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Hoofdstuk 1  Inleiding

Aan de noordkant van bedrijventerrein "De Dijken" in Tuitjenhorn bevindt zich een perceel 

met daarop een voormalige agrarische schuur. Het perceel heeft een bestemming 

"Bedrijventerrein" en heeft een specifieke aanduiding voor de functie garagebedrijf. Deze 

bestemming volgt uit een toenmalig plan, waarbij sprake was van de vestiging van een 

autogaragebedrijf. Dit plan is echter nooit tot uitvoering gekomen en het is ook niet de 

verwachting dat dit nog zal gebeuren.

Figuur 1: Overzicht locatie.

De gemeente acht de specifieke bestemming daardoor nu achterhaald en wenst de 

gebruiksmogelijkheden in overeenstemming te brengen met een meer algemene 

bedrijfsbestemming. Ook is het gewenst dat het bouwvlak, dat nu een specifieke vorm 

heeft, een meer courante vorm krijgt. Hierdoor ontstaan betere vestigingsmogelijkheden 

voor bedrijven.

Het geldende bestemmingsplan biedt geen mogelijkheden om de gebruiksmogelijkheden of 

het bouwvlak te wijzigen of van de regels hierover af te wijken. Daarom is een nieuw 

bestemmingsplan opgesteld. In het vervolg van deze toelichting wordt het 

bestemmingsplan nader gemotiveerd.
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Hoofdstuk 2  Beschrijving van het plan

2.1  Huidige situatie

Het plangebied heeft een min of meer driehoekige vorm en ligt tussen bebouwing aan de 

Kalverdijk en de weg De Dijken in Tuitjenhorn. Het perceel hoorde oorspronkelijk bij de 

bebouwing aan de Kalverdijk, maar grenst tevens direct aan en wordt ook ontsloten op de 

weg De Dijken. De locatie bevindt zich daarmee aan het begin van het bedrijventerrein "De 

Dijken" en ligt vanaf de doorgaande wegen Ambachtsdijk en de N245 gezien goed in het 

zicht. Op het perceel is een voormalige agrarische schuur aanwezig. De rest van het perceel 

bestaat uit gras en enige verharding.

Figuur 2: Vogelvlucht locatie, de zwarte lijn is het plangebied.
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Figuur 3: Straatbeeld van het perceel. De schuur is gesloopt.

Planologisch gezien valt het perceel onder het bestemmingsplan "Bedrijventerreinen" 

(vastgesteld 6 november 2012, gemeente Harenkarspel) en heeft het een bestemming 

"Bedrijventerrein" met een functieaanduiding "specifieke vorm van bedrijf - garagebedrijf". 

Volgens de regels betekent dit dat het perceel gebruikt mag worden voor "een 

garagebedrijf met inbegrip van detailhandel in auto's en aanverwante artikelen, met 

daaraan ondergeschikt plaatwerkactiviteiten", maar niet voor andere bedrijfsfuncties.

Het perceel heeft een wat incourant bouwvlak, dat voor maximaal 75% bebouwd mag 

worden met een maximale bouwhoogte van 7 meter. Het bouwvlak is in de bestaande 

situatie circa 770 m2 groot, zodat maximaal circa 580 m2 bebouwing gerealiseerd kon 

worden.

Figuur 4: Weergave voormalige bestemming (bestemmingsplan "Bedrijventerreinen").
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Tussen de bedrijfsbestemming en de bebouwing aan de Kalverdijk bevindt zich een 

bufferzone met de bestemming Groen. De bestemming van die groenstrook verandert niet 

en is daarom ook geen onderdeel van dit bestemmingsplan.

2.2  Nieuwe situatie

De gemeente Schagen wil het perceel verkopen en daarbij de gebruiksmogelijkheden meer 

laten aansluiten op het omliggende bedrijventerrein. Concreet houdt dit in dat ook andere 

bedrijfsfuncties dan alleen een garagebedrijf worden toegestaan, zolang deze in dezelfde 

milieucategorie vallen. Ook is een ruimer bouwvlak gewenst waardoor een handigere 

invulling met bebouwing mogelijk is en ruimtelijk een kwalitatief betere invulling kan 

ontstaan.

Uitgangspunten aanpassing van de bestemming:

Bestaande bestemmingsregels bedrijfsfunctie overnemen;

Specifieke functieaanduiding voor garagebedrijf vervalt;

Toestaan van bedrijven in milieucategorie 1 en 2;

Bouwvlak vergroten naar mogelijkheden van perceel.

Het huidige bouwvlak is afgestemd op een ontwerp voor een toenmalig plan, maar 

reflecteert niet per se de stedenbouwkundige mogelijkheden voor het perceel. Gelet op de 

ligging en omgeving is een groter bouwvlak in de richting van het bedrijventerrein 

aanvaardbaar. Hierdoor is een betere/handigere invulling van het perceel mogelijk. De 

aanwezigheid van buffers tussen bouwvlak en bestemmingsgrens aan zowel de westzijde 

als de zijde van de weg De Dijken blijven nog steeds gewenst. Gelet op het voorgaande 

ontstaat door middel van het doortrekken van de bouwvlakgrenzen aan de west- en 

oostzijde een nieuw, groter bouwvlak.

Figuur 5: Vergroten van het bouwvlak, het gearceerde gedeelte is de vergroting.
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Het bouwvlak is in de nieuwe situatie circa 1.120 m2. Met een maximaal 

bebouwingspercentage van 75% bedraagt de maximale bebouwing dan circa 840 m2. Dit is 

een toename van circa 260 m2 ten opzichte van de oude situatie. De omvang van de 

bestemming zelf wijzigt niet, dus de oppervlakte aan bedrijfsfunctie (bebouwd en 

onbebouwd) verandert ook niet.
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Hoofdstuk 3  Beleid

3.1  Rijksbeleid

Beleid en normstelling

Met het vaststellen van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) in 2012 heeft het Rijk 

de ruimtelijke ordening meer overgedragen aan gemeenten en provincies. Het Rijk heeft 

gekozen voor een selectievere inzet van rijksbeleid op slechts 14 nationale belangen. Voor 

deze belangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten boeken. Buiten deze 14 

belangen hebben decentrale overheden beleidsruimte voor het faciliteren van 

ontwikkelingen.

In het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6) is geregeld dat een toelichting bij een 

ruimtelijk plan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, moet voorzien in 

duurzame verstedelijking.

Toetsing bestemmingsplan

De extra toename in gebruiks- en bouwmogelijkheden die dit bestemmingsplan mogelijk 

maakt is dermate kleinschalig dat geen sprake is van een van de 14 nationale belangen. 

Ook betreft het geen stedelijke ontwikkeling. Het voorgaande bestemmingsplan staat 

namelijk al een stedelijke functie, namelijk bedrijfsbebouwing en -activiteiten, toe op het 

perceel. De oppervlakte van het bedrijfsgebruik wordt niet uitgebreid.

Conclusie

Het rijksbeleid staat dit bestemmingsplan niet in de weg.

3.2  Provinciaal beleid

Beleid en normstelling

Het ruimtelijk beleid van de provincie Noord-Holland is vastgelegd in de Structuurvisie 

Noord-Holland 2040 (vastgesteld door provinciale staten op 21 juni 2010). In de structuurvisie 

geeft de provincie aan welke doelen zij zich in de periode tot 2040 stelt. Hoofddoel is dat 

Noord-Holland een mooie, veelzijdige en internationaal concurrerende provincie blijft door 

in te zetten op klimaatbestendigheid, ruimtelijke kwaliteit en duurzaam ruimtegebruik.

De provinciale belangen zoals opgenomen in de provinciale structuurvisie zijn uitgewerkt in 

de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) (eveneens vastgesteld door provinciale staten 

op 21 juni 2010, daarna zijn verschillende aanpassingen geweest, waarvan de laatste 

ingegaan is op 1 maart 2017).

De PRV stelt in artikel 5a dat een bestemmingsplan uitsluitend kan voorzien in een nieuwe 

stedelijke ontwikkeling, als deze ontwikkeling in overeenstemming is met de binnen de regio 

gemaakte schriftelijke afspraken.

In artikel 5b staat dat een bestemmingsplan niet voorziet in nieuwe detailhandel op 

bedrijventerreinen en kantoorlocaties, met uitzondering van:

a. een afhaalpunt ten behoeve van internethandel;

b. detailhandel die in zowel bedrijfseconomisch als ruimtelijk opzicht ondergeschikt is aan 

de toegelaten bedrijfsuitoefening op grond van het vigerende bestemmingsplan en 
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daarop nauw aansluit;

c. brand- of explosiegevaarlijke detailhandel of;

d. volumineuze detailhandel indien deze in winkelgebieden uit een oogpunt van hinder, 

veiligheid of verkeersaantrekkende werking niet inpasbaar is. Als het totaal 

winkelvloeroppervlak van deze volumineuze detailhandel meer dan 1.500 m2 bedraagt, 

geldt dat:

1. dit aantoonbaar niet leidt tot ruimtelijk relevante leegstand in bestaande 

winkelgebieden, en;

2. de regionale adviescommissie hierover een advies heeft uitgebracht.

Toetsing bestemmingsplan

Zoals in paragraaf 3.1 al staat aangegeven betreft het hier geen stedelijke ontwikkeling, 

waardoor artikel 5a niet van toepassing is. Wat betreft detailhandel, de volgens de 

planregels toegelaten vorm van detailhandel (productiegebonden detailhandel, 

ondergeschikt aan de productiefunctie) valt onder punt b van de hierboven genoemde 

uitzonderingsgevallen.

Voor het overige zijn de provinciale structuurvisie en de verordening niet van toepassing.

Conclusie

Het bestemmingsplan past binnen het provinciale beleid.

3.3  Beleid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Beleid en normstelling

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft samen met haar partners haar 

waterbeleid op lange termijn (Deltavisie) en op middellange termijn (Waterprogramma 

2016-2021) opgesteld. In het Waterprogramma 2016-2021 (voorheen waterbeheersplan) zijn 

de programma's en beheerstaken van het hoogheemraadschap opgenomen met de 

programmering en uitvoering van het waterbeheer. Het programma is nodig om het 

beheersgebied klimaatbestendig te maken, toegespitst op de thema's waterveiligheid, 

wateroverlast, watertekort, schoon en gezond water en crisisbeheersing. Door het 

veranderende klimaat wordt het waterbeheer steeds complexer. Alleen door slim samen te 

werken is integraal en doelmatig waterbeheer mogelijk. Bij de ontwikkeling van het 

Waterprogramma is hieraan invulling gegeven door middel van een partnerproces en de 

ontwikkeling van gezamenlijke bouwstenen.

Daarnaast beschikt het Hoogheemraadschap over een verordening: de Keur 2016. Hierin 

staan de geboden en verboden die betrekking hebben op watergangen en waterkeringen. 

Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn. De 

werkzaamheden in of nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de 

beleidsregels die op website van het hoogheemraadschap zijn te vinden.

Toetsing bestemmingsplan

Er is een watertoets uitgevoerd, zie paragraaf 4.8.

Conclusie

Het waterbeleid staat het bestemmingsplan niet in de weg.
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3.4  Gemeentelijk beleid

Beleid en normstelling

De gemeente Schagen heeft de Reisgids voor ruimtelijke ontwikkelingen (6 mei 2015) 

opgesteld. Uitgangspunt is dat zorgvuldig met de ruimte binnen de gemeente om moeten 

worden gegaan. In dat kader dienen ideeën de ruimte te krijgen en initiatieven te worden 

gestimuleerd. Plannen worden op hun eigen meritus beoordeeld.

Om te bepalen hoe de beoordeling van plannen aan ruimtelijke kwaliteit plaats vindt, zijn 

beleidsregels opgesteld welke zijn opgenomen in de "Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit". De 

beleidsregels zijn abstract van karakter en geven ruimte voor verschillende 

ontwerpoplossingen. Het plangebied maakt onderdeel uit van de categorie "Werkgebied" 

en specifiek van "Bedrijventerreinen". Voor de werkgebieden geldt een regulier 

welstandsniveau. De reisgids geeft een kader voor ligging, hoofdvorm en vormgeving waar 

een toekomstige omgevingsvergunning aan wordt getoetst.

Toetsing bestemmingsplan

Het bestemmingsplan biedt kleinschalige extra mogelijkheden ten opzichte van de 

voorgaande planologische regeling. Het bouwvlak wordt iets vergroot en de 

gebruiksmogelijkheden worden verruimd van alleen een garagebedrijf naar bedrijven in 

milieucategorie 2 in het algemeen (zie paragraaf 2.2). Dat dit een goede ruimtelijke 

ordening is en tot een aanvaardbaar woon- en leefklimaat leidt is in de rest van deze 

toelichting onderbouwd.

Conclusie

Het bestemmingsplan past binnen het gemeentelijk beleid.
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten

4.1  M.e.r.-beoordeling

Beleid en normstelling

Een planMER is een in de Wet milieubeheer vastgelegde procedure waarmee voor de 

m.e.r.-(beoordelings)plichtige onderdelen van een ruimtelijk plan de milieugevolgen op 

basis van een zekere bandbreedte worden beoordeeld. Op die manier krijgt milieu een 

volwaardige rol in de afweging van belangen.

De drempelwaarden waarbij deze verplichting aan de orde is, zijn vastgelegd in de D-lijst 

van het Besluit milieueffectrapportage. Voorliggend plan valt onder de categorie "stedelijk 

ontwikkelingsproject" (D 11.2) en/of onder "industrieterrein" (D 11.3).

De drempelwaarden bedragen voor de categorie D 11.2:

1. een oppervlakte van 100 hectare of meer,

2. een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen, of

3. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer.

De drempelwaarde voor de categorie D 11.3 is:

1. een oppervlakte van 75 hectare of meer

Toetsing bestemmingsplan

Bij het planvoornemen gaat het om een toename aan bedrijfsbebouwing van maximaal 

circa 260 m2. De oppervlakte van de bedrijfsfunctie verandert niet. De drempelwaarde 

wordt dus (bij lange na niet) overschreden. Om die reden geldt een vormvrije 

m.e.r.-beoordeling. In dit kader kan worden aangegeven dat de milieueffecten in het 

vervolg van dit hoofdstuk zijn onderzocht. Op basis hiervan mag worden aangenomen dat 

de toekomstige activiteiten in het plangebied geen belangrijke nadelige gevolgen voor het 

milieu zullen hebben.

Conclusie

Er is geen aanleiding voor een vervolgonderzoek in het kader van het Besluit m.e.r.

4.2  Milieuzonering

Beleid en normstelling

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de ruimtelijk-functionele afstemming 

tussen bedrijfsactiviteiten, voorzieningen en hindergevoelige functies noodzakelijk. Bij deze 

afstemming kan gebruik worden gemaakt van de richtafstanden uit de VNG-brochure 

"Bedrijven en milieuzonering" (2009). Een richtafstand wordt beschouwd als de afstand 

waarbij onaanvaardbare milieuhinder als gevolg van bedrijfsactiviteiten (betreffende 

geluid, geur, stof en gevaar) redelijkerwijs kan worden uitgesloten. De zonering werkt twee 

kanten op. Enerzijds dat hindergevoelige functies (zoals woningen) geen hinder ondervinden 

van bedrijfsactiviteiten en anderzijds dat bedrijven niet worden ingeperkt in hun 

bedrijfsvoering.

Toetsing bestemmingsplan

Ten noorden van het plangebied, aan de Kalverdijk, bevinden zich enkele woningen. Bij het 
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opstellen van het voorgaande bestemmingsplan ("Bedrijventerreinen") is reeds rekening 

gehouden met een zonering t.b.v. een autogarage. Deze valt volgens de VNG-brochure 

onder milieucategorie 2, met een richtafstand van 30 meter. De afstand van de grens van 

de bestemming "Bedrijventerrein" tot de woningen bedraagt meer dan 30 meter. Deze 

afstand verandert met dit bestemmingsplan overigens ook niet. Omdat de werkelijke 

afstand groter is dan de richtafstand mag worden aangenomen dat een functie t/m in dit 

geval milieucategorie 2 mogelijk is. 

Figuur 6: Afstanden bestemmingsgrens tot naastgelegen woningen.

Conclusie

Met een invulling van het perceel t/m milieucategorie 2 is sprake van een aanvaardbaar 

woon- en leefklimaat.

4.3  Geluid

Beleid en normstelling

De Wet geluidhinder (Wgh) is er op gericht om de geluidhinder door onder andere 

wegverkeerslawaai, spoorweglawaai en industrielawaai te voorkomen en beperken. In de 

Wgh wordt een beperkt aantal typen objecten beschermd, namelijk:

- woningen

- andere geluidgevoelige gebouwen (bijv. scholen, verzorgingstehuizen)

- geluidgevoelige terreinen (bijv. woonwagenstandplaats, ligplaats voor woonschepen)
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Toetsing bestemmingsplan

Het plangebied bevat geen (bedrijfs)woning of andere geluidgevoelige functies. De 

bedrijfsfunctie zelf is geen beschermde functie. De Wgh is dus niet van toepassing.

Voor de geluidsbelasting van het bedrijf naar omliggende geluidgevoelige functies geldt de 

VNG-richtafstand; deze is ook voldoende, zie paragraaf 4.2.

Conclusie

Het aspect geluid vormt geen belemmering voor het bestemmingsplan.

4.4  Luchtkwaliteit

Beleid en normstelling

De Europese regels ten aanzien van luchtkwaliteit zijn geïmplementeerd in de Wet 

milieubeheer. Projecten die niet in betekenende mate (nibm) van invloed zijn om de 

luchtkwaliteit hoeven op grond van de Wet milieubeheer niet te worden getoetst aan de 

geldende grenswaarden. Een grens van 3% verslechtering van de luchtkwaliteit (een 

toename van maximaal 1,2  µg/m3 voor zowel PM10 als NO2) wordt als nibm beschouwd. 

Met de NIBM-tool kan, aan de hand van een prognose van de verkeerstoename, eenvoudig 

worden bepaald of een plan niet-in-betekenende-mate bijdraagt.

Toetsing bestemmingsplan

De verkeerstoename kan worden bepaald aan de hand van de landelijk erkende kentallen 

van het CROW over verkeersgeneratie (ASVV 2012). Voor de functie werken is hierin voor 

verschillende typen bedrijven de verkeersgeneratie opgegeven. Het type "bedrijf 

arbeidsintensief/bezoekersextensief" heeft de grootste verkeersgeneratie. Uitgaande van een 

worst-case benadering wordt dit type bedrijf in de toetsing meegenomen.

Op grond van de gemeentelijke parkeernota is voor het plangebied het omgevingstype 

"weinig stedelijk", "rest bebouwde kom" van toepassing. De verkeersgeneratie bedraagt dan 

9,1 - 10,9 motorvoertuigbewegingen per weekdag per 100 m2 bvo, inclusief vrachtverkeer. 

De toename van de bebouwingsmogelijkheden bedraagt circa 260 m2 (zie paragraaf 2.2). 

Omdat de toegestane bebouwingshoogte 7 meter is, is theoretisch een verdieping in het 

pand mogelijk. De maximale toename in bvo is dan circa 520 m2. Dit leidt tot, in een 

maximaal geval, 520 / 100 x 10,9 = 57 extra motorvoertuigbewegingen per etmaal. Na 

invoering in de nibm-tool is de conclusie dat de bijdrage door het verkeer niet in 

betekenende mate is en geen vervolgonderzoek nodig is.
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Figuur 7: Resultaat nibm-tool.

Conclusie

Er is geen verwachting van een verslechtering van de luchtkwaliteit als gevolg van dit 

bestemmingsplan. Het plan draagt niet-in-betekenende-mate bij aan de luchtkwaliteit. Er is 

geen nader onderzoek nodig.

4.5  Externe veiligheid

Beleid en normstelling

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's van de woon- en leefomgeving bij 

gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals vuurwerk, aardgas of lpg. Het 

aandachtsveld van externe veiligheid richt zich op zowel inrichtingen (bedrijven) waar 

gevaarlijke stoffen aanwezig zijn als het transport van gevaarlijke stoffen. 

Het beleid rond externe veiligheid heeft als doel een minimaal veiligheidsniveau voor de 

burger te garanderen, en de burger buiten de risicovolle inrichting te beschermen. Het 

beleid is erop gericht te voorkomen dat te dicht bij gevoelige bestemmingen activiteiten 

met gevaarlijke stoffen plaatsvinden, en tevens de risico's zelf (deels) te beperken. Dit is 

verankerd in diverse wet- en regelgeving, zoals het Besluit externe veiligheid inrichtingen 

(Bevi), Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb), Besluit externe veiligheid transportroutes 

en het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit).

In het kader van het Interprovinciaal overleg (IPO) is een zogenoemde risicokaart 

ontwikkeld. Op de risicokaart staan verschillende risico-ontvangers en risicobronnen 

aangegeven.

Toetsing bestemmingsplan

Voor dit bestemmingsplan is op de risicokaart nagegaan of er aandachtspunten 

(risicobronnen) op het vlak van externe veiligheid aanwezig zijn.

In de nabijheid van het plangebied, op circa 115 meter, is een tankstation gelegen. Bij het 

opstellen van het voor die inrichting geldende bestemmingsplan "Bedrijventerreinen" zijn de 

risico's van die inrichting onderzocht. Daaruit is voortgekomen dat op de verbeelding van 
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dat bestemmingsplan een "veiligheidszone - lpg" is opgenomen. De afstand van de grens 

van de veiligheidszone tot aan het plangebied bedraagt nog ruim 90 meter. Het 

tankstation heeft geen invloed binnen het plangebied.

Daarnaast ligt het plangebied in de nabijheid van de N245. Hierover is vervoer van 

gevaarlijke stoffen mogelijk. Uit het rapport "548 - N245-Noord Scharwoude - Schagen N248   

2007073001/04 PBp" (bron: risicokaart.nl) blijkt dat deze alleen een risicocontour (PR 10-8) van 

15 meter heeft. De werkelijke afstand tussen de N245 en het plangebied bedraagt circa 150 

meter. Er zijn geen risicovolle aandachts- of knelpunten.

Figuur 8: Risicokaart.

In de planregels van dit bestemmingsplan is in de bestemmingsomschrijving opgenomen 

dat risicovolle inrichtingen en/of vuurwerkbedrijven niet zijn toegestaan. Daarmee wordt 

voorkomen dat binnen het plangebied zelf een nieuwe risicobron ontstaat.

Conclusie

Het plangebied ligt buiten de invloedssfeer van risicobronnen en is zelf ook geen risicobron 

naar buiten toe.

4.6  Bodem

Beleid en normstelling

In het kader van zowel de economische uitvoerbaarheid als een goede ruimtelijke ordening 

in relatie tot de volksgezondheid dient te worden aangetoond dat de bodem geschikt is 

voor het beoogde functiegebruik. Ter plaatse van locaties die verdacht worden van 

bodemverontreiniging, moet verkennend bodemonderzoek worden uitgevoerd.

Toetsing bestemmingsplan

Het perceel kende in het verleden een agrarische functie. De voormalige agrarische schuur 

zal worden gesloopt. Vermoedelijk is hierin asbest aanwezig. Voor een efficiënte 

beoordeling van de bodemkwaliteit zal een bodemonderzoek na de sloop worden 
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uitgevoerd. Mocht hieruit blijken dat er sprake is van verontreiniging, dan zal dit worden 

gesaneerd. Voor het verlenen van een omgevingsvergunning is een recent 

bodemonderzoek vereist. Daarmee is geborgd dat dit voor de start van de bouw wordt 

onderzocht en getoetst.

Aangenomen mag worden dat de sloop zorgvuldig zal gebeuren en dat eventuele, 

onverhoopte bodemvervuiling kan worden gesaneerd. In het kader van de uitvoerbaarheid 

van het bestemmingsplan kan daarom worden gesteld dat er op voorhand geen 

aanleiding is om te veronderstellen dat de bestemming ten aanzien van het aspect bodem 

niet gerealiseerd zou kunnen worden.

Conclusie

Na de sloop van de aanwezige opstallen wordt bodemonderzoek uitgevoerd. Het is niet de 

verwachting dat het plan ten aanzien van het aspect bodem niet uitvoerbaar is.

4.7  Natuur

Beleid en normstelling

Bij een ruimtelijk plan moet, met het oog op beschermenswaardige natuurwaarden, 

rekening worden gehouden met de regelgeving op het gebied van gebiedsbescherming en 

soortenbescherming. De bescherming is geregeld in de Wet natuurbescherming.

Toetsing bestemmingsplan

Ten eerste moet hier gemeld worden dat het bestaande bestemmingsplan al een 

bedrijfsfunctie en bedrijfsbebouwing toestaat. Met het nieuwe bestemmingsplan verandert 

dit niet wezenlijk (zie hoofdstuk 2). De algemene aandacht voor de bescherming van 

bijvoorbeeld (broedende) vogels en de rugstreeppad tijdens de uitvoering van 

bouwactiviteiten blijven uiteraard van kracht.

Daarnaast geldt het volgende. Het plangebied ligt niet in en grens niet aan een beschermd 

gebied in het kader van de Wet natuurbescherming of provinciaal ruimtelijk natuurbeleid. 

Door de aard van het plan (kleinschalig) en de ligging zijn negatieve effecten redelijkerwijs 

uitgesloten.

Het perceel bestaat voor een gedeelte uit gras. Dit wordt intensief beheerd (kort gemaaid 

gras). Er is geen opgaande beplanting en geen water aanwezig. De omstandigheden voor 

de aanwezigheid van (beschermde) flora en fauna zijn niet gunstig.

Conclusie

Op voorhand kan in redelijkheid worden gesteld dat natuurwet en -regelgeving de 

uitvoerbaarheid van het plan niet in de weg staat.

4.8  Water

Beleid en normstelling

Op grond van artikel 3.1.6 Bro dient in de toelichting op ruimtelijke plannen een 

waterparagraaf te worden opgenomen van de wijze waarop rekening is gehouden met de 

gevolgen van het plan voor de waterhuishoudkundige situatie. In deze paragraaf dient 

uiteengezet te worden of en in welke mate het plan in kwestie gevolgen heeft voor de 

waterhuishouding, dat wil zeggen het grondwater en het oppervlaktewater. Het is de 

schriftelijke weerslag van de zogenaamde watertoets. Het doel van de watertoets is het 

waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op evenwichtige wijze in 
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beschouwing worden genomen bij alle waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen 

en besluiten. Door middel van de watertoets wordt in een vroegtijdig stadium aandacht 

besteed aan het wateraspect.

Toetsing bestemmingsplan

Er is een digitale watertoets uitgevoerd. De conclusie hieruit is dat met het nieuwe 

bestemmingsplan geen/in zeer beperkte mate sprake is van een toename van de 

verharding.  Bepaald is daardoor dat het plan een beperkte invloed heeft op de 

waterhuishouding. Dit kan worden ondervangen met standaard maatregelen. Er hoeven 

geen compenserende maatregelen uitgevoerd te worden.

Daarnaast wordt in het resultaat van de watertoets een aantal opmerkingen gemaakt over 

beheer en onderhoud van waterlopen, waterkwaliteit en riolering en over vergunningen en 

meldingen. Geadviseerd wordt met het oog op de waterkwaliteit het gebruik van 

uitloogbare materialen zoals koper, lood en zink zoveel mogelijk te voorkomen. Voor de 

volledige weergave van de watertoets, zie Bijlage 1.

Conclusie

Het aspect water vormt geen belemmering voor het bestemmingsplan.

4.9  Archeologie

Beleid en normstelling

De belangrijkste wettelijke basis voor het behoud van erfgoed is per 1 juli 2016 de 

Erfgoedwet. De kern van deze wet is dat wanneer de bodem wordt verstoord, de 

archeologische resten intact moeten blijven. Wanneer dit niet mogelijk is, worden 

archeologische resten opgegraven en elders bewaard.

Toetsing bestemmingsplan

Bij het opstellen van het voorgaande bestemmingsplan, "Bedrijventerreinen", is het aspect 

Archeologie reeds onderzocht. Terreinen die een archeologische waarde hebben, hebben 

een archeologische dubbelbestemming gekregen. Het plangebied had geen 

archeologische verwachtingswaarde en heeft geen archeologische bestemming. Aangezien 

archeologische resten niet meer kunnen wijzigen en het beleid ten aanzien van de 

verwachtingswaarde niet is gewijzigd, kan redelijkerwijs worden aangenomen dat er ten 

aanzien van archeologie geen belemmeringen zijn.

In het plangebied bevinden zich geen specifiek te beschermen cultuurhistorische waarden.

Conclusie

Vanuit het aspect archeologie en cultuurhistorie zijn er geen belemmeringen voor dit 

bestemmingsplan.

4.10  Verkeer en parkeren

Beleid en normstelling

Voor een ruimtelijk plan geldt dat de verkeerseffecten die optreden als gevolg van een 

planvoornemen in het kader van een goede ruimtelijke ordening moeten worden 

onderbouwd. Voor het stellen van kaders rond het parkeren heeft gemeente Schagen een 

parkeernota.

 20



 bestemmingsplan De Dijken 4 Tuitjenhorn

Toetsing bestemmingsplan

Verkeer

Op basis van de CROW normen is er een toename van verkeer mogelijk, zie paragraaf 4.4. 

Het gaat, in een worst case, om ongeveer 57 extra motorvoertuigbewegingen per weekdag 

(2,4 per uur over een etmaal). Dit is een dermate kleine hoeveelheid dat redelijkerwijs geen 

effecten op de verkeersafwikkeling zijn te verwachten.

Parkeren

Om in de parkeerbehoefte te voorzien is in de regels van dit bestemmingsplan vastgelegd 

dat voldoende parkeergelegenheid wordt gerealiseerd. De normen die de gemeente 

hanteert om te beoordelen of sprake is van voldoende parkeergelegenheid zijn opgenomen 

in de ‘Nota Parkeernormen Schagen 2016’. Deze toetsing vindt plaats op basis van deze 

nota, met inbegrip van eventuele wijzigingen van deze nota gedurende de planperiode. Zo 

wordt bij ontwikkeling altijd voorzien in de actuele parkeerbehoefte.

Conclusie

Het bestemmingsplan kan ten aanzien van de aspecten verkeer en parkeren uitvoerbaar 

worden geacht.

4.11  Kabels, leidingen en zoneringen

Beleid en normstelling

Bij de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met de 

aanwezigheid van elektriciteit- en communicatiekabels en nutsleidingen in de grond. Hier 

gelden beperkingen voor ingrepen in de bodem. Daarnaast zijn zones, bijvoorbeeld rondom 

hoogspanningsverbindingen, straalpaden en radarsystemen van belang. Deze vragen vaak 

om het beperken van gevoelige functies of van de hoogte van bouwwerken. Voor 

ruimtelijke plannen zijn alleen de hoofdleidingen van belang. De kleinere, lokale leidingen 

worden bij de uitvoering door middel van een Klic-melding in kaart gebracht.

Toetsing bestemmingsplan

In of nabij het plangebied lopen geen hoofdleidingen of -kabels die voorzien moeten 

worden van een planologische regeling.

Conclusie

Dit aspect vormt geen belemmering voor het bestemmingsplan.

4.12  Duurzaamheid

Beleid en normstelling

Duurzaamheid van een gebied of in relatie tot een ruimtelijke ontwikkeling kan tot 

uitdrukking komen in de thema's: kwaliteit van de leefomgeving, water, energie, mobiliteit, 

natuur/ecologie en milieu. Onder deze laatste kan onder meer het volgende worden 

verstaan: gezondheid, externe veiligheid, materiaalkeuze en hergebruik van materialen, 

duurzaam slopen, geluid, lucht en beheer/onderhoud van een gebied of gebouw. Er 

bestaat geen wettelijke verplichting om het thema duurzaamheid in bestemmingsplannen 

vast te leggen. Wel vormt het een belangrijk onderwerp in het sociaal-maatschappelijke 

debat en daarmee een belangrijk aandachtspunt in het overheidsbeleid. 

Gemeenten streven in dat kader naar een duurzame (gebouwde) omgeving. 
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Toetsing bestemmingsplan

Bestemmingsplannen kunnen zeer beperkt worden gehanteerd om duurzame 

energieaspecten te regelen.

De toekomstige eigenaar/gebruiker van het perceel kan bijvoorbeeld energiebesparende 

maatregelen treffen in de vorm van bijvoorbeeld isolatie, zonnepanelen of een 

warmtepomp en bij de bouw kunnen duurzame bouwmaterialen en -materieel toegepast 

worden.

Voor vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing of energie 

opwekken kunnen inwoners en ondernemers van Noord-Holland Noord tegenwoordig bij 

het Duurzaam Bouwloket terecht. De gemeente Schagen participeert hierin.

Conclusie

Het bestemmingsplan staat duurzaamheid niet in de weg, en andersom ook niet.
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Hoofdstuk 5  Juridische regeling

5.1  Algemeen

Bij het opstellen van dit bestemmingsplan zijn de Wet ruimtelijke ordening (Wro), het Besluit 

ruimtelijke ordening (Bro) en de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen 2012 

(SVBP2012) toegepast. Dit houdt onder andere in dat in de nieuwe Wro de strafbepaling en 

de algemene gebruiksbepaling zijn neergelegd, zodat deze niet meer hoeven te worden 

opgenomen in de planregels.

De SVBP2012 bepaalt in grote mate de vormgeving en inrichting van bestemmingsplannen. 

De SVBP2012 bevat bijvoorbeeld omschrijvingen van begrippen die letterlijk moeten worden 

overgenomen in elk bestemmingsplan. Daarnaast bevat het regels ten aanzien van de wijze 

waarop regels geformuleerd moeten worden. In het Bro is daarnaast een formulering 

opgenomen ten aanzien van de anti-dubbeltelregel en het overgangsrecht die letterlijk 

moeten worden overgenomen in de planregels.

Het bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bebouwingsbepalingen van de gronden in het 

plangebied. De juridische regeling is vervat in een verbeelding en bijbehorende regels. Op 

de verbeelding zijn de verschillende bestemmingen vastgelegd, in de regels (per 

bestemming) de bouw- en gebruiksmogelijkheden.

Het Bro bepaalt dat een bestemmingsplan vergezeld gaat van een toelichting. Deze 

toelichting heeft echter geen juridische status, maar is wel belangrijk als het gaat om de 

onderbouwing van hetgeen in het bestemmingsplan is geregeld en om de uitleg daarvan.

5.2  Toelichting op de bestemmingen

Het SVBP2012 voorziet in een standaardopbouw van een bestemmingsplan waarvan niet 

mag worden afgeweken. Bestemmingsplanregels zijn hierdoor altijd als volgt opgebouwd:

Hoofdstuk 1: Inleidende regels

Dit hoofdstuk bestaat uit twee artikelen: de begrippen en de wijze van meten. Dit houdt in 

dat belangrijke begrippen worden omschreven en nader wordt toegelicht hoe precies 

wordt gemeten. Hierdoor wordt verzekerd dat uiteenlopende interpretaties de naleving van 

de regels niet in de weg staan.

Hoofdstuk 2: bestemmingsregels

In dit hoofdstuk zijn de regels terug te vinden die gelden voor de verschillende 

bestemmingen. De verbeelding en regels van een bestemmingsplan vertellen in samenhang 

welke regels waar precies gelden.

In dit bestemmingsplan komt slechts één bestemming voor: Bedrijventerrein. Deze 

bestemming is hoofdzakelijk bedoeld voor gebouwen en overkappingen ten behoeve van 

bedrijven die zijn genoemd in milieucategorieën 1 en 2, met uitzondering van 

geluidzoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle inrichtingen en/of vuurwerkbedrijven en 

daarnaast ook voor productiegebonden detailhandel, met uitzondering van detailhandel in 

voedings- en genotmiddelen. Bedrijfswonen is niet toegestaan.
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Er is een bouwvlak opgenomen op de verbeelding. Gebouwen en overkappingen dienen 

binnen dit bouwvlak te worden gebouwd. Binnen het bouwvlak mag maximaal 75% 

worden bebouwd. De maximum bouwhoogte voor gebouwen (7 meter) is geregeld door 

middel van een aanduiding op de verbeelding. De maximum bouwhoogte voor 

overkappingen bedraagt 5 meter. Er geldt een maximale dakhelling van 55°. Verder gelden 

er bouwregels voor windturbines en voor overige bouwwerken, geen gebouw zijnde en 

specifieke gebruiksregels.

Hoofdstuk 3: algemene regels

In dit onderdeel van de regels komen algemene regels aan de orde die gelden voor alle 

bestemmingen in het bestemmingsplan en worden om die reden in een apart hoofdstuk 

opgenomen. Hierbij wordt ingegaan op de anti-dubbeltelregel en de bouwregels, 

gebruiksregels en afwijkingsregels. In de algemene regels wordt ook het parkeren nader 

geregeld. Deze regeling is gekoppeld aan zowel bouwactiviteiten als gebruik in het 

plangebied. Zo mag enkel gebouwd worden of de functie uitgebreid of gewijzigd worden 

voor zover voorzien is in voldoende parkeergelegenheid.

Hoofdstuk 4: overgangs- en slotregels

De regels van het bestemmingsplan sluiten altijd af met regels met betrekking tot het 

overgangsrecht en de slotregel. Het overgangsrecht wordt wettelijk voorgeschreven in 

artikel 3.2.1 en 3.2.2 van het Besluit ruimtelijke ordening en bevat daardoor altijd exact 

dezelfde formulering. De slotregel vertelt hoe een bestemmingsplan mag worden geciteerd.
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Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid

Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid van een 

bestemmingsplan. In dat verband wordt een onderscheid gemaakt tussen de 

maatschappelijke en de economische uitvoerbaarheid.

6.1  Economische uitvoerbaarheid

De economische uitvoerbaarheid van een plan wordt in eerste instantie bepaald door de 

financiële haalbaarheid ervan. Daarnaast is de grondexploitatieregeling uit de Wro van 

belang voor de economische uitvoerbaarheid. Deze regeling bepaalt dat de gemeente de 

door haar gemaakte kosten kan verhalen. Het kostenverhaal heeft dus ook invloed op de 

haalbaarheid van het plan.

Volgens artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) dient de gemeenteraad een 

grondexploitatieplan vast te stellen voor gronden waarop een bij algemene maatregel van 

bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen. Een dergelijk bouwplan is onder andere 

de bouw van een of meer andere hoofdgebouwen, zoals in het onderhavige geval speelt. 

Volgens het tweede lid van artikel 6.12 Wro kan de gemeenteraad besluiten af te wijken 

van het vaststellen van een exploitatieplan indien het verhaal van kosten van de 

grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd.

Bij onderhavig bestemmingsplan is dit laatste van toepassing en is een exploitatieplan 

daarom niet nodig. De kosten van de grondexploitatie zijn namelijk verzekerd doordat de 

gemeente zelf de gronden in eigendom heeft. De kosten worden via de gronduitgifte 

verhaald.

Op grond van deze gegevens kan de financiële uitvoerbaarheid van het plan in voldoende 

mate gewaarborgd worden geacht.

6.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Het bestemmingsplan doorloopt een procedure waarbij belanghebbenden zich kunnen 

uitspreken tegen de ontwikkeling en het plan. De resultaten uit de procedure geven inzicht 

in de maatschappelijke uitvoerbaarheid.

Vooroverleg

Op grond van artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening pleegt het voorbereidende 

bestuursorgaan overleg met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en 

met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke 

ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding 

zijn.

Gelet op de ligging van het plangebied en de kleinschaligheid van de 

bestemmingsplanmogelijkheden is overleg met andere gemeenten en met het Rijk niet aan 

de orde. Het plan is toegestuurd aan de provincie en aan het hoogheemraadschap. Er is 

geen reactie ontvangen.
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Zienswijzen

Vervolgens wordt het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze 

periode kan een ieder zienswijzen tegen het bestemmingsplan kenbaar maken. Eventuele 

zienswijzen worden door de gemeente beantwoord en al dan niet gegrond verklaard en al 

dan niet meegenomen in de vaststelling van het bestemmingsplan. De indieners van de 

zienswijzen worden hiervan op de hoogte gesteld.

Vaststelling

Na de ter inzagelegging besluit de gemeenteraad over de vaststelling van het 

bestemmingsplan. Uiteindelijk is tegen het bestemmingsplan beroep mogelijk bij de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
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Bijlagen toelichting

 27



 bestemmingsplan De Dijken 4 Tuitjenhorn

 28



 bestemmingsplan De Dijken 4 Tuitjenhorn

Bijlage 1  Watertoets
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datum 20-9-2017
dossiercode    20170920-12-16057

Project: Te verkopen perceel op bedrijventerrein De Dijken
Gemeente: Schagen
Aanvrager: gemeente Schagen
Organisatie: gemeente Schagen

Geachte heer/mevrouw gemeente Schagen,

Voor het plan Te verkopen perceel op bedrijventerrein De Dijken heeft u advies aangevraagd in het kader van de watertoets op 
www.dewatertoets.nl. Met de gegevens die u heeft opgegeven is bepaald dat het plan een beperkte invloed heeft op de
waterhuishouding. Hierdoor kan de korte procedure worden gevolgd voor de watertoets.

Dit betekent dat de beperkte invloed van het plan op de waterhuishouding kan worden ondervangen met standaard
maatregelen. Deze maatregelen vindt u in het onderstaande wateradvies dat u in de ruimtelijke onderbouwing van het plan kunt
verwerken. U hoeft dan verder geen contact met ons op te nemen met betrekking tot de watertoets. Mochten er desondanks
vragen zijn dan kunt u op onze watertoetspagina een link vinden naar de gebiedsindeling van onze regioadviseurs en
rechtstreeks contact opnemen met één van hen. (
https://www.hhnk.nl/portaal/schoon-en-gezond-water_3556/item/watertoets_3017.html.) U kunt ook met ons algemene nummer
bellen (072-582 8282) en vragen naar de regioadviseur voor de gemeente waarin uw plan zich bevindt.

Wij hebben uw aanvraag als een melding ontvangen en zullen deze archiveren. Tijdens de formele overlegprocedures (art 3.1.1
of art 5.1.1) van uw plan zal het waterschap een controle doen of de conclusies ten aanzien van de wateraspecten kloppen.
Indien u tijdens de ter inzage termijn van uw plan niets van ons hoort, gaan wij akkoord met het plan en kunt u deze email
beschouwen als ons formele wateradvies. Indien wij wel willen/moeten reageren, zullen wij contact met u opnemen.

LET OP: Dit formulier en het watertoetsproces is geen aanvraag voor een Watervergunning. Onze conclusie en wateradvies
mogen alleen gebruikt worden tijdens de (ruimtelijke) planvormingfase. U dient zelf na te gaan welke vergunningen nodig zijn
om het plan te realiseren. Bij het waterschap dient u wellicht een Watervergunning aan te vragen of een melding te maken in
het kader van vergunningverlening. Meer informatie over de Watervergunning vindt u op 
https://www.hhnk.nl/portaal/vergunningen-en-ontheffingen_3529/.

Met vriendelijke groet,

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Postbus 250
1700 AG HEERHUGOWAARD

T 072 582 8282
F 072 582 7010
E post@hhnk.nl
W www.hhnk.nl

Wateradvies korte procedure
Via de Digitale Watertoets (www.dewatertoets.nl) is aan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gevraagd een reactie
te geven op het plan Te verkopen perceel op bedrijventerrein De Dijken in het kader van de watertoets. In dit advies staan de



maatregelen die Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier adviseert om wateroverlast te voorkomen en het water in de
sloten schoon te houden. Op basis van de door de aanvrager/initiatiefnemer ingevoerde gegevens heeft het
hoogheemraadschap een aantal opmerkingen. Daarnaast is er een aantal aspecten die wij graag in de uitwerking van het plan
verwerkt willen zien.

Beleid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft samen met haar partners haar waterbeleid op lange termijn (Deltavisie)
en op middellange termijn (Waterprogramma 2016-2021) opgesteld. In het Waterprogramma 2016-2021 (voorheen
waterbeheersplan) zijn de programma's en beheerstaken van het hoogheemraadschap opgenomen met de programmering en
uitvoering van het waterbeheer. Het programma is nodig om het beheersgebied klimaatbestendig te maken, toegespitst op de
thema s waterveiligheid, wateroverlast, watertekort, schoon en gezond water en crisisbeheersing. Door het veranderende
klimaat wordt het waterbeheer steeds complexer. Alleen door slim samen te werken is integraal en doelmatig waterbeheer
mogelijk. Bij de ontwikkeling van het Waterprogramma is hieraan invulling gegeven door middel van een partnerproces en de
ontwikkeling van gezamenlijke bouwstenen.

Daarnaast beschikt het Hoogheemraadschap over een verordening: de Keur 2016. Hierin staan de geboden en verboden die
betrekking hebben op watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn.
De werkzaamheden in of nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels die u op onze website
kunt vinden (https://www.hhnk.nl/portaal/keur_41208/).

Verharding en compenserende maatregelen
Uit uw gegevens blijkt dat er geen / slechts in zeer beperkte mate sprake is van een toename van de verharding. Omdat dit een
dermate klein gevolg heeft voor de waterhuishoudkundige situatie hoeven er geen compenserende maatregelen uitgevoerd te
worden.

Beheer en onderhoud waterlopen
Alle werkzaamheden binnen een zone van 5 meter van de insteek van waterlopen zijn vergunningplichtig, omdat deze invloed
kunnen hebben op de water aan- en afvoer, waterberging of het onderhoud. Voorkomen dient te worden dat waterlopen niet
meer goed bereikbaar zijn voor zowel regulier als periodiek onderhoud (maaien en baggeren), omdat deze worden ingesloten
door de nieuwe ontwikkeling/bebouwing. Dit geldt met name in het stedelijk gebied, waar het hoogheemraadschap de ambitie
heeft om het onderhoud van gemeenten over te nemen. Indien er ter plaatse geen varend onderhoud wordt uitgevoerd, dient
een obstakelvrije zone van tenminste 5 meter aangehouden te worden.

Waterkwaliteit en riolering

U heeft aangegeven dat er binnen het plan activiteiten plaatsvinden die zorgen voor een verontreiniging van het hemelwater.
Voorkomen dient te worden dat vervuild hemelwater ongezuiverd op het oppervlaktewater terecht komt. Het
hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en ziet dus op toe op de omgang van
hemelwater in het plan. Met een goede inrichting kunnen wij sturing geven aan de kwaliteit van het watersysteem.

De gemeente heeft evenals het hoogheemraadschap een algehele zorgplicht voor het hemelwater. Ook de gemeente dient dus
op een verantwoorde wijze met het hemelwater om te gaan. Indien er een vermoeden is dat het afstromende hemelwater
verontreinigingen (kan) bevat(ten), dan moet de gemeente in overleg met het hoogheemraadschap naar een doelmatige
oplossing zoeken.

Wettelijk kader, vergunningen en meldingen
Veel type lozingen zijn vastgelegd in algemene regels van lozingenbesluiten. Afhankelijk van het type activiteit dat in het
plangebied wordt uitgevoerd dient aan een of meerdere van deze besluiten te worden voldaan. Wanneer de activiteit niet
voldoet aan de algemene regels dient een vergunning op grond van de Waterwet te worden aangevraagd. Het
hoogheemraadschap kan in dat geval voorschriften of nadere eisen stellen om verontreiniging van het oppervlaktewater te
voorkomen. Wanneer zuiverende maatregelen niet voldoende of niet mogelijk zijn kan worden besloten om het verontreinigde
hemelwater af te voeren naar de rioolwaterzuivering.

Voor meer informatie hieromtrent kunt u contact opnemen met medewerkers van de afdeling 'Vergunningen & Handhaving,
cluster Lozingen' van het hoogheemraadschap. Zij kunnen u informeren welke stappen u in uw situatie moet ondernemen.

Wij adviseren om met het oog op de waterkwaliteit het gebruik van uitloogbare materialen zoals koper, lood en zink zoveel
mogelijk te voorkomen.

Tot Slot
De initiatiefnemer van het plan is zelf verantwoordelijk voor de regeling, financiering en de realisatie van alle maatregelen die
voortvloeien uit het plan. Mocht de inhoud van het plan wijzigen, dan verzoeken wij u vriendelijk ons een geactualiseerde versie
toe te sturen. Ook ontvangen wij graag een exemplaar van het definitieve en goedgekeurde plan.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er desondanks vragen zijn, dan kunt u contact



opnemen via 072 - 582 8282 en vragen naar de contactpersoon voor uw gemeente.

De WaterToets 2014
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 bestemmingsplan De Dijken 4 Tuitjenhorn

Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  plan:

het bestemmingsplan De Dijken 4 Tuitjenhorn met identificatienummer 

NL.IMRO.0441.BPBEDDEDIJKEN4THN-VA01 van de gemeente Schagen;

1.2  bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij 

behorende bijlagen;

1.3  aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge 

de regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze 

gronden;

1.4  aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.5  bebouwing:

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

1.6  bebouwingspercentage:

een in het plan aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van het bouw- dan 

wel bestemmingsvlak aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd;  

1.7  bestaand:

het legale gebruik dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 

aanwezig is en/of bebouwing die op dat tijdstip aanwezig of in uitvoering is, krachtens een 

bouwvergunning en/of vrijstelling/ontheffing (vóór 1 oktober 2010) / omgevingsvergunning 

(ná 1 oktober 2010); 

1.8  bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;

1.9  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.10  bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het 

vergroten van een bouwwerk; 

1.11  bouwgrens

de grens van een bouwvlak;
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1.12  bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 

behorende bebouwing is toegelaten; 

1.13  bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 

regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

1.14  bouwwerk:

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is 

verbonden, of een constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander 

materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond 

verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse 

te functioneren;

1.15  dak

iedere bovenbeëindiging van een gebouw;

1.16  detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling voor verkoop, het 

verkopen en/of leveren van goederen aan personen die goederen kopen voor gebruik, 

verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

1.17  erf:

een al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een 

hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat 

gebouw, voor zover dit bestemmingsplan deze inrichting niet verbiedt;

1.18  gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 

wanden omsloten ruimte vormt; 

1.19  geluidzoneringsplichtige inrichting

een inrichting, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in 

een bestemmingsplan een geluidszone moet worden vastgesteld;

1.20  kampeermiddel:

1. een tent, een tentwagen, een kampeerauto of een caravan;

2. enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig of een gedeelte 

daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde, 

één en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen of gewezen voertuigen geheel of 

ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt 

voor recreatief nachtverblijf;

1.21  milieusituatie

de waarde van een gebied in milieuhygiënische zin die wordt bepaald door de mate van 

scheiding tussen milieugevoelige en milieubelastende functies, daarbij in het bijzonder gelet 

op het voorkomen dan wel beperken van hinder door geur, stof, geluid, gevaar, licht en/of 

trilling;
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1.22  overkapping:

een bouwwerk van één bouwlaag dat dient ter overdekking en niet of slechts gedeeltelijk 

met wanden is omgeven;

1.23  peil:

1. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg 

grenst: de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

2. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg 

grenst: de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van 

de bouw; 

3. indien op het water wordt gebouwd: het plaatselijk aan te houden waterpeil;

1.24  productiegebonden detailhandel

detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, geteeld, gerepareerd en/of 

toegepast in het productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de 

productiefunctie;

1.25  prostitutie:

het zich beschikbaar stellen voor het verrichten van seksuele handelingen met een ander 

tegen vergoeding;

1.26  risicovolle inrichting

een inrichting, bij welke ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een 

grenswaarde, een richtwaarde voor het risico c.q. een risico-afstand moet worden 

aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare 

objecten;

1.27  seksinrichting:

de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang 

alsof zij bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van 

erotisch-pornografische aard plaatsvinden;

Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan: een seksbioscoop, 

seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub of een prostitutiebedrijf waaronder tevens 

begrepen een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar;

1.28  straat- en bebouwingsbeeld

de waarde van een gebied in stedenbouwkundige zin die wordt bepaald door de mate 

van samenhang in aanwezige bebouwing, daarbij in het bijzonder gelet op de goede 

verhouding tussen bouwmassa en open ruimte, een goede bouwhoogte- en 

breedteverhouding tussen de bebouwing onderling en de samenhang in bouwvorm en 

ligging tussen bebouwing die ruimtelijke op elkaar georiënteerd is;

1.29  verkeersveiligheid

de waarde van een gebied voor de veiligheid van het verkeer die wordt bepaald door de 

mate van overzichtelijkheid en vrij uitzicht (met name bij kruisingen van wegen en uitritten) 

en de (mogelijke) effecten van bebouwing en overige inrichtingselementen op de 

gedragingen van verkeersdeelnemers;
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1.30  vuurwerkbedrijf

een bedrijf dat is gericht op de vervaardiging of assemblage van vuurwerk of de 

(detail)handel in vuurwerk c.q. de opslag van vuurwerk en/of de daarvoor benodigde 

stoffen;

1.31  weg

alle voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen of paden, daaronder 

begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende 

bermen en zijkanten, alsmede de aan de weg liggende parkeergelegenheden;
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.2  de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een 

daarmee gelijk te stellen constructiedeel;

2.3  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;

2.4  de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met 

uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar 

de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidsmuren, neerwaarts 

geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van 

het bouwwerk;

2.6  overschrijding bouw- c.q. bestemmingsgrenzen

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte 

bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, 

schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, balkons en overstekende daken buiten 

beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouw-, c.q. bestemmingsgrenzen niet 

meer dan 1 m bedraagt.

2.7  de hoogte van een windturbine

vanaf het peil tot de aan de (wieken)as van de windturbine.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Bedrijventerrein

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. gebouwen en overkappingen ten behoeve van bedrijven die zijn genoemd in Bijlage 1 

Bedrijvenlijst onder de categorieën 1 en 2, ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en 

met categorie 2', met uitzondering van geluidzoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle 

inrichtingen en/of vuurwerkbedrijven;

b. productiegebonden detailhandel, met uitzondering van detailhandel in voedings- en 

genotmiddelen;

met daaraan ondergeschikt:

c. groenvoorzieningen;

d. geluidwerende voorzieningen;

e. parkeervoorzieningen;

f. waterlopen en waterpartijen;

g. wegen, straten en paden;

h. openbare nutsvoorzieningen;

met de daarbijbehorende:

i. tuinen, erven en terreinen;

j. bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van de in lid 3.1 genoemde gebouwen en overkappingen gelden de 

volgende regels:

a. een gebouw of overkapping zal binnen een bouwvlak worden gebouwd;

b. de afstand van gebouwen en overkappingen tot de zijdelingse perceelgrens zal ten 

minste 2,00 m bedragen;

c. het bebouwingspercentage van het binnen het bouwvlak gelegen gedeelte van het 

bouwperceel zal ten hoogste 75% bedragen;

d. de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 

'maximale bouwhoogte (m)' aangegeven hoogte bedragen;

e. de bouwhoogte van een overkapping zal ten hoogste 5,00 m bedragen;

f. de dakhelling van een gebouw of overkapping zal ten hoogste 55° bedragen.

3.2.2  Windturbines

Voor het bouwen van windturbines gelden de volgende regels:

a. de afstand van een windturbine tot aan de zijdelingse perceelgrens zal ten minste 6,00 

m bedragen;

b. de hoogte van een windturbine zal ten hoogste 15,00 m bedragen.
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3.2.3  Overige bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende 

regels:

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen, met 

dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde 

van) de naar de weg gekeerde gevel van de bedrijfswoning ten hoogste 1,00 m zal 

bedragen;

b. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 

5,00 m bedragen.

3.3  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van de gronden en bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot 

en met categorie 2' ten behoeve van bedrijven die niet zijn genoemd in Bijlage 1 

Bedrijvenlijst onder de milieucategorieën 1 en 2;

b. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor de uitoefening van detailhandel, 

tenzij het productiegebonden detailhandel betreft, met uitzondering van detailhandel in 

voedings- en genotmiddelen;

c. het gebruik van een windturbine bij een bedrijf anders dan ten behoeve van de eigen 

energievoorziening.

3.4  Afwijken van de gebruiksregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, kan met een omgevingsvergunning 

worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 3.3 sub a. in die zin dat tevens bedrijven worden gevestigd die naar 

de aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijven die zijn genoemd 

in Bijlage 1 Bedrijvenlijst onder de categorieën 1 en 2, mits:

1. het gaat om bedrijven die niet zijn genoemd in Bijlage 1 Bedrijvenlijst, maar die qua 

milieubelasting gelijkwaardig zijn aan de bedrijven die wel worden genoemd of 

bedrijven die wel zijn genoemd in Bijlage 1 Bedrijvenlijst onder een hogere categorie 

dan 2, maar in een individueel geval een lagere milieubelasting hebben;

2. het geen geluidzoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle inrichtingen en/of 

vuurwerkbedrijven betreft.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 4  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan 

waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van 

latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 5  Algemene bouwregels

5.1  Parkeervoorzieningen

Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk wordt slechts verleend 

indien in, op of onder het bouwwerk, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij 

het bouwwerk behoort, in voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien. Of er sprake is 

van voldoende parkeergelegenheid, wordt bepaald aan de hand van de normen die zijn 

opgenomen in de 'Nota Parkeernormen Schagen 2016', met inbegrip van eventuele 

wijzigingen van deze nota gedurende de planperiode. 

5.2  Afwijken van de algemene bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 5.1 indien:

a. op andere geschikte wijze in de nodige parkeergelegenheid wordt voorzien;

b. het voldoen aan deze regel door bijzondere omstandigheden op overwegende 

bezwaren stuit. 

De onder a en b genoemde omgevingsvergunningen kunnen uitsluitend worden verleend 

indien dit geen onevenredige afbreuk doet aan de parkeersituatie ter plaatse.
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Artikel 6  Algemene gebruiksregels

6.1  Parkeervoorzieningen

a. Een omgevingsvergunning voor het uitbreiden of wijzigen van de functie van een 

bouwwerk wordt slechts verleend indien in, op of onder het bouwwerk, dan wel op of 

onder het onbebouwde terrein dat bij het bouwwerk behoort, in voldoende 

parkeergelegenheid wordt voorzien. Of er sprake is van voldoende parkeergelegenheid, 

wordt bepaald aan de hand van de normen die zijn opgenomen in de 'Nota 

Parkeernormen Schagen 2016', met inbegrip van eventuele wijzigingen van deze nota 

gedurende de planperiode.

b. Het bepaalde onder a. is niet van toepassing indien:

1. het voldoen aan deze regel door bijzondere omstandigheden op overwegende 

bezwaren stuit; of

2. op andere geschikte wijze in de nodige parkeergelegenheid wordt voorzien; 

 onder de voorwaarde dat dit geen onevenredige afbreuk doet aan de 

parkeersituatie ter plaatse.

6.2  Strijdig gebruik

Tot een gebruik in strijd met dit bestemmingsplan wordt begrepen het gebruik dat afwijkt 

van de bestemmingsomschrijvingen, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

a. het gebruiken of laten gebruiken van gronden als standplaats voor kampeermiddelen;

b. het gebruiken of laten gebruiken van gronden en bouwwerken ten behoeve van 

seksinrichtingen;

c. het gebruik van de gronden voor de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk 

gebruik onttrokken) voer-, vaar- en/of vliegtuigen;

d. het gebruik van de gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, 

anders dan voor de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten 

bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden;

e. het gebruik van de gronden voor het storten van puin en afvalstoffen;

f. het gebruiken dan wel laten gebruiken van gronden of bouwwerken waarbij de 

parkeergelegenheid die is vereist en aangelegd op grond van artikel 5.1 of  6.1 niet in 

stand wordt gelaten.
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Artikel 7  Algemene afwijkingsregels

7.1  Algemeen

Bij een omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag afwijken van:

a. de in het plan gegeven maten, afmetingen en percentages tot niet meer dan 10% van 

die maten, afmetingen en percentages;

b. het bepaalde in het plan en toestaan dat bestemmings- of bouwgrenzen worden 

overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;

De genoemde omgevingsvergunning kan uitsluitend worden verleend, mits geen 

onevenredige aantasting plaatsvindt van:

a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;

b. de verkeersveiligheid;

c. de sociale veiligheid;

d. de woonsituatie;

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 8  Overige regels

Indien en voor zover in deze regels wordt verwezen naar een wet, een algemene maatregel 

van bestuur, een verordening, een richtlijn of een andere (wettelijke) regeling, dan geldt 

deze wet, algemene maatregel van bestuur, verordening, richtlijn of andere (wettelijke) 

regeling zoals die luidt dan wel van kracht is op het moment van de tervisielegging van het 

ontwerp van dit plan. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 9  Overgangsrecht

9.1  Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 

aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een 

omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze 

afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt 

gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een 

omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk 

als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.

c. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het 

tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in 

strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van 

dat plan;

d. Het eerste lid is voorts 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 de daarvoor geldende beheersverordening, daaronder begrepen de 

overgangsbepalingen van die beheersverordening.

9.2  Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding 

van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, 

te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij 

door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

c. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het 

plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit 

gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

d. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 

voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen 

van dat plan;

e. Het eerste lid is voorts niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met de 

daarvoor geldende beheersverordening, daaronder begrepen de overgangsbepalingen 

van die beheersverordening.
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Artikel 10  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

“Regels van het bestemmingsplan 'De Dijken 4 Tuitjenhorn' van de gemeente Schagen".
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Bijlagen regels
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Bijlage 1  Bedrijvenlijst
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VNG-bestand categorale bedrijfsindeling 2009 (planologische selectie)  blz. 1

SBI-CODE 1993 SBI-CODE 2008 OMSCHRIJVING                              CAT

01 01 LANDBOUW EN DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN DE LANDBOUW

014 016 Dienstverlening ten behoeve van de landbouw
1. plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o.  < 500 m 2 2
2. plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o.>= 500 m 2 3.1

0142 0162 KI-stations 2

02 02 BOSBOUW EN DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN BOSBOUW

020 021, 022, 024 Bosbouwbedrijven 3.1

05 03 VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN

0501.1 0311 Zeevisserijbedrijven 3.2
0501.2 0312 Binnenvisserijbedrijven 3.1
0502 032 Vis- en schaaldierkwekerijen:

1. oester-, mossel- en schelpenteeltbedrijven 3.2
2. visteeltbedrijven 3.1

11 06 AARDOLIE- EN AARDGASWINNING

111 061, 062 Aardolie- en aardgaswinning:
061 1. aardoliewinputten 4.1
062 2. aardgaswinning inclusief gasbehandeling.instrumenten:   < 100.000.000 N m³/d 5.1
062 3. aardgaswinning inclusief gasbehandeling instrumenten: >= 100.000.000 N m³/d 5.2

15 10, 11 VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN

151 101, 102 Slachterijen en overige vleesverwerking:
1. slachterijen en pluimveeslachterijen 3.2

101 2. vetsmelterijen 5.2
3. bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval 4.2
4. vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o.   > 1000 m 2 3.2
5. vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m 2 3.1
6. vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o.   <= 200 m 2 3.1

101, 102 5. loonslachterijen 3.1
152 102 Visverwerkingsbedrijven:

1. drogen 5.2
2. conserveren 4.1
3. roken 4.2
4. verwerken anderszins: p.o.  > 1000 m 2 4.2
5. verwerken anderszins: p.o.<= 1000 m 2 3.2
6. verwerken anderszins: p.o.  <= 300 m 2 3.1

1531 1031 Aardappelproducten fabrieken
1. vervaardiging van aardappelproducten 4.2
2. vervaardiging van snacks met p.o. < 2000 m 2 3.1

1532, 1533 1032, 1039 Groente- en fruitconservenfabrieken:
1. jam 3.2
2. groente algemeen 3.2
3. met koolsoorten 3.2
4. met drogerijen 4.2
5. met uienconservering (zoutinleggerij) 4.2

1541 104101 Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten:
1. p.c. < 250.000 t/j 4.1
2. p.c. >= 250.000 t/j 4.2

1542 104102 Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten:
1. p.c.   < 250.000 t/j 4.1
2. p.c. >= 250.000 t/j 4.2

1543 1042 Margarinefabrieken:
1. p.c.   < 250.000 t/j 4.1
2. p.c. >= 250.000 t/j 4.2

1551 1051 Zuivelproductenfabrieken:
1. gedroogde producten p.c. >= 1,5 t/u 5.1
2. geconcentreerde producten, verdampingscapaciteit >=20 t/u 5.1
3. melkproductenfabrieken v.c.   < 55.000 t/j 3.2
4. melkproductenfabrieken v.c. >= 55.000 t/j 4.2
5. overige zuivelproductenfabrieken 4.2



VNG-bestand categorale bedrijfsindeling 2009 (planologische selectie)  blz. 2

SBI-CODE 1993 SBI-CODE 2008 OMSCHRIJVING                              CAT

1552 1052 1. consumptie-ijsfabrieken p.o.   > 200 m 2 3.2
2. consumptie-ijsfabrieken p.o. <= 200 m 2 2

1561 1061 Meelfabrieken:
1. p.c.   < 500 t/u 4.2
2. p.c. >= 500 t/u 4.1
Grutterswarenfabrieken 4.1

1562 1062 Zetmeelfabrieken:
1. p.c. < 10 t/u 4.1
2. p.c. >= 10 t/u 4.2

1571 1091 Veevoederfabrieken:
1. destructiebedrijven 5.2
2. beender-, veren-, vis- en vleesmeelfabriek 5.2
3. drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap.<10 t/u water 4.2
4. drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder cap.>=10 t/u water 5.2
5. mengvoeder, p.c. < 100 t/u 4.1
6. mengvoeder, p.c. >= 100 t/u 4.2

1572 1092 Vervaardiging van voer voor huisdieren 4.1
1581 1071 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:

1. v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens 2
2. v.c.>= 7500 kg meel/week 3.2

1582 1072 Banket-, biscuit- en koekfabrieken 3.2
1583 1081 Suikerfabrieken:

1. v.c. < 2.500 t/j 5.1
2. v.c. >= 2.500 t/j 5.2

1584 10821 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:
1. cacao- en chocoladefabrieken: p.o. >2.000 m 2 5.1
2. cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 2.000 m 2 3.2
3. cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m 2 2
4. Suikerwerkfabrieken met suiker branden 4.2
5. Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden p.o.   > 200 m 2 3.2
6. Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden p.o. <= 200 m 2 2

1585 1073 Deegwarenfabrieken 3.1
1586 1083 Koffiebranderijen en theepakkerijen:

1. koffiebranderijen 5.1
2. theepakkerijen 3.2

1587 108401 Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden 4.1
1589 1089 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen 4.1
1589.1 Bakkerijgrondstoffenfabrieken 4.1
1589.2 Soep- en soeparomafabrieken:

1. zonder poederdrogen 4.1
2. met poederdrogen 4.2

1591 110101 Destilleerderijen en likeurstokerijen 4.2
1592 110102 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:

1. p.c.   < 5.000 t/j 4.1
2. p.c. >= 5.000 t/j 4.2

1593 t/m 1595 1102 t/m 1104 Vervaardiging van wijn, cider, e.d. 2
1596 1105 Bierbrouwerijen 4.2
1597 1106 Mouterijen 4.2
1598 1107 Mineraalwater- en frisdrankfabrieken 3.2

16 12 VERWERKING VAN TABAK

160 120 Tabaksverwerkende industrie 4.1
17 13 VERVAARDIGING VAN TEXTIEL

171 131 Bewerken en spinnen van textielvezels 3.2
172 132 Weven van textiel:

1. aantal weefgetouwen   < 50 3.2
2. aantal weefgetouwen >= 50 4.2

173 133 Textielveredelingsbedrijven 3.1
174, 175 139 Vervaardiging van textielwaren 3.1
1751 1393 Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken 4.1
176, 177 139, 143 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen 3.1

18 14 VERVAARDIGING VAN KLEDING: BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT

181 141 Vervaardiging kleding van leer 3.1
182 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (exclusief van leer) 2
183 142, 151 Bereiden en verven van bont, vervaardiging van artikelen van bont 3.1
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SBI-CODE 1993 SBI-CODE 2008 OMSCHRIJVING                              CAT
19 15 VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCLUSIEF KLEDING)

191 151, 152 Lederfabrieken 4.2
192 151 Lederwarenfabrieken (exclusief kleding en schoeisel) 3.1
193 152 Schoenenfabrieken 3.1

20 16 HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.

2010.1 16101 Houtzagerijen 3.2
2010.2 16102 Houtconserveringsbedrijven:

1. met creosootolie 4.1
2. met zoutoplossingen 3.1

202 1621 Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 3.2
203, 204, 205 162 1. Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout 3.2
203, 204, 205 2. Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m 2 3.1
205 162902 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 2

21 17 VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN 
PAPIER- EN KARTONWAREN

2111 1711 Vervaardiging van pulp 4.1
2112 1712 Papier- en kartonfabrieken:

1. p.c. < 3 t/u 3.1
2. p.c. 3 - 15 t/u 4.1
3. p.c. >= 15 t/u 4.2

212 172 Papier- en kartonwarenfabrieken 3.2
2121.2 17212 Golfkartonfabrieken:

1. p.c.   < 3 t/u 3.2
2. p.c. >= 3 t/u 4.1

22 58 UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA

221 581 Uitgeverijen (kantoren) 1
2221 1811 Drukkerijen van dagbladen 3.2
2222 1812 Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) 3.2
2222.6 18129 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 2
2223 1814 Grafische afwerking 1

Binderijen 2
2224 1813 Grafische reproductie en zetten 2
2225 1814 Overige grafische activiteiten 2
223 182 Reproductiebedrijven opgenomen media 1

23 19
AARDOLIE- EN STEENKOOLVERWERKINGSINDUSTRIE BEWERKING SPLIJT- EN 
KWEEKSTOFFEN

231 191 Cokesfabrieken 5.3
2320.1 19201 Aardolieraffinaderijen 6
2320.2 19202 Smeeroliën- en vettenfabrieken 3.2

Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie 4.2
Aardolieproductenfabrieken niet eerder genoemd. 4.2

24 20 VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN

2411 2011 Vervaardiging van industriële gassen:
1. luchtscheidingsinstallatie v.c. >= 10 t/d lucht 5.2
2. overige gassenfabrieken, niet explosief 5.1
3. overige gassenfabrieken, explosief 5.1

2412 2012 Kleur- en verfstoffenfabrieken 4.1
2413 Anorganische chemische grondstoffenfabrieken:

1. niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 4.2
2. vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 5.3

2414.1 20141 Organische chemische grondstoffenfabrieken:
1. niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 4.2
2. vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 5.3
Methanolfabrieken:
1. p.c.   < 100.000 t/j 4.1
2. p.c. >= 100.000 t/j 4.2

2414.2 20149 Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synthetisch):
1. p.c.   < 50.000 t/j 4.2
2. p.c. >= 50.000 t/j 5.1

2415 2015 Kunstmeststoffenfabrieken 5.1
2416 2016 Kunstharsenfabrieken e.d. 5.2
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242 202 Landbouwchemicaliënfabrieken:

1. fabricage 5.3
2. formulering en afvullen 5.1

243 203 Verf,- lak- en vernisfabrieken 4.2
2441 2110 Farmaceutische grondstoffenfabrieken:

1. p.c.   < 1.000 t/j 4.2
2. p.c. >= 1.000 t/j 5.1

2442 2120 Farmaceutische productenfabrieken:
1. formulering en afvullen geneesmiddelen 3.1
2. verbandmiddelenfabrieken 2

2451 2041 Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken 4.2
2452 2042 Parfumerie- en cosmeticafabrieken 4.2
2461 2051 Kruit-, vuurwerk- en springstoffenfabrieken 5.3
2462 2052 Lijm- en plakmiddelenfabrieken:

1. zonder dierlijke grondstoffen 3.2
2. met dierlijke grondstoffen 5.1

2464 205902 Fotochemische productenfabrieken 3.2
2466 205903 Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken 3.1

Overige chemische productenfabrieken n.e.g. 4.1
247 2060 Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken 4.2

25 22 VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF

2511 221101 Rubberbandenfabrieken 4.2
2512 221102 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:

1. vloeroppervlakte < 100 m² 3.1
2. vloeroppervlakte > 100 m² 4.1

2513 2219 Rubber-artikelenfabrieken 3.2
252 222 Kunststofverwerkende bedrijven:

1. zonder fenolharsen 4.1
2. met fenolharsen 4.2
3. productie van verpakkingsmaterialen en assemblage van kunststof bouwmaterialen 3.1

26 23 VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, 
KALK- EN GIPSPRODUCTEN

261 231 Glasfabrieken:
1. glas en glasproducten, p.c.   < 5.000 t/j 3.2
2. glas en glasproducten, p.c. >= 5.000 t/j 4.2
3. glaswol en glasvezels, p.c.   < 5.000 t/j 4.2
4. glaswol en glasvezels, p.c. >= 5.000 t/j 5.1

2615 231 Glasbewerkingsbedrijven 3.1
262, 263 232, 234 Aardewerkfabrieken:

1. vermogen elektrische ovens totaal   < 40 kW 2
2. vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW 3.2

264 233 Baksteen- en baksteenelementenfabrieken 4.1
Dakpannenfabrieken 4.1

2651 2351 Cementfabrieken:
1. p.c.   < 100.000 t/j 5.1
2. p.c. >= 100.000 t/j 5.3

2652 235201 Kalkfabrieken:
1. p.c. < 100.000 t/j 4.1
2. p.c. >= 100.000 t/j 5.3

2653 235202 Gipsfabrieken:
1. p.c.   < 100.000 t/j 4.1
2. p.c. >= 100.000 t/j 5.1

2661.1 23611 Betonwarenfabrieken:
1. zonder persen, triltafels en bekistingstrillers 4.1
2. met persen, triltafels of bekistingstrillers, p.c.   < 100 t/d 4.2
3. met persen, triltafels of bekistingstrillers, p.c. >= 100 t/d 5.2

2661.2 23612 Kalkzandsteenfabrieken:
1. p.c.   < 100.000 t/j 3.2
2. p.c. >= 100.000 t/j 4.2

2662 2362 Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken 3.2
2663, 2664 2363, 2364 Betonmortelcentrales:

1. p.c.   < 100 t/u 3.2
2. p.c. >= 100 t/u 4.2

2665, 2666 2365, 2369 Vervaardiging van producten van beton, (vezel)cement en gips:
1. p.c.   < 100 t/d 3.2
2. p.c. >= 100 t/d 4.2
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267 237 Natuursteenbewerkingsbedrijven:

1. zonder breken, zeven en drogen p.o.   > 2.000 m 2 3.2
2. zonder breken, zeven en drogen p.o. <= 2.000 m 2 3.1
3. met breken, zeven of drogen v.c.   < 100.000 t/j 4.2
4. met breken, zeven of drogen v.c. >= 100.000 t/j 5.2

2681 2391 Slijp- en polijstmiddelenfabrieken 3.1
2682 2399 Bitumineuze materialenfabrieken:

1. p.c.   < 100 t/u 4.2
2. p.c. >= 100 t/u 5.1
Isolatiematerialenfabrieken (exclusief glaswol):
1. steenwol p.c. >= 5.000 t/j 4.2
2. overige isolatiematerialen 4.1
Minerale productenfabrieken n.e.g. 3.2
1. Asfaltcentrales p.c.  < 100 ton/uur 4.1
2. Asfaltcentrales p.c.>= 100 ton/uur 4.2

27 24 VERVAARDIGING VAN METALEN

271 241 Ruwijzer- en staalfabrieken:
1. p.c.   < 1.000 t/j 5.2
2. p.c. >= 1.000 t/j 6

272 245 IJzerenbuizen- en stalenbuizenfabrieken:
1. p.o.   < 2.000 m² 5.1
2. p.o. >= 2.000 m² 5.3

273 243 Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen:
1. p.o.   < 2.000 m² 4.2
2. p.o. >= 2.000 m² 5.2

274 244 Non-ferro-metaalfabrieken:
1. p.c.   < 1.000 t/j 4.2
2. p.c. >= 1.000 t/j 5.2
Non-ferro-metaalwalserijen, -trekkerijen en dergelijke:
1. p.o.   < 2.000 m² 5.1
2. p.o. >= 2.000 m² 5.3

2751, 2752 2451, 2452 IJzer- en staalgieterijen, -smelterijen:
1. p.c.   < 4.000 t/j 4.2
2. p.c. >= 4.000 t/j 5.1

2753, 2754 2453, 2454 Non-ferro-metaalgieterijen, -smelterijen:
1. p.c.  < 4.000 t/j 4.2
2. p.c >=4.000 t/j 5.1

28 25, 31 VERVAARDIGING EN REPARATIE VAN PRODUCTEN VAN METAAL 
(EXCLUSIEF MACHINES EN TRANSPORTMIDDELEN)

281 251, 331 Constructiewerkplaatsen:
1. gesloten gebouw 3.2
2. gesloten gebouw, p.o. <200 m 2 3.1
3. in open lucht, p.o.       < 2.000 m² 4.1
4. in open lucht, p.o. >= 2.000 m² 4.2

2821 2529, 3311 Tank- en reservoirbouwbedrijven:
1. p.o.   < 2.000 m² 4.2
2. p.o. >= 2.000 m² 5.1

2822, 2830 2521, 2530, 3311 Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels 4.1
284 255, 331 Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven 4.1

Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen, en dergelijke 3.2
2851 2561, 3311 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:

1. algemeen 3.2
2. scoperen (opspuiten van zink). 3.2
3. thermisch verzinken 3.2
4. thermisch vertinnen 3.2
5. mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten). 3.2
6. anodiseren, eloxeren 3.2
7. chemische oppervlaktebehandeling 3.2
8. emailleren 3.2
9. galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen, en dergelijke). 3.2
10. stralen 4.2
11. metaalharden 3.2
12. lakspuiten en moffelen 3.2

2852 2562, 3311 Overige metaalbewerkende industrie 3.2
Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200 m 2 3.1
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287 259, 331 Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:

1. p.o.   < 2.000 m² 4.1
2. p.o. >= 2.000 m² 5.1
Overige metaalwarenfabrieken niet eerder genoemd 3.2
Overige metaalwarenfabrieken niet eerder genoemd: inpandig p.o. <200 m 2 3.1

29 27, 28, 33 VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN

29 27, 28, 33 Machine- en apparatenfabrieken inclusief reparatie:
1. p.o.   < 2.000 m² 3.2
2. p.o. >= 2.000 m² 4.1

28, 33 3. met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW 4.2

30 26, 28, 33 VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS

30 26, 28, 33 Kantoormachines- en computerfabrieken inclusief reparatie 3.1

31 26, 27, 33 VERVAARDIGING VAN OVERIGE ELEKTRONISCHE MACHINES, APPARATEN EN 
BENODIGDHEDEN

311 271, 331 Elektromotoren- en generatorenfabrieken inclusief reparatie 4.1
312 271, 273 Schakel- en installatiemateriaalfabrieken 4.1
313 273 Elektrische draad- en kabelfabrieken 4.1
314 272 Accumulatoren- en batterijenfabrieken 3.2
315 274 Lampenfabrieken 4.2
316 293 Elektrotechnische industrie niet eerder genoemd 2
3162 2790 Koolelektrodenfabrieken 6

32 26, 33 VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -
BENODIGDHEDEN

321 t/m 323 261, 263, 264, 331
Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur, en dergelijke inclusief reparatie

3.1

3210 2612 Fabrieken voor gedrukte bedrading 3.1

33 26, 32, 33
VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN

33 26, 32, 33 Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten, e.d. incl. reparatie 2

34 29 VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS

341 291 Autofabrieken en assemblagebedrijven
1. p.o.   < 10.000 m² 4.1
2. p.o. >= 10.000 m² 4.2

3420.1 29201 Carrosseriefabrieken 4.1
3420.2 29202 Aanhangwagen- en opleggerfabrieken 4.1
343 293 Auto-onderdelenfabrieken 3.2

35 30 VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCLUSIEF AUTO'S EN  
AANHANGWAGENS)

351 301, 3315 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:
1. houten schepen 3.1
2. kunststof schepen 3.2
3. metalen schepen   < 25 m 4.1
4. metalen schepen >= 25 m en/of proefdraaien motoren >= 1 MW 5.1

3511 3831 Scheepssloperijen 5.2
352 302, 317 Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:

1. algemeen 3.2
2. met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW 4.2

353 303, 3316 Vliegtuigbouw- en -reparatiebedrijven:
1. zonder proefdraaien motoren 4.1
2. met proefdraaien motoren 5.3

354 309 Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 3.2
355 3099 Transportmiddelenindustrie niet eerder genoemd 3.2

36 31 VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN VERVAARDIGING VAN OVERIGE GOEDEREN 
NIET EERDER GENOEMD.

361 310 1. meubelfabrieken 3.2
9524 2. meubelstoffeerderijen b.o.< 200 m 2 1
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362 321 Fabricage van munten, sieraden, en dergelijke 2
363 322 Muziekinstrumentenfabrieken 2
364 323 Sportartikelenfabrieken 3.1
365 324 Speelgoedartikelenfabrieken 3.1
366 32991 Sociale werkvoorziening 2
366 32999 Vervaardiging van overige goederen niet eerder genoemd 3.1

37 38 VOORBEREIDING TOT RECYCLING

371 383201 Metaal- en autoschredders 5.1
372 383202 Puinbrekerijen en -malerijen:

1. v.c.   < 100.000 t/j 4.2
2. v.c. >= 100.000 t/j 5.2
Rubberregeneratiebedrijven 4.2
Afvalscheidingsinstallaties 4.2

40 35 PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN ELEKTRICITEIT, AARDGAS, 
STOOM EN WARM WATER

40 35 Elektriciteitsproductiebedrijven (vermogen >= 50 MWe):
1. kolengestookt (inclusief meestook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth 5.2
2. oliegestookt, thermisch vermogen > 75 MWth 5.1
3. gasgestookt (inclusief bijstook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth, in 5.1
4. kerncentrales met koeltorens 6
5. warmtekrachtinstallaties (gas), thermisch vermogen > 75 MWth 5.1
Bio-energieinstallaties, elektrisch vermogen < 50 MWe:
1. covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, GFT en reststromen  
voedingsindustrie 3.2
2. vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa 3.2
Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:
1. < 10 MVA 2
2. 10 - 100 MVA 3.1
3. 100 - 200 MVA 3.2
4. 200 - 1000 MVA 4.2
5. >= 1000 MVA 5.2
Gasdistributiebedrijven:
1. gascompressorstations, vermogen < 100 MW 4.2
2. gascompressorstations, vermogen >= 100 MW 5.1
3. gas: reduceer-, compressor-, meet- en reglinstallatie categorie A 1
4. gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), categorie B en C 2
5. gasontvang- en -verdeelstations, categorie D 3.1
Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:
1. stadsverwarming 3.2
2. blokverwarming 2
Windmolens:
1. wiekdiameter 20 m 3.2
2. wiekdiameter 30 m 4.1
3. wiekdiameter 50 m 4.2

41 36 WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER

41 36 Waterwinning-/ bereidingsbedrijven:
1. met chloorgas 5.3
2. bereiding met chloorbleekloog en dergelijke en / of straling 3.1
Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:
1. < 1 MW 2
2. 1 - 15 MW 3.2
3. >= 15 MW 4.2

45 41, 42, 43 BOUWNIJVERHEID
41, 42, 43 Bouwbedrijven algemeen: b.o.   > 2000 m 2 3.2

Bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2000 m 2 3.1
Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m 2 3.1
Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. < 1000 m 2 2

50 45, 47 HANDEL IN EN REPARATIE VAN AUTO'S EN MOTORFIETSEN, 
BENZINESERVICESTATIONS

501, 502, 504 451, 452, 453 Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven 2
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502 451 (Groot)handel in vrachtauto's (inclusief import en reparatie) 3.2
5020.4 45204 Autoplaatwerkerijen 3.2

Autobeklederijen 1
Autospuitinrichtingen 3.1

5020.5 45205 Autowasserijen 2
503, 504 453 Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 2
505 473 Benzineservicestations:

1. met LPG > 1000 m 3/jr 4.1
2. met LPG< 1000 m 3/jr 3.1
3. zonder LPG 2

51 46 GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING

511 461 Handelsbemiddeling (kantoren) 1
5121 4621 Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders 3.1

Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders met een verwerkingscapaciteit >= 500 
ton per uur. 4.2

5122 4622 Groothandel in bloemen en planten 2
5123 4623 Groothandel in levende dieren 3.2
5124 4624 Groothandel in huiden, vellen en leder 3.1
5125, 5131 46217, 4631 Groothandel in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen 3.1
5132, 5133 4632, 4633 Groothandel in vlees, vleeswaren, zuivelproducten, eieren en spijsoliën 3.1
5134 4634 Groothandel in dranken 2
5135 4635 Groothandel in tabaksproducten 2
5136 4636 Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk 2
5137 4637 Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen 2
5138, 5139 4638, 4639 Groothandel in overige voedings- en genotmiddelen 2
514 464, 46733 Groothandel in overige consumentenartikelen 2
5148.7 46499 Groothandel in vuurwerk en munitie:

1. consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton 2
2. consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton 3.1
3. professioneel vuurwerk, netto expliciet massa per bewaarplaats < 750 kg ( en > 25 kg    
theatervuurwerk) 5.1
4. professioneel vuurwerk, netto expliciet massa per bewaarplaats 750 kg tot 6 ton. 5.3
5. munitie 2

5151.1 46711 Groothandel in vaste brandstoffen:
1. klein, lokaal verzorgingsgebied 3.1
2. kolenterminal, opslagoppervlakte >= 2.000 m² 5.1

5151.2 46712 Groothandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen:
1. vloeistoffen o.c.   < 100.000 m³ 4.1
2. vloeistoffen o.c. >= 100.000 m³ 5.1
3. tot vloeistof verdichte gassen 4.2

5151.3 46713 Groothandel in minerale olieproducten (exclusief brandstoffen) 3.2
5152.1 46721 Groothandel in metaalertsen:

1. opslagoppervlakte   < 2.000 m² 4.2
2. opslagoppervlakte >= 2.000 m² 5.2

5152.2 /.3 46722, 46723 Groothandel in metalen en -halffabrikaten 3.2
5154 4673 Groothandel in hout en bouwmaterialen

1. Algemeen: bebouwde oppervlakte   > 2000 m 2 3.1
2. Algemeen: bebouwde oppervlakte <= 2000 m 2 2

5153.4 46735 Zand en grind:
1. algemeen: bebouwde oppervlakte    > 200 m 2 3.2
2. algemeen: bebouwde oppervlakte < = 200 m 2 2

4674 Groothandel in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur
1. algemeen: bebouwde oppervlakte   > 2000 m 2 3.1
2. algemeen: bebouwde oppervlakte <= 2000 m 2 2

5155.1 46751 Groothandel in chemische producten 3.2
5156 4676 Groothandel in overige intermediaire goederen 2
5157 4677 Autosloperijen: bebouwde oppervlakte    > 1000 m 2 3.2

Autosloperijen: bebouwde oppervlakte < = 1000 m 2 3.1
5157.2 /.3 Overige groothandel in afval en schroot: bebouwde oppervlakte    > 1000 m 2 3.1

Overige groothandel in afval en schroot : bebouwde oppervlakte <= 1000 m 2 3.2
5162 466 Groothandel in machines en apparaten:

1. machines voor de bouwnijverheid 3.2
2. overige 3.1

517 466, 469 Overige groothandel (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.) 2

60 49 VERVOER OVER LAND

6021.1 493 Bus-, tram- en metrostations en -remises 3.2
6022 Taxibedrijven en taxistandplaatsen 2
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6023 Touringcarbedrijven 3.2
6024 494 Goederenwegvervoersbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o.   > 1000 m 2 3.2
6024 Goederenwegvervoersbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. <= 1000 m 2 3.1
603 495 Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 2

61, 62 50, 51 VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT

61, 62 50, 51 Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) 1

63 52 DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN HET VERVOER

6311.1 52241 Laad-, los- en overslagbedrijven ten behoeve van zeeschepen:
1. containers 5.1
2. stukgoederen 4.2
3. ertsen, mineralen, e.d., opslagopp. >= 2.000 m² 5.3
4. granen of meelsoorten, v.c. >= 500 t/u 5.1
5. steenkool, opslagopp. >= 2.000 m² 5.2
6. olie, LPG, e.d. 5.3
7. tankercleaning 4.2

6311.2 52242 Laad-, los- en overslagbedrijven ten behoeve van de binnenvaart:
1. containers 4.2
2. stukgoederen 3.2
3. ertsen, mineralen, en dergelijke, opslagoppervlakte   < 2.000 m² 4.2
4. ertsen, mineralen, en dergelijke, opslagoppervlakte >= 2.000 m² 5.2
5. granen of meelsoorten v.c.  < 500 t/u 4.2
6. granen of meelsoorten v.c. >= 500 t/u 5.1
7. steenkool, opslagoppervlakte   < 2.000 m² 4.2
8. steenkool, opslagoppervlakte >= 2.000 m² 5.1
9. olie, LPG, en dergelijke 5.2
10. tankercleaning 4.2

6312 52102, 52109 Distributiecentra, pak- en koelhuizen 3.1
52109 Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 2

6321 5221 1. Autoparkeerterreinen, parkeergarages 2
6321 2. Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties) 3.2
6322, 6323 5222 Overige dienstverlening ten behoeve van het vervoer (kantoren) 1
6323 5223 Luchthavens 6
6323 Helicopterlandplaatsen 5.1
623 791 Reisorganisaties 1
634 5229 Expediteurs, cargadoors (kantoren) 1

64 53 POST EN TELECOMMUNICATIE

641 531, 532 Post- en koeriersdiensten 2
642 61 Telecommunicatiebedrijven 1
642 Zendinstallaties:
642 1. LG en MG, zendervermogen < 100 kw (bij groter vermogen: onderzoek!) 3.2
642 2. FM en TV 1

71 77 VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, 
ANDERE ROERENDE GOEDEREN

711 7711 Personenautoverhuurbedrijven 2
712 7712, 7739 Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (exclusief personenauto's) 3.1
713 773 Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 3.1
714 772 Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 2

72 62 COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE

72 62 Computerservice- en informatietechnologie-bureaus, en dergelijke 1
72 58, 63 Datacentra 2

74 63, 69 t/m 71, 73, 
74, 77, 78, 80 t/m 
82

OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

1

74

63, 69 t/m 71, 73, 
74, 77, 78, 80 t/m 
82

Overige zakelijke diensverlening: kantoren

747 812 Reinigingsbedrijven voor gebouwen 3.1
7481.3 74203 Foto- en filmontwikkelcentrales 2
7484.3 82991 Veilingen voor landbouw- en visserijproducten 4.1
7484.4 82992 Veilingen voor huisraad, kunst, en dergelijke 1
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90 37, 38, 39 MILIEUDIENSTVERLENING

9001 3700 RWZI's en gierverwerkingsinrichting, met afdekking voorbezinktanks:
1. < 100.000 i.e. 4.1
2. 100.000 - 300.000 i.e. 4.2
3. >= 300.000 i.e. 5.1
Rioolgemalen 2

9002.1 381 Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven, en dergelijke 3.1
Gemeentewerven (afval-inzameldepots) 3.1
Vuiloverslagstations 4.2

9002.2 382 Afvalverwerkingsbedrijven:
1. mestverwerkingskorrelfabrieken 5.1
2. kabelbranderijen 3.2
3. verwerking radio-actief afval 6
4. pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) 3.1
5. oplosmiddelterugwinning 3.2
6. afvalverbrandingsinrichtingen thermisch vermogen > 75 MW 4.2
7. verwerking fotochemisch en galvano-afval 2
Vuilstortplaatsen 4.2
Composteerbedrijven:
1. niet belucht v.c. < 5.000 t/j 4.2
2. niet belucht v.c. 5.000 tot 20.000 t/j 5.2
3. belucht v.c. < 20.000 t/j 3.2
4. belucht v.c. > 20.000 t/j 4.1
5. GFT in gesloten gebouw 4.1

93 96 OVERIGE DIENSTVERLENING

9301.1 96011 Wasserijen en strijkinrichtingen 3.1
Tapijtreinigingsbedrijven 3.1
Chemische wasserijen en ververijen 2

9301.2 96013 Wasverzendinrichtingen 2
9301.3 96013 Wasseretten, wassalons 1
9302 9602 Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten 1
9304 9613, 9604 Fitnesscentra, badhuizen en saunabaden 2
9305 9609 Dierenasiels en -pensions 3.2

9609 Persoonlijke dienstverlening niet eerder genoemd, exclusief bordelen, prostituees en 
sexclubs 1

Afkortingen:

cat.    categorie
o.c.    opslagcapaciteit
v.c.    verwerkingscapaciteit
p.c.    productiecapaciteit
p.o.    productieoppervlak
e.d.    en dergelijke
n.e.g. niet elders genoemd
t         ton
kl       klasse
u        uur
d        dag
w       week
jr        jaar
=       is gelijk aan
<       kleiner dan
>       groter dan
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