedragen dan 16 meter. Voor zover de ge-
bouwen worden opgericht binnen een afstand van 16 meter uit de in 
de nadere uitwerking opgenomen bestemming “groenvoorzieningen” 
is de bouwhoogte maximaal gelijk aan de afstand van de gevel tot de 
bestemmingsgrens. 

j. Het bebouwingspercentage dient minimaal 50% te zijn en mag niet 
meer bedragen dan 80%. Mogelijk wordt voor het minimale bebou-
wingspercentage een vrijstellingsmogelijkheid opgenomen, aan deze 
vrijstelling dienen nader te bepalen voorwaarden te worden gekop-
peld. 

k. In de nadere uitwerking zal rekening worden gehouden met stankcir-
kels van agrarische bedrijven. 

l. In de nadere uitwerking wordt rekening gehouden met de aanwezige 
ondergrondse leidingen die zijn geregeld in de bestemming “Leidin-
gen”.  

m. In de nadere uitwerking wordt rekening gehouden met de hoogtebe-
perkingen in verband met de aanwezige funnel en IHCS, zoals die is 
geregeld in de bestemming “Funnel en IHCS”. 

n. Binnen het plangebied zal voorzien moeten worden in voldoende 
parkeergelegenheid. 

10.2.2. Verkeers- en verblijfsvoorzieningen 
a. Verkeersontsluitingen worden in ieder geval gesitueerd op of nabij de 

aanduiding “verkeersontsluiting” op de plankaart. 
b. Bij de nadere uitwerking mag het aantal rijstroken per weg niet meer 

dan 2 bedragen; de breedte per rijstrook mag niet meer bedragen 
dan 3,5 m meter. 

c. Langzaamverkeersontsluitingen worden in ieder geval gerealiseerd 
op of nabij de aanduiding “ontsluitingspunt langzaamverkeersverbin-
ding”; bij de nadere uitwerking wordt bepaald waar uitsluitend lang-
zaamverkeers-verbindingen zijn toegestaan. 

d. Op de voor verkeers- en verblijfsdoeleinden aan te wijzen gronden 
mogen voorzieningen voor de verkeersgeleiding en -verlichting als-
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mede andere in de verkeersbestemming passende functies alsmede 
nutsvoorzieningen worden gebouwd. 

10.2.3. Groenvoorzieningen 
a. Bij nadere de uitwerking wordt bepaald welke gronden in ieder geval 

dienen te worden gereserveerd voor groenvoorzieningen, waarbij 
geldt dat groenvoorzieningen tussen bestaande – buiten het plange-
bied gelegen – woonbebouwing en de nieuw te leggen bedrijvenbe-
stemming ten minste 15 m dient te bedragen. 

b. Langzaamverkeersontsluitingen worden in ieder geval gerealiseerd 
op of nabij de aanduiding “ontsluitingspunt langzaamverkeersverbin-
ding”; bij de nadere uitwerking wordt bepaald waar uitsluitend lang-
zaamverkeersverbindingen zijn toegestaan. 

c. Op de voor verkeers- en verblijfsdoeleinden aan te wijzen gronden 
mogen voorzieningen voor de verkeersgeleiding en -verlichting als-
mede andere in de verkeersbestemming passende functies alsmede 
nutsvoorzieningen worden gebouwd. Verkooppunten voor motor-
brandstoffen zijn niet toegestaan. 

10.2.4. Nutsvoorzieningen 
a. In de uitwerking worden regels gesteld ten aanzien van de situering 

van nutsvoorzieningen. 
b. In de uitwerking worden regels gesteld ten aanzien van de maatvoe-

ring van nutsvoorzieningen. 

10.2.5. Archeologie en cultuurhistorie 
a. In de nadere uitwerking worden regels gesteld ten aanzien van de 

bescherming van de archeologische waarden binnen het plangebied. 
Daartoe zal in ieder geval worden voorzien in een aanlegvergun-
ningsstelsel voor de archeologisch waardevolle terreinen. De archeo-
logische waarden mogen niet onevenredig worden aangetast. Daar-
toe wordt advies ingewonnen bij een deskundige instelling of 
organisatie. Indien wordt afgeweken van het advies dan dienen bur-
gemeester en wethouders een verklaring van geen bezwaar van ge-
deputeerde staten van Noord-Brabant te hebben verkregen alvorens 
tot uitwerking kan worden overgegaan. 

b. Het uitwerkingsplan mag niet eerder worden vastgesteld, dan nadat 
een goedgekeurd archeologisch onderzoeksrapport voor de betref-
fende gronden kan worden overlegd. 

c. In de nadere uitwerking zal rekening worden gehouden met de aan-
wezige cultuurhistorische waarden. 

10.3.  Realisering van de bestemming 

10.3.1. Op de in dit artikel bedoelde gronden mag uitsluitend worden 
gebouwd overeenkomstig het plan zoals door burgemeester en wethou-
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ders op grond van artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening is 
uitgewerkt. 

10.3.2. Vóór het tijdstip waarop het uitwerkingsplan in werking is getre-
den, is bouwen mogelijk met inachtneming van de volgende voorwaar-
den: 
a. aannemelijk is, dat het bouwplan past in de toekomstige uitwerking 

en dat geen aantasting plaatsvindt van archeologische waarden 
waartoe een archeologisch onderzoeksrapport moet overlegd; 

b. het bouwplan tenminste twee weken ter inzage heeft gelegen, tijdens 
welke termijn belanghebbenden in de gelegenheid zijn gesteld hun 
zienswijzen schriftelijk kenbaar te maken; 

c. voor het verlenen van een bouwvergunning is een verklaring van 
geen bezwaar vereist van gedeputeerde staten van Noord-Brabant. 
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PARAGRAAF III.  AANVULLENDE BEPALINGEN 

ARTIKEL 11. BELEMMERINGSZONES 

11.1. In afwijking van het overigens in het plan bepaalde is het niet toege-
staan nieuwe geluidsgevoelige objecten te bouwen tussen de ge-
luidsbron en de bijbehorende 35 KE lijn op de kaart (KE-contour). 

11.2. In het gebied gelegen tussen de plangrens en de op de kaart aan-
gegeven "munitiezonering, zone C, van de Vliegbasis Eindhoven" is 
het verboden gebouwen op te richten met vlies- of gordijngevelcon-
structies alsmede gebouwen met grote glasoppervlakten, waarin 
zich in de regel een groot aantal mensen bevindt. 

ARTIKEL 12. ALGEMENE VRIJSTELLING  

12.1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, tenzij reeds eerder op 
grond van dit voorschrift voor de betrokken gronden een vrijstelling 
is verleend, vrijstelling te verlenen van de voorschriften van het plan 
tot een maximum van 10% van de in het plan voorgeschreven ma-
ten voor het bebouwingspercentage, de breedte, de goot- en/of 
bouwhoogte van gebouwen, met inachtneming van de volgende 
voorwaarden: 

a. deze vrijstelling van de bouwhoogte geldt niet voor de gronden 
gelegen binnen de dubbelbestemming “Funnel en IHCS” indien 
dit leidt tot een conflict met de maximale bouwhoogte volgend uit 
de funnel en IHCS; 

b. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de gebruiks-
mogelijkheden van aangrenzende gronden en de belangen van 
derden mogen niet onevenredig worden geschaad; 

c. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in de omge-
ving aanwezige architectonische en/of cultuurhistorische waar-
den; 

d. de verkeersveiligheid mag niet in het gedrang komen; 
e. het woon- en leefklimaat mogen niet onevenredig worden aange-

tast; 
f. de brand-, verkeers- en openbare veiligheid komen niet in het 

gedrang. 
 

Geluidszonering vliegveld      
Eindhoven 

Gevarenzone munitieopslagplaats    
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ARTIKEL 13. ALGEMENE WIJZIGING 

13.1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om, overeenkomstig 
artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, op gronden met 
de bestemming “Bedrijfsdoeleinden" (Artikel 3) het beloop van de op 
de plankaart aangeduide bebouwingslijnen te wijzigen, met inacht-
neming van de volgende voorwaarden: 

a. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de gebruiks-
mogelijkheden van aangrenzende gronden en de belangen van 
derden mogen niet onevenredig worden geschaad; 

b. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in de omge-
ving aanwezige architectonische en/of cultuurhistorische waar-
den; 

c. de verkeersveiligheid mag niet in het gedrang komen; 
d. het woon- en leefklimaat mogen niet onevenredig worden aange-

tast; 
e. de brand-, verkeers- en openbare veiligheid komen niet in het 

gedrang. 

13.2. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om, overeenkomstig 
artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de bestemmings-
grenzen met maximaal 5 meter te verschuiven, met inachtneming 
van de volgende voorwaarden: 

a. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de gebruiks-
mogelijkheden van aangrenzende gronden en de belangen van 
derden mogen niet onevenredig worden geschaad; 

b. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in de omge-
ving aanwezige architectonische en/of cultuurhistorische waar-
den; 

c. de verkeersveiligheid mag niet in het gedrang komen; 
d. het woon- en leefklimaat mogen niet onevenredig worden aange-

tast; 
e. de brand-, verkeers- en openbare veiligheid komen niet in het 

gedrang. 
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ARTIKEL 14. ALGEMENE GEBRUIKSBEPALING 

14.1. Het is verboden gronden en bouwwerken te gebruiken op een wijze 
of tot een doel in strijd met de bestemming(en). 

14.2. Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het in artikel 
14.1 vervatte verbod indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot 
een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door drin-
gende redenen wordt gerechtvaardigd. 

14.3. Overtreding van het bepaalde in artikel 14.1 is een strafbaar feit als 
bedoeld in artikel 1a, onder 2 van de Wet op de economische delic-
ten. 

ARTIKEL 15. DUBBELTELBEPALING 

Grond welke eenmaal in aanmerking is genomen bij het verlenen van 
een bouwvergunning waaraan uitvoering is of alsnog kan worden gege-
ven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing. 

ARTIKEL 16. PROCEDUREREGELS BIJ VRIJSTELLING 

Bij het verlenen van vrijstelling overeenkomstig een in het plan opgeno-
men vrijstellingsbevoegdheid nemen burgemeester en wethouders de 
volgende regels in acht: 
a. een voornemen van burgemeester en wethouders strekkende tot 

vrijstelling van het plan ligt vier weken in het gemeentehuis ter inza-
ge. 

b. de terinzagelegging wordt te voren bekend gemaakt in één of meer 
dag-, week- of andere nieuwsbladen, die in de gemeente verspreid 
worden en voorts op de gebruikelijke wijze. 

c. de bekendmaking houdt mededeling in van de mogelijkheid voor 
belanghebbenden om gedurende de onder a genoemde termijn hun 
zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van de voorgenomen vrij-
stelling. 

ARTIKEL 17. PROCEDUREREGELS BIJ WIJZIGING 

Indien het plan overeenkomstig artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening wordt gewijzigd, dient bij de voorbereiding van het besluit tot 
wijziging de procedure als bedoeld in Afdeling 3.4. van de Algemene wet 
bestuursrecht te worden gevolgd. 
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ARTIKEL 18. OVERGANGSBEPALING 

18.1.  Bebouwing 

Bouwwerken, welke bestaan op het tijdstip van het in ontwerp ter inzage 
leggen van het plan, dan wel worden opgericht krachtens een voor dat 
tijdstip aangevraagde bouwvergunning ingevolge artikel 40 Woningwet 
en die afwijken van het plan, mogen behoudens onteigening en mits de 
planafwijking naar de aard niet wordt vergroot en overigens geen andere 
afwijkingen van het plan ontstaan: 
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
b. uitgebreid worden tot ten hoogste 10% van de oppervlakte en daar-

mee de inhoud, die bestond op het moment, dat het plan ter inzage 
werd gelegd; 

c. na calamiteit worden herbouwd, mits de bouwaanvraag binnen twee 
jaar na de calamiteit is ingediend. 

18.2.  Ander gebruik van de grond en gebruik van de opstallen 

a. Het gebruik van de grond en/of opstallen, dat strijdig is met het plan 
op het tijdstip waarop het plan van kracht wordt, mag worden ge-
handhaafd, tenzij: 
1. het een gebruik betreft dat met de in het vorige bestemmingsplan 

aangewezen bestemming strijdig was en welk strijdig gebruik een 
aanvang heeft genomen, nadat dit vorige bestemmingsplan 
rechtskracht heeft verkregen; 

2. het een gebruik betreft dat onder gelding van de vroegere rege-
ling is gewraakt en ook rechtens kon of moest worden gewraakt. 

b. Wijziging van het met het plan strijdig gebruik van de gronden en/of 
opstallen, is verboden tenzij door de wijziging de afwijking van het 
plan naar de aard en omvang niet wordt vergroot. 

c. Overtreding van het bepaalde in het vorige lid is een strafbaar feit als 
bedoeld in artikel 1a, onder 2 van de Wet op de economische delic-
ten. 

d. Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde 
onder b indien strikte toepassing daarvan leidt tot een beperking van 
het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt 
gerechtvaardigd. 

ARTIKEL 19. TITEL 

Het plan, waarvan deze voorschriften deel uitmaken, is genaamd: 
"bestemmingsplan Habraken". 
 
 
 
 



SBI VOLGNR OMSCHRIJVING AFSTAND CAT STANKGEVOELIG
01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW
0111, 0113 Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen) 30 2
014 Dienstverlening t.b.v. de landbouw 50 3
0142 KI-stations 50 3
05 - VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN
0502 0 Vis- en schaaldierkwekerijen
0502 1 - oester-, mossel- en schelpenteeltbedrijven 100 3
0502 2 - visteeltbedrijven 50 3
15 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN
151 0 Slachterijen en overige vleesverwerking:
151 1 - slachterijen en pluimveeslachterijen 100 3
151 2 - vetsmelterijen 700 5
151 3 - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval 300 4
151 4 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken 100 3
151 5 - loonslachterijen 50 3
152 0 Visverwerkingsbedrijven:
152 1 - drogen 700 5
152 2 - conserveren 200 4
152 3 - roken 300 4
152 4 - verwerken anderszins 300 4
1531 Aardappelprodukten fabrieken 300 4 X
1532, 1533 0 Groente- en fruitconservenfabrieken:
1532, 1533 1 - jam 100 3 X
1532, 1533 2 - groente algemeen 100 3 X
1532, 1533 3 - met koolsoorten 200 4 X
1532, 1533 4 - met drogerijen 300 4 X
1532, 1533 5 - met uienconservering (zoutinleggerij) 300 4
1541 0 Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten:
1541 1 - p.c. < 250.000 t/j 200 4 X
1542 0 Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten:
1542 1 - p.c. < 250.000 t/j 200 4 X
1543 0 Margarinefabrieken:
1543 1 - p.c. < 250.000 t/j 200 4 X
1551 0 Zuivelprodukten fabrieken:
1551 3 - melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j 100 3 X

1



SBI VOLGNR OMSCHRIJVING AFSTAND CAT STANKGEVOELIG
1551 5 - overige zuivelprodukten fabrieken 300 4 X
1552 Consumptie-ijsfabrieken 100 3 X
1561 Grutterswarenfabrieken 200 4 X
1561 0 Meelfabrieken:
1561 1 - p.c. < 500 t/u 200 4 X
1562 0 Zetmeelfabrieken:
1562 1 - p.c. < 10 t/u 200 4 X
1571 0 Veevoerfabrieken:
1571 3 - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoed 300 4 X
1572 Vervaardiging van voer voor huisdieren 200 4 X
1581 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:
1581 1 - v.c. < 2500 kg meel/week 30 2 X
1581 2 - Brood- en beschuitfabrieken 100 3 X
1582 Banket, biscuit- en koekfabrieken 100 3 X
1583 0 Suikerfabrieken:
1583 1 - v.c. < 2.500 t/j 500 5 X
1584 0 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:
1584 1 - Cacao- en chocoladefabrieken 500 5 X
1584 2 - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden 100 3 X
1584 3 - Suikerwerkfabrieken met suiker branden 300 4 X
1585 Deegwarenfabrieken 50 3 X
1586 0 Koffiebranderijen en theepakkerijen:
1586 1 - koffiebranderijen 500 5 X
1586 2 - theepakkerijen 100 3 X
1587 Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden 200 4 X
1589 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen 200 4 X
1589.1 Bakkerijgrondstoffenfabrieken 200 4 X
1589.2 Bakmeel- en puddingpoederfabrieken 200 4 X
1589.2 0 Soep- en soeparomafabrieken: X
1589.2 1 - zonder poederdrogen 100 3 X
1589.2 2 - met poederdrogen 300 4 X
1591 Destilleerderijen en likeurstokerijen 300 4 X
1592 0 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting: X
1592 1 - p.c. < 5.000 t/j 200 4 X
1593 t/m 1595 Vervaardiging van wijn, cider e.d. 30 2 X
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SBI VOLGNR OMSCHRIJVING AFSTAND CAT STANKGEVOELIG
1596 Bierbrouwerijen 300 4 X
1597 Mouterijen 300 4 X
1598 Mineraalwater- en frisdrankfabrieken 100 3 X
16 - VERWERKING VAN TABAK
160 Tabakverwerkende industrie 200 4 X
17 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL
171 Bewerken en spinnen van textielvezels 100 3
172 0 Weven van textiel:
172 1 - aantal weefgetouwen < 50 100 3
173 Textielveredelingsbedrijven 50 3
174, 175 Vervaardiging van textielwaren 50 3
1751 Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken 200 4
176, 177 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen 50 3
18 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT
181 Vervaardiging kleding van leer 50 3
182 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 30 2
183 Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont 50 3
19 - VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)
191 Lederfabrieken 300 4
192 Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) 50 3
193 Schoenenfabrieken 50 3
20 - HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.
2010.1 Houtzagerijen 100 3
2010.2 0 Houtconserveringsbedrijven:
2010.2 1 - met creosootolie 200 4
2010.2 2 - met zoutoplossingen 50 3
202 Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 100 3
203, 204 Timmerwerkfabrieken 100 3
205 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 30 2
21 - VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN
2111 Vervaardiging van pulp 200 4
2112 0 Papier- en kartonfabrieken:
2112 1 - p.c. < 3 t/u 50 3
212 Papier- en kartonwarenfabrieken 100 3
2121.2 0 Golfkartonfabrieken:
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2121.2 1 - p.c. < 3 t/u 100 3
22 - UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA
2221 Drukkerijen van dagbladen 100 3
2222 Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) 100 3
2222.6 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 30 2 X
2223 B Binderijen 30 2
2224 Grafische reproduktie en zetten 30 2
2225 Overige grafische aktiviteiten 30 2
23 - AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; BEWERKING SPLIJT-/KWEEKSTOFFEN
2320.2 A Smeeroliën- en vettenfabrieken 100 3
2320.2 B Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie 300 4
2320.2 C Aardolieproduktenfabrieken n.e.g. 300 4
24 - VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN
2411 0 Vervaardiging van industriële gassen:
2414.1 B0 Methanolfabrieken:
2414.1 B1 - p.c. < 100.000 t/j 200 4
2414.2 0 Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synth.):
2414.2 1 - p.c. < 50.000 t/j 300 4
242 0 Landbouwchemicaliënfabrieken:
242 2 - formulering en afvullen 500 5
243 Verf, lak en vernisfabrieken 300 4
2441 0 Farmaceutische grondstoffenfabrieken:
2441 1 - p.c. < 1.000 t/j 300 4
2441 2 - p.c. >= 1.000 t/j 500 5
2442 0 Farmaceutische produktenfabrieken:
2442 1 - formulering en afvullen geneesmiddelen 50 3 X
2442 2 - verbandmiddelenfabrieken 30 2 X
2451 Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken 300 4 X
2452 Parfumerie- en cosmeticafabrieken 300 4 X
2462 0 Lijm- en plakmiddelenfabrieken:
2462 1 - zonder dierlijke grondstoffen 100 3
2462 2 - met dierlijke grondstoffen 500 5
2464 Fotochemische produktenfabrieken 100 3
2466 A Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken 50 3
2466 B Overige chemische produktenfabrieken n.e.g. 200 4
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25 - VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF
2511 Rubberbandenfabrieken 300 4
2512 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:
2512 1 - vloeropp. < 100 m2 50 3
2512 2 - vloeropp. >= 100 m2 200 4
2513 Rubber-artikelenfabrieken 100 3
252 0 Kunststofverwerkende bedrijven:
252 1 - zonder fenolharsen 200 4
252 2 - met fenolharsen 300 4
26 - VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN
261 0 Glasfabrieken:
261 1 - glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j 100 3
261 3 - glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 t/j 300 4
2615 Glasbewerkingsbedrijven 50 3
262, 263 0 Aardewerkfabrieken:
262, 263 1 - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 50 3
262, 263 2 - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW 100 3
264 A Baksteen en baksteenelementenfabrieken 200 4
264 B Dakpannenfabrieken 200 4
2651 0 Cementfabrieken:
2651 1 - p.c. < 100.000 t/j 500 5
2652 0 Kalkfabrieken:
2652 1 - p.c. < 100.000 t/j 200 4
2653 0 Gipsfabrieken:
2653 1 - p.c. < 100.000 t/j 200 4
2661.1 0 Betonwarenfabrieken:
2661.1 1 - zonder persen, triltafels en bekistingtrille 200 4
2661.1 2 - met persen, triltafels of bekistingtrillers, 300 4
2661.2 0 Kalkzandsteenfabrieken:
2661.2 1 - p.c. < 100.000 t/j 100 3
2662 Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken 100 3
2663, 2664 0 Betonmortelcentrales:
2663, 2664 1 - p.c. < 100 t/u 100 3
2665, 2666 0 Vervaardiging van produkten van beton, (vezel)cement en gips:
2665, 2666 1 - p.c. < 100 t/d 100 3
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267 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:
267 1 - zonder breken, zeven en drogen 100 3
267 2 - met breken, zeven of drogen,   v.c. < 100.000 t/j 300 4
2681 Slijp- en polijstmiddelen fabrieken 50 3
2682 A0 Bitumineuze materialenfabrieken:
2682 A1 - p.c. < 100 t/u 300 4
2682 B0 Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol):
2682 B2 - overige isolatiematerialen 200 4
2682 C Minerale produktenfabrieken n.e.g. 100 3
2682 D Asfaltcentrales 200 4
27 - VERVAARDIGING VAN METALEN
271 0 Ruwijzer- en staalfabrieken:
271 1 - p.c. < 1.000 t/j 700 5
272 0 IJzeren- en stalenbuizenfabrieken:
272 1 - p.o. < 2.000 m2 500 5
273 0 Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen:
273 1 - p.o. < 2.000 m2 300 4
274 A0 Non-ferro-metaalfabrieken:
274 A1 - p.c. < 1.000 t/j 300 4
274 B0 Non-ferro-metaalwalserijen, -trekkerijen e.d.:
274 B1 - p.o. < 2.000 m2 500 5
2751, 2752 0 IJzer- en staalgieterijen/ -smelterijen:
2751, 2752 1 - p.c. < 4.000 t/j 300 4
2753, 2754 0 Non-ferro-metaalgieterijen/ -smelterijen:
2753, 2754 1 - p.c. < 4.000 t/j 300 4
28 - VERVAARD. VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.)
281 0 Constructiewerkplaatsen:
281 1 - gesloten gebouw 100 3
281 2 - in open lucht, p.o. < 2.000 m2 200 4
2821 0 Tank- en reservoirbouwbedrijven:
2821 1 - p.o. < 2.000 m2 300 4
2822, 2830 Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels 200 4
284 A Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven 200 4
284 B Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. 100 3
2851 0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:
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2851 1 - algemeen 50 3
2851 2 - scoperen (opspuiten van zink) 50 3
2851 3 - thermisch verzinken 100 3
2851 4 - thermisch vertinnen 100 3
2851 5 - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten) 50 3
2851 6 - anodiseren, eloxeren 100 3
2851 7 - chemische oppervlaktebehandeling 100 3
2851 8 - emailleren 100 3
2851 9 - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed) 30 2
2851 10 - stralen 200 4
2851 11 - metaalharden 100 3
2851 12 - lakspuiten en moffelen 100 3
2852 Overige metaalbewerkende industrie 100 3
287 A0 Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:
287 A1 - p.o. < 2.000 m2 200 4
287 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. 100 3
29 - VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN
29 0 Machine- en apparatenfabrieken:
29 1 - p.o. < 2.000 m2 100 3
29 2 - p.o. >= 2.000 m2 200 4
30 - VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS
30 A Kantoormachines- en computerfabrieken 50 3
31 - VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.
311 Elektromotoren- en generatorenfabrieken 200 4
312 Schakel- en installatiemateriaalfabrieken 200 4
313 Elektrische draad- en kabelfabrieken 200 4
314 Accumulatoren- en batterijenfabrieken 100 3
315 Lampenfabrieken 300 4
316 Elektrotechnische industrie n.e.g. 50 3
32 - VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH.
321 t/m 323 Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. 50 3
3210 Fabrieken voor gedrukte bedrading 50 3
33 - VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN
33 A Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. 30 2
34 - VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS
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341 0 Autofabrieken en assemblagebedrijven
341 1 - p.o. < 10.000 m2 200 4
3420.1 Carrosseriefabrieken 200 4
3420.2 Aanhangwagen- en opleggerfabrieken 200 4
343 Auto-onderdelenfabrieken 100 3
35 - VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS)
354 Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 100 3
36 - VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.
361 Meubelfabrieken 100 3
362 Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 2
363 Muziekinstrumentenfabrieken 30 2
364 Sportartikelenfabrieken 50 3
365 Speelgoedartikelenfabrieken 50 3
366 Vervaardiging van overige goederen n.e.g. 50 3
37 - VOORBEREIDING TOT RECYCLING
372 A0 Puinbrekerijen en -malerijen:
372 A1 - v.c. < 100.000 t/j 300 4
372 B Rubberregeneratiebedrijven 300 4
372 C Afvalscheidingsinstallaties 300 4
40 - PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER
40 A0 Elektriciteitsproduktiebedrijven (vermogen >= 50 MW)
40 B0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:
40 B1 - < 10 MVA 30 2
40 B2 - 10 - 100 MVA 50 3
40 B3 - 100 - 200 MVA 100 3
40 C0 Gasdistributiebedrijven:
40 C1 - gascompressorstations vermogen < 100 MW 300 4
40 C2 - gascompressorstations vermogen >= 100 MW 500 5
40 C3 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C 30 2
40 C4 - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D 100 3
45 - BOUWNIJVERHEID
45 A Bouwbedrijven en aannemersbedrijven met werkplaats 50 3
50 - HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS
501, 502, 504 Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven 30 2
5020.4 A Autoplaatwerkerijen 100 3
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5020.4 C Autospuitinrichtingen 50 3
5020.5 Autowasserijen 30 2
503, 504 Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 30 2
51 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING
5121 Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders 30 2 X
5122 Grth in bloemen en planten 30 2
5123 Grth in levende dieren 100 3 X
5124 Grth in huiden, vellen en leder 50 3
5125, 5131 Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen 30 2 X
5132, 5133 Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën 30 2 X
5134 Grth in dranken 30 2 X
5135 Grth in tabaksprodukten 30 2 X
5136 Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 30 2 X
5137 Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 30 2 X
5138, 5139 Grth in overige voedings- en genotmiddelen 30 2 X
514 Grth in overige consumentenartikelen (zoals speelgoed en caravans) 30 2
5151.1 0 Grth in vaste brandstoffen:
5151.1 1 - klein, lokaal verzorgingsgebied 100 3
5151.2 0 Grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen:
5151.2 1 - vloeistoffen, o.c. < 100.000 m3 200 4
5151.2 2 - vloeistoffen, o.c. >= 100.000 m3 500 5
5151.2 3 - tot vloeistof verdichte gassen 300 4
5151.3 Grth minerale olieprodukten (excl. brandstoffen) 100 3
5152.2 /.3 Grth in metalen en -halffabrikaten 100 3
5153 Grth in hout en bouwmaterialen 50 3
5154 Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur 50 3
5155.1 Grth in chemische produkten 100 3
5156 Grth in overige intermediaire goederen 30 2
5157 Autosloperijen 100 3
5157.2 /.3 Overige groothandel in afval en schroot 100 3
5162 Grth in machines en apparaten 30 2
517 Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. 30 2
55 - LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING
5552 Cateringbedrijven 30 2 X
60 - VERVOER OVER LAND
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6021.1 Bus-, tram- en metrostations en -remises 100 3
6022 Taxibedrijven, taxistandplaatsen 30 2
6023 Touringcarbedrijven 100 3
6024 Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) 100 3
603 Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 50 3
63 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER
6312 Veem- en pakhuisbedrijven, koelhuizen 50 3
64 - POST EN TELECOMMUNICATIE
641 Post- en koeriersdiensten 30 2
642 B TV- en radiozenders (zie ook tabel 2: zendinstallaties) 30 2
71 - VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN
711 Personenautoverhuurbedrijven 30 2
712 Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's) 50 3
713 Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 50 3
714 Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 30 2
73 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK
731 Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 30 2 X
74 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING
747 Reinigingsbedrijven voor gebouwen 50 3
7481.3 Foto- en filmontwikkelcentrales 30 2
7484.3 Veilingen voor landbouw- en visserijprodukten 200 4
90 - MILIEUDIENSTVERLENING
9000.1 0 RWZI's en gierverwerkingsinricht., met afdekking voorbezinktanks:
9000.1 1 - < 100.000 i.e. 200 4
9000.2 A Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d. 50 3
9000.2 B Gemeentewerven (afval-inzameldepots) 50 3
9000.3 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:
9000.3 A2 - kabelbranderijen 100 3
9000.3 A4 - pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) 50 3
9000.3 A5 - oplosmiddelterugwinning 100 3
9000.3 A7 - verwerking fotochemisch en galvano-afval 30 2
  D0 Composteerbedrijven:
9000.3 D1 - open 700 5
9000.3 D2 - gesloten 100 3
92 - CULTUUR, SPORT EN RECREATIE
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9301.1 A Wasserijen en strijkinrichtingen 50 3 X
9301.1 B Tapijtreinigingsbedrijven 50 3
9301.2 Chemische wasserijen en ververijen 30 2 X
9301.3 A Wasverzendinrichtingen 30 2
9305 A Dierenasiels en -pensions 100 3

Gehanteerde selectiecriteria:
- de aard en ligging van het bedrijventerrein (uitsluiten agrarische bedrijven, detailhandel, havengerelateerde bedrijven, dienstverlening te water, 
onderwijsinstellingen, zelfstandige kantoren, gezondheidsinstellingen, recreatiebedrijven, horecabedrijven, maatschappelijke instellingen alsmede  turf-
/delfstoffen-/waterwinningbedrijven e.d.);
  • uitsluiten van bedrijven die een geluidszonering hebben;
  • uitsluiten bedrijven die op het aspect visuele hinder een 3 scoren;
  • uitsluiten van bedrijven die in milieucategorie 1of 6 vallen.
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