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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding en doel

Staatsbosbeheer (hierna: initiatiefnemer) is voornemens het perceel Korfwaterweg 13a als 

woning in gebruik te (laten) nemen. Op het perceel rust conform het vigerende 

bestemmingsplan 'Petten, 't Zand, Callantsoog, Groote Keeten' (vastgesteld op 28 september 

2010) de bestemming Bedrijf en de bestemming Natuur. Binnen de bestemming bedrijf is het 

niet toegestaan te wonen. Het bestemmingsplan biedt wel een wijzigingsbevoegdheid om de 

bestemming Bedrijf te wijzigen in de bestemming Wonen. Deze wijzigingsbevoegdheid 

bestaat niet voor de bestemming Natuur. Met voorliggend bestemmingsplan wordt de 

omzetting van het perceel naar de bestemmingen Wonen en Tuin mogelijk gemaakt.  

1.2  Plangebied

Het plangebied ligt ten noorden van de kern Petten aan het Korfwater. Het plan wordt aan de 

noord- en oostzijde begrensd door wegen/paden in de duinen, namelijk de Noordzeeroute. 

Aan de west- en zuidzijde grenst de woning aan percelen met andere woningen. In 

onderstaande figuur 1.1 is een luchtfoto weergegeven waarop de globale begrenzing van het 

plangebied is aangegeven.

Figuur 1.1: Globale ligging (rood omlijnd) van het plangebied (Bron: Google Earth)
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1.3  Leeswijzer

Deze toelichting bestaat uit de volgende hoofdstuk:

Hoofdstuk 1 geeft een inleiding op dit bestemmingsplan;

Hoofdstuk 2 gaat in op beleidskaders op rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau;

Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van het plangebied in de huidige en toekomstige 

situatie;

Hoofdstuk 4 beschrijft op welke wijze rekening is gehouden met de verschillende 

milieuaspecten;

Hoofdstuk 5 gaat in op de juridische planopzet en vormt de toelichting op de regels en 

verbeelding;

Hoofdstuk 6 gaat in op de economische uitvoerbaarheid;

Hoofdstuk 7 gaat tot slot in op de maatschappelijke uitvoerbaarheid 

(bestemmingsplanprocedure).
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Hoofdstuk 2  Beleidskader

2.1  Rijksbeleid

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk en 

mobiliteitsbeleid op rijksniveau en is de 'kapstok' voor bestaand en nieuw rijksbeleid met 

ruimtelijke consequenties. De SVIR vervangt de Nota Ruimte, de Structuurvisie Randstad 

2040, de Nota Mobiliteit, de MobiliteitsAanpak en de Structuurvisie voor de 

Snelwegomgeving. Tevens vervangt het de ruimtelijke doelen en uitspraken in de volgende 

documenten: PKB Tweede structuurschema Militaire terreinen, de agenda landschap, de 

agenda Vitaal Platteland en Pieken in de Delta.

In de SVIR schetst het kabinet hoe Nederland er in 2040 uit moet zien: concurrerend, 

bereikbaar, leefbaar en veilig. Het ruimtelijke- en mobiliteitsbeleid wordt meer aan  

provincies en gemeenten overgelaten. Hieronder valt bijvoorbeeld het landschapsbeleid. De 

Rijksoverheid richt zich op nationale belangen, zoals een goed vestigingsklimaat, een 

degelijk wegennet en waterveiligheid. Tot 2028 heeft het kabinet in de SVIR drie Rijksdoelen 

geformuleerd:

de concurrentiekracht vergroten door de ruimtelijk-economische structuur van 

Nederland te versterken. Dit betekent bijvoorbeeld een aantrekkelijk (internationaal) 

vestigingsklimaat; 

de bereikbaarheid verbeteren; 

zorgen voor een leefbare en veilige omgeving met unieke natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden. 

De provincies en gemeenten krijgen in het nieuwe ruimtelijke- en mobiliteitsbeleid meer 

bevoegdheden. Bijvoorbeeld op het gebied van landschappen, verstedelijking en het behoud 

van groene ruimte. Provincies en gemeenten zijn volgens het kabinet beter op de hoogte van 

de situatie in de regio en de vraag van bewoners, bedrijven en organisaties. Daardoor 

kunnen zij beter afwegen wat er in een gebied moet gebeuren. Het opstellen van dit 

bestemmingsplan past in die lijn.

Ecologische Hoofdstructuur (EHS)

De herijkte nationale EHS wordt uiterlijk in 2018 door provincies gerealiseerd. De robuuste 

verbindingen zijn geschrapt. Voor de langere termijn ontwikkelt het Rijk in overleg met de 

provincies een visie op natuur. De Natura 2000-gebieden (met natuurwaarden van Europees 

belang) en de twintig Nationale Parken maken deel uit van de EHS, evenals de Noordzee en 

de grote wateren. In de gemeente Schagen gaat het dan om Zwanenwater & Pettemerduinen, 

Noordzeekustzone, Duinen Den Helder-Callantsoog en Abtskolk & De Putten. Hierop wordt in 

paragraaf 4.7 nader ingegaan. Bij de realisatie van de EHS zal aandacht zijn voor de 

toegankelijkheid, de recreatieve waarde en  de cultuurhistorische en landschappelijke 

waarden. De herijkte nationale EHS is de belangrijkste Nederlandse bijdrage aan het keren 

van de internationale achteruitgang van biodiversiteit. De mogelijkheid voor soorten om 

zich tussen natuurgebieden te verplaatsen wordt vooral gerealiseerd via landbouwgebied 

en ander particulier beheerd groengebied.

blad 9 van 35                                                                                                               Ruimte - Antea Nederland B.V.



vastgesteld bestemmingsplan Korfwaterweg 13a    

Gemeente Schagen    

Projectnummer 258271    

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) regelt de doorwerking van  

nationale belangen op ruimtelijk gebied in gemeentelijke bestemmingsplannen door het 

stellen van de juridische kaders. Het Barro is ook wel bekend als de AMvB Ruimte. Het 

besluit is per 17 december 2011 in werking getreden. In het huidige Barro zijn opgenomen:

het Project Mainportontwikkeling Rotterdam;

militaire terreinen en -objecten;

de Wadden;

de kust (inclusief primaire kering);

de grote rivieren;

de Werelderfgoederen.

reserveringen uitbreidingen weg en spoor;

veiligheid vaarwegen;

het netwerk voor elektriciteitsvoorziening;

de buitendijkse uitbreidingsruimte in het IJsselmeer;

bescherming van de (overige) primaire waterkeringen;

reservering voor rivierverruiming Maas;

de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

De bebouwde kom van Petten ligt in de duinen. Dit geldt ook voor de Korfwaterweg. Daarmee 

is het nationaal belang Kustfundament van toepassing op het plangebied. Het Rijk 

beschermt de primaire waterkeringen en het kustfundament. Het beleid om de hoogte van 

het kustfundament te laten meegroeien met de zeespiegelstijging wordt doorgezet 

(kustsuppleties). Waar verantwoord wordt binnen het hoofdwatersysteem ruimte voor 

andere functies geboden. In dit geval gaat het om bebouwing die reeds in het gebied 

aanwezig is. Daarmee vormt het Barro in dit geval geen belemmering voor de beoogde 

bestemmingswijziging. 

2.2  Provinciaal beleid

Provinciale Structuurvisie Noord-Holland 2013

Op 21 juni 2010 is de Structuurvisie Noord-Holland 2040 vastgesteld door Provinciale 

Staten van Noord-Holland. Op 15 januari 2016 is de Provinciale Ruimtelijke Verordening 

(PRV) in werking getreden. Op 23 mei 2011 is de structuurvisie door middel van een partiële 

herziening herzien. 

In de Structuurvisie is het uitgangspunt voor 2040 'kwaliteit door veelzijdigheid'. 

Noord-Holland moet aantrekkelijk blijven in wat het is: een diverse, internationaal 

concurrerende regio, in contact met het water en uitgaande van de kracht van het 

landschap. Gelet op voorgaande doelstelling heeft de provincie een aantal provinciale 

belangen aangewezen. De drie hoofdbelangen vormen gezamenlijk de ruimtelijke 

hoofddoelstelling van de Provincie. In figuur 2.1 zijn de belangen die door de provincie 

onderscheiden worden schematisch weergegeven. 
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Figuur 2.1: Hoofddoelstellingen uit de Provinciale Structuurvisie Noord-Holland 2040. 

De structuurvisie is bindend voor de provincie zelf en niet voor gemeenten en burgers. Om 

de provinciale belangen, die in de structuurvisie zijn gedefinieerd, door te laten werken, 

heeft de provincie de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) opgesteld. 

Provinciale Ruimtelijke Verordening 

In de Provinciale Ruimtelijke Verordening maart 2017 (PRV) wordt een aantal algemene 

regels vastgesteld omtrent de inhoud van en de toelichting op bestemmingsplannen 

(waaronder mede worden verstaan omgevingsvergunningen met bijbehorende ruimtelijke 

onderbouwingen) over onderwerpen in zowel het landelijk als het bestaand stedelijk gebied 

van Noord-Holland waar een provinciaal belang mee gemoeid is. De PRV is op 12 december 

2016 door Provinciale Staten vastgesteld en 1 maart 2017 in werking getreden. In de 

verordening zijn verschillende regels opgenomen. Er zijn regels voor het gehele provinciale 

gebied en regels voor uitsluitend het landelijk gebied. Afhankelijk van de ligging van het 

plangebied zijn de regels uit de verordening al dan niet van toepassing voor een 

bestemmingsplan. 

Bij de PRV horen verschillende kaarten. Voor het plangebied geldt volgens kaart 6 de 

aanwijzing voor 'grootschalige landbouw'. Het gebied rond en in de Korfwaterweg is volgens 

kaart 9 aangeduid als zoekgebied voor kleinschalige oplossingen duurzame energie. 

Daarnaast is in de PRV de aanwijzing van de EHS opgenomen. Deze is ook weergegeven in 

figuur 2.2. In paragraaf 4.7 is nader ingegaan op de natuurwaarden en de EHS. Uit de kaart 

blijkt dat de EHS buiten de planlocatie gelegen is.

In dit bestemmingsplan wordt de bedrijfsbestemming gewijzigd in een woonbestemming. De 

bestaande bedrijfsbestemming was reeds aangeduid in het bestaande bestemmingsplan en 

behoort daarmee tot het BSG. Het perceel er omheen was aangeduid met de bestemming 

Natuur. Hierin kan in principe geen bebouwing mogelijk gemaakt worden. In dit nieuwe 

bestemmingsplan worden slechts beperkt bijgebouwen mogelijk gemaakt. Voor deze 

ondergeschikte bebouwing vormt de PRV geen belemmering. 
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Figuur 2.2:  Uitsnede uit het Natuurbeheerplan, kaartlaag begrenzingenkaart EHS (groene 

vlak). Het plangebied is rood omcirkeld. 

Het gebied rond en in de Korfwaterweg is aangeduid als zoekgebied voor grootschalige 

windenergie. De provincie heeft echter een besluit genomen om windenergie op land niet 

verder uit te breiden. 

Provinciale Milieuverordening

De planlocatie ligt binnen een gebied dat door de provincie Noord-Holland is aangewezen 

als aardkundig monument. In de Provinciale Milieuverordening heeft de provincie onder 

meer regels opgesteld ter bescherming van deze aardkundige monumenten. De aardkundige 

monumenten zijn weergegeven op de informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie (zie ook 

figuur 2.4). 

Figuur 2.4: Uitsnede uit de Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie. Het plangebied 

(rood omcirkeld) ligt binnen het gebied dat is aangewezen als aardkundig monument. 

In de Provinciale Milieuverordening is in hoofdstuk 6 geregeld dat handelingen die het 

aardkundig monument kunnen aantasten verboden zijn. Van dit verbod kunnen 

Gedeputeerde Staten ontheffing verlenen. Uitzondering hierop vormt onder andere de 

aanpassing van bebouwing binnen een bouwvlak van een vastgesteld bestemmingsplan. 
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Het bestemmingsplan heeft betrekking op de wijziging van de functie van een bestaand 

gebouw. Tevens is in de regeling ten aanzien van bijbehorende bouwwerken een beperkte 

hoeveelheid extra bebouwing mogelijk. Dit betreft een zodanig beperkte hoeveelheid 

bebouwing ten opzichte van de oppervlakte van het monument, die bovendien in de directe 

omgeving van reeds bestaande bebouwing aanwezig is, dat geen sprake is van verstoring 

van het aardkundig monument.

Conclusie

De voorgenomen ontwikkeling past binnen het provinciaal beleid. 

2.3  Gemeentelijk beleid

Woonvisie Schagen

De gemeente Schagen heeft op 28 oktober 2014 de Woonvisie vastgesteld, waarin is 

opgenomen hoe Schagen omgaat met de veranderingen op de woningmarkt. In Schagen zijn 

daarbij bepaalde trends te zien: 

de groei van het aantal inwoners en huishoudens daalt, op termijn slaat dat om in 

krimp (volgens provinciale prognose: na 2030) In de stad Schagen blijft de bevolking 

wel groeien.

Vergrijzing 

Meer kleine huishoudens 

Urbanisatie 

De Woonvisie beschrijft de rol van Schagen in de regio en de provincie en hoe onderling 

wordt samengewerkt om te komen tot een blijvend gezond woningbestand in zowel stad, 

dorp als landelijk gebied. Samen met maatschappelijke partners en de inwoners wil 

Schagen de antwoorden vinden en een impuls geven aan de vitaliteit en kracht van de 

gemeenschappen in de kernen.

De visie is gericht op vier thema’s die gezamenlijk bijdragen aan blijvend prettig en 

aantrekkelijk wonen in onze gemeente: 

de eigen kracht van inwoners; 

de kwaliteit van de kernen; 

de kwaliteit van de woningvoorraad behouden en versterken; 

het woningbouwprogramma verminderen (aansluitend op de marktvraag). 

In de woonvisie staan de criteria om kwalitatieve keuzes te maken op een rij. De 

herbestemming van de bedrijfsfunctie van de Korfwaterweg 13a past in deze woonvisie, 

omdat het gaat om de herbestemming van een bestaand gebouw voor wonen. Tevens wordt 

door deze herbestemming een bedrijfsfunctie uit een woonwijk verwijderd, waarmee een 

potentieel hinderveroorzakende functie uit het gebied wordt verwijderd. Dit is positief voor 

de leefkwaliteit aan de Korfwaterweg. 

Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit

Op 9 februari 2016 heeft de gemeente Schagen de 'Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit' 

vastgesteld en de 'Welstandnota Schagen 2013' ingetrokken. De reisgids omvat het nieuwe 

welstandsbeleid voor de hele gemeente en is gericht op het behoud en de versterking van de 

ruimtelijke kwaliteit. Ten opzichte van de 'Welstandnota Schagen 2013' krijgen 

initiatiefnemers meer ruimte en verantwoordelijkheid voor de manier waarop zij hun 

bouwplannen willen laten passen in de omgeving. 
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In de reisgids worden gebiedsgerichte welstandscriteria onderscheiden. In deze criteria 

staat in algemene bewoordingen waaraan een bouwwerk moet voldoen. De betaande 

situatie is daarbij het uitgangspunt voor een eigentijdse omgeving. In de reisgids zijn 

verschillende welstandsgebieden onderscheiden. Het plangebied maakt onderdeel uit van 

de 'komgebieden'. Voor deze gebieden is een regulier welstandsniveau van toepassing. Voor 

de bouwwerken waarvoor een regulier welstandsniveau voor geldt, gebruiken wij de 

algemene en gebiedsgerichte welstandscriteria. In de criteria staat in algemene 

bewoordingen waaraan een bouwwerk moet voldoen. 

Reisgids voor ruimtelijke ontwikkelingen

In juni 2015 heeft de gemeente Schagen de 'Reisgids voor ruimtelijke ontwikkelingen' 

vastgesteld en het 'Afwijkingenbeleid bestemmingsplannen 2013' ingetrokken. De reisgids 

geeft de visie van de gemeente Schagen op ruimtelijke ontwikkelingen en bevat tevens een 

handleiding op basis waarvan plannen kunnen worden uitgewerkt. Daarnaast zijn er 

verschillende beleidsregels opgenomen die gehanteerd worden bij het bepalen van 

mogelijke medewerking wanneer een ontwikkeling in strijd is met het geldende 

bestemmingsplan. Deze beleidsregels zijn abstract van karakter en in de vorm van kaders 

opgenomen. De reisgids maakt duidelijk wat men kan verwachten bij ruimtelijke 

ontwikkeling en waar rekening mee gehouden moet worden. 

De reisgids biedt de mogelijkheid om (bedrijfs)initiatieven op bais van een wegwijzer te 

toetsen. Binnen het thema Wonen is deze wegwijzer voornamelijk gericht op het ontwikkelen 

van nieuwe woningbouwlocaties en niet op het wijzigen van een bestemming van een 

perceel. Desondanks kan aan de hand van de wegwijzer vastgesteld worden dat 

Korfwaterweg 13a een kansrijke locatie voor herbestemming is. Het gaat om de 

herbestemming van een bestaand gebouw waarbij een bedrijfsfunctie uit een woonwijk 

wordt verwijderd. Korfwaterweg 13a vindt daardoor beter aansluiting bij de rest van de 

omgeving. Zoals eerder aangegeven past de herbestemming in de lokale woonvisie. Verder is 

er nauwelijks sprake van regionale effecten omdat het gaat om de herbestemming van één 

perceel. De herbestemming is wel een welkome aanvulling om te komen tot een gezonde en 

vitale kern, omdat een potentieel hinderveroorzakende functie uit het gebied wordt 

verwijderd. Voor wat betreft de omgevingsaspecten zal door de herbestemming weinig 

verschil optreden. Het gebied is goed ontsloten en de verkeersbewegingen zullen bij de 

herbestemming weinig verschilen. Zoals de reisgids vraagt, is het plan besproken met de 

directe buren (Korfwaterweg 13, 14 en 14A). De buren hebben geen bezwaar tegen het 

initiatief. 

Nota parkeernormen Schagen 2016 

Op 7 november 2017 is het bestemmingsplan “Parkeren” van de gemeente Schagen 

vastgesteld. Dit bestemmingsplan is een paraplubestemmingsplan dat als een extra laag 

over de bestaande bestemmingsplannen zonder parkeerregeling in de gemeente Schagen 

komt. Op die manier zijn de bestemmingsplannen van de gemeente Schagen voorzien van 

een parkeerregeling (conform de Reparatiewet BZK 2014). 

Het bestemmingsplan verwijst naar de 'Nota Parkeernormen Schagen 2016' en eventuele 

wijzigingen van deze nota gedurende de planperiode. Of er sprake is van voldoende 

parkeergelegenheid, wordt bepaald aan de hand van deze nota en de normen die daarin zijn 

opgenomen. Uitgangspunt is dat het parkeren op eigen terrein wordt opgelost.

In de 'Nota Parkeernormen Schagen 2016' zijn parkeernormen gedefinieerd die gehanteerd 

moeten worden bij bepaalde ontwikkelingen. De nota is van toepassing op toekomstige 

ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente Schagen, voor wat betreft nieuwbouw, 

verbouw, uitbreiding of wijziging van een functie. De nota is niet van toepassing op 

bestaande situaties. 

De parkeernormen moeten een positieve invloed hebben op de leefbaarheid en 
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bereikbaarheid van de gemeente Schagen. Initiatiefnemers van (bouw)plannen zijn 

verantwoordelijk voor het realiseren van een eigen parkeeroplossing. Daarbij mogen 

bouwinitiatieven of een wijziging van een functie van een locatie geen parkeerproblemen in 

de openbare ruimte veroorzaken c.q. vergroten. In de nota wordt uitgegaan van de volgende 

zonering:

centrum;

schil/overloopgebied;

rest bebouwde kom;

buiten de bebouwde kom.

Korfwaterweg 13a is een vrijstaande woning gelegen binnen de bebouwde kom van Petten. 

Voor wat betreft de parkeernormen geldt dat er ruimte moet zijn voor het parkeren van 2 tot 

3 auto's op eigen terrein. Korfwaterweg 13a voldoet aan de parkeernorm, er is voldoende 

ruimte voor het parkeren van 3 auto's.
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Hoofdstuk 3  Planuitgangspunten

3.1  Bestaande situatie

Het plangebied ligt aan de Korfwaterweg in Petten, aan de noordzijde van het dorp in de 

duinen. In de bestaande situatie is op het perceel een gebouw aanwezig dat als 

bedrijfsruimte dienst doet. Aan de noordwest- en noordoostzijde wordt het perceel begrensd 

door (fiets)paden naar en door de duinen. Aan de zuidzijde grenst het perceel aan een 

(vrijstaande) woning. Tussen de woning en het plangebied ligt een groene strook die bij de 

beide panden behoort (iedere eigenaar is ook eigenaar van een deel van deze grond). Het 

perceel is toegankelijk vanaf de oostzijde via een toegang en bezit aan de voorzijde 

parkeergelegenheid op het eigen erf. 

Aan de noord- en westzijde van het plangebied strekt zich het duingebied uit met een 

natuurfunctie en een functie als primaire waterkering. Aan de zuid- en oostzijde liggen 

woningen rond de Korfwaterweg. 

3.2  Toekomstige situatie

In de toekomstige situatie wordt beoogd het perceel Korfwaterweg 13a een woonfunctie te 

geven. De woning blijft op dezelfde plaats gehandhaafd. Behalve de omzetting van de 

bestemming van Bedrijf naar Wonen, wordt ook de bestemming Tuin toegevoegd en wordt 

het gedeelte van het perceel dat nu als Natuur is bestemd ook bestemd als Wonen of Tuin. 

Hiermee wordt een gewenste situatie bereikt, omdat een potentieel hinderveroorzakende 

functie uit dit woon- en natuurgebied wordt verwijderd.

Verkeer en parkeren

Voor de huidige bedrijfsfunctie vinden op dit moment reeds verkeerbewegingen (auto) 

plaats. Bij het in gebruik nemen van het pand (en terrein) voor de woonfunctie zullen 

eveneens verkeersbewegingen plaatsvinden. Hierin zal weinig verschil optreden. Bovendien 

betreft het slechts 1 woning, die weinig impact heeft op de verkeersstromen. 

Op dit moment vindt parkeren op het perceel zelf plaats. Ook in de nieuwe situatie blijft 

deze mogelijkheid bestaan, zodat geen extra parkeerruimte in de openbare ruimte benodigd 

is. Er is ruimte voor het parkeren van 3 auto's. 

3.3  Vigerende bestemmingsplan

Op het perceel rust conform het vigerende bestemmingsplan 'Petten, Callantsoog, 't Zand, 

Groote Keeten' een bedrijfsbestemming (zie figuur 3.1). Het perceel heeft daarbij de 

aanduiding specifieke vorm van bedrijf - gemeentewerken. 
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Figuur 3.1: Uitsnede vigerend bestemmingsplan Petten, Callantsoog, 't Zand, Groote Keeten 

met globale ligging plangebied rood omkaderd. (de + markering op de kaart geeft de 

dubbelbestemming ten aanzien van de archeologische waarden weer). 

In het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegheid opgenomen, waarmee de bestemming 

"Bedrijf" omgezet kan worden in de bestemming "Wonen" en "Tuin". Daarmee kan de 

wijziging in principe mogelijk gemaakt worden door middel van een wijzigingsplan. Deze 

wijzigingsbevoegdheid geldt echter niet voor de bestemming "Natuur" die op een deel van 

het perceel rust. Voor de wijziging van deze bestemming in de bestemming "Wonen" en 

"Tuin" kan daarom niet met een wijzigingsplan mogelijk gemaakt worden. Hiervoor is het 

noodzakelijk een postzegelbestemmingsplan op te stellen. 
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Hoofdstuk 4  Milieu & waarden

4.1  Akoestiek

Kader

Op basis van de Wet geluidhinder dient bij het opstellen van een bestemmingsplan 

aandacht te worden besteed aan het aspect akoestiek. In de Wet geluidhinder is een 

zonering van industrieterreinen, wegen en spoorwegen geregeld. Enerzijds betekent dit dat 

geluidseisen worden gesteld aan belastende functies, anderzijds betekent dit dat 

beperkingen worden opgelegd daar waar geluidgevoelige functies kunnen worden 

gerealiseerd. Daar mag de geluidbelasting niet hoger zijn dan de maximaal toelaatbare 

waarde, dan wel een nader bepaalde waarde (hogere waarde).

Beoordeling

Het plangebied ligt op ruim 600 meter van de Spreeuwendijk. Daarmee ligt de toekomstige 

woning ruim buiten de wettelijke geluidszone van de weg. De Korfwaterweg is een weg 

waarop de maximum snelheid van 30 km/u geldt. Voor wegen met een dergelijke snelheid is 

het niet noodzakelijk een akoestische berekening uit te voeren. Daarnaast levert het aantal 

(extra) voertuigbewegingen van de woning geen significante bijdrage op het totaal aantal 

voertuigbewegingen in de huidige situatie. 

Conclusie

Er is vanuit akoestiek dan ook geen belemmering voor het realiseren van de woningen. 

4.2  Archeologie en cultuurhistorie

Kader

Het verdrag van Malta regelt de bescherming en het behoud van archeologische waarden. 

Nederland heeft dit verdrag in 1992 ondertekend en in 1998 geratificeerd. Het verdrag van 

Malta (of Valetta) is geïmplementeerd in de Monumentenwet. De Wet op de archeologische 

monumentenzorg is in april 2006 door de Tweede Kamer aangenomen en in december van 

dat jaar door de Eerste Kamer bekrachtigd. Op 1 september 2007 is de wet als onderdeel 

van de Monumentenwet in werking getreden. Het belangrijkste doel is de bescherming van 

het archeologische materiaal in de bodem (in situ) omdat de bodem doorgaans de beste 

garantie biedt voor goede conservering. Het is verplicht om bij ruimtelijke ontwikkelingen 

en bij specifieke bodemverstorende activiteiten rekening te houden met de mogelijke 

aanwezigheid van archeologische waarden.

Verder dient te allen tijde bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke 

meldingsplicht kenbaar gemaakt te worden om het documenteren van 'toevalsvondsten te 

garanderen'. Van archeologische vondsten dient aangifte gedaan te worden bij de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort.

Beoordeling

Voor het grondgebied van de voormalige gemeente Zijpe is een archeologische 

verwachtingenkaart opgesteld. Deze kaart is komen te vervallen, de inhoud is opgenomen in 

de vigerende bestemmingsplannen van de gemeente. Aan de verschillende te verwachten 
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archeologische waarden zijn beschermingsregimes gekoppeld en aan de 

beschermingsregimes zijn beleidsregels gekoppeld. Het vigerende bestemmingsplan geeft 

aan dat voor het perceel een archeologisch onderzoek uitgevoerd moet worden bij 

grondroerende werkzaamheden met een oppervlakte van 2.500 m2 en dieper dan 50 cm. In 

het vigerende bestemmingsplan is deze regeling vastgesteld als een dubbelbestemming. 

De genoemde dubbelbestemming wordt in dit nieuwe bestemmingsplan opnieuw 

opgenomen. Voorlopig is geen sprake van nieuwbouw op de locatie, zodat de bodem niet 

wordt geroerd. Bij sloop- en/of nieuwbouw op de planlocatie is sprake van een veel kleinere 

oppervlakte dan de in de regeling opgenomen 2.500 m2. Daarmee is aantasting van de 

potentiële archeologische waarden niet aan de orde. 

Binnen het plangebied zijn daarnaast geen (rijks)monumenten met cultuurhistorische 

betekenis aanwezig. 

Conclusie

Het aspect archeologie en cultuurhistorie vormt geen belemmering voor de voorgenomen 

ontwikkeling. 

4.3  Bodem

Kader

Het nationale bodembeleid is geregeld in de Wet bodembescherming (Wbb). Het doel van de 

Wbb is om te voorkomen dat nieuwe gevallen van bodemverontreinigingen ontstaan. Voor 

bestaande bodemverontreinigingen is aangegeven in welke situaties (omvang en ernst van 

verontreiniging) en op welke termijn sanering moet plaatsvinden. Hierbij dient de 

bodemkwaliteit tenminste geschikt te worden gemaakt voor de functie die erop voorzien is, 

waarbij verspreiding van verontreiniging zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Het beleid gaat uit van het principe dat de bodem geschikt dient te zijn voor de beoogde 

functie. De gewenste functie bepaalt als het ware de gewenste bodemkwaliteit. Ten behoeve 

van de ontwikkeling is een vergelijking gemaakt van de gegevens van het "Bodemloket", 

gegevens uit het vigerende bestemmingsplan en de bodemkwaliteitskaart.

Beoordeling

De bodemkwaliteitskaart van de Kop van Noord-Holland (CSO, 2013) geeft aan dat de 

planlocatie voor de bovengrond (0,0 - 0,5 m -mv) in de zone 'Recente bebouwing en 

buitengebied zand' valt. De ondergrond (0,5 - 2,0 m -mv) ligt in de zone 'ondergrond zand'. 

De bijbehorende bodemkwaliteitsklasse is 'wonen'. In deze zones voldoet de bodem 

gemiddeld aan de achtergrondwaarden. Plaatselijk komen licht verhoogde gehalten aan 

zware metalen, PAK en/of minerale olie voor. 

Van de planlocatie en de omgeving zijn geen bodemonderzoeken bekend. Het Bodemloket 

geeft geen informatie omtrent (verdachte) historische activiteiten ter plaatse van het 

plangebied of de directe omgeving. Evenmin zijn saneringen bekend. 

In het vigerende bestemmingsplan is een aantal spoedsaneringslocaties (vanuit het 

Bodeminformatiesysteem, BIS) bekend in het plangebied Petten, Callantsoog, 't Zand, Groote 

Keeten. Geen van deze locaties heeft betrekking op de planlocatie of de directe omgeving. 

Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat de bodemkwaliteit of de aanwezigheid van 

bodembedreigende activiteiten/objecten een belemmering vormt voor de voorgenomen 

bestemmingswijziging. 
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Conclusie

Het aspect bodem vormt op voorhand geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling. 

Voorafgaand aan eventuele bouwwerkzaamheden zal wel een verkennend bodemonderzoek 

moeten plaatsvinden. 

4.4  Externe veiligheid

Kader

Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van opslag van of handeling 

met gevaarlijke stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of 

transportroutes. Omdat de gevolgen van een ongeluk met gevaarlijke stoffen groot kunnen 

zijn, zijn de aanvaardbare risico's vastgelegd in diverse besluiten en regelingen:

Risicovolle inrichtingen: Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);

Transportassen voor gevaarlijke stoffen: Circulaire Risiconormering vervoer 

gevaarlijke stoffen;

Buisleidingen: Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb).

Binnen het beleidskader voor externe veiligheid staan twee kernbegrippen centraal: het 

plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR (10-6/jaar) geeft inzicht in de 

kans op overlijden van een individu op een bepaalde afstand van een risicovolle activiteit. 

Het GR wordt bepaald door de aanwezige mensen in de nabijheid van een eventueel ongeval 

bij een risicovolle activiteit en geeft het aantal mogelijke (dodelijke) slachtoffers weer. Ten 

aanzien van het PR geldt dat er bij besluitvorming op een ruimtelijk plan een grenswaarde 

in acht dient te worden genomen (kwetsbaar object) danwel met een richtwaarde rekening 

dient te worden gehouden (beperkt kwetsbaar object). Voor het GR geldt een oriënterende 

waarde (BEVI) of een oriëntatiewaarde (circulaire Rvgs).

De gemeente heeft de Beleidsvisie externe veiligheid 2012-2015 opgesteld. Hierin is een 

gedifferentieerd ambitieniveau 

Beoordeling

Met behulp van de risicokaart (www.risicokaart.nl) is een inventarisatie gemaakt van de in 

de omgeving van het plangebied aanwezige risicobronnen ten aanzien van externe 

veiligheid. Een uitsnede van de risicokaart is opgenomen in figuur 4.2.
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Figuur 4.2: Uitsnede risicokaart, met ligging plangebied binnen de rode cirkel.

Hieruit blijkt dat in de wijde omgeving van het plangebied geen risicobronnen aanwezig zijn. 

De bruine lijn op de afbeelding toont de begrenzing van de primaire waterkering aan. Het 

plangebied ligt daarbuiten. De groene arcering van het gebied geeft aan dat natuurbranden 

kunnen optreden in het gebied. Dit betreft een veiligheidsrisico dat in een analyse van de 

externe veiligheid niet nader wordt onderzocht en niet wordt uitgedrukt in een 

plaatsgebonden of groepsrisico. 

Ten noorden van het plangebied, op het terrein van ECN ligt een hoge flux reactor. Dit vormt 

een potentiële risicobron. Het aantal personen neemt echter niet significant toe, zodat geen 

nader onderzoek naar de veiligheidsrisico's noodzakelijk is. 

Conclusie

Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.

4.5  Luchtkwaliteit

Kader

Tussen de luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer en de Wet ruimtelijke ordening is 

een koppeling gelegd. Zo dienen ruimtelijke plannen te worden getoetst aan de in bijlage 2 

van de Wet milieubeheer opgenomen grenswaarden.

Wet luchtkwaliteit

Voor deze ontwikkeling is de Wet luchtkwaliteit (hoofdstuk 5 Wet milieubeheer) van 

toepassing. Deze Wet is onder meer verder uitgewerkt in het Besluit en de Regeling Niet in 

betekenende mate (NIBM). Zo zijn 1.500 woningen vrijgesteld van toetsing aan de 

grenswaarden voor stikstofdioxide (40 microgram per m3) en fijn stof (31,3 microgram per 

m2).
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Besluit gevoelige bestemmingen

Op basis van dit Besluit mogen er geen gevoelige functies voor kinderen, ouderen en zieken 

op minder dan 50 meter van provinciale wegen en 300 van rijkswegen worden gerealiseerd, 

indien de grenswaarden worden overschreden.

Wet ruimtelijke ordening

Naast bovenstaande dient het gebied vanuit het beginsel van een goede ruimtelijke ordening 

geschikt te zijn voor de beoogde functie. Een goede luchtkwaliteit is een van de 

randvoorwaarden voor een goede leefomgeving. Daarom is het wenselijk om inzicht te 

hebben in de luchtkwaliteitsituatie.

Beoordeling

De realisatie van een woning levert geen belemmering op inzake de luchtkwaliteit. Het valt 

binnen de regeling "Niet in betekenende mate bijdragen" (NIBM). In de Regeling NIBM is een 

lijst met categorieën van gevallen opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de 

luchtverontreiniging. Deze gevallen kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het 

aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Woningbouwlocaties tot 1500 woningen worden 

in de Regeling NIBM als zodanig aangewezen. Dit betekent dat deze zonder toetsing aan de 

grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd kunnen worden. Bovendien betreft 

het de vervanging van een bedrijfsbestemming door een woonbestemming, waarmee het 

aantal voertuigbewegingen niet tot nauwelijks toeneemt. 

Ook aan het beginsel van een goede ruimtelijke ordening kan worden voldaan. Uit het 

vigerende bestemmingsplan Petten, Callantsoog, 't Zand, Groote Keeten blijkt dat de 

luchtkwaliteit in de regio over het algemeen goed is. Bij voorliggend plangebied wordt 

voldaan aan de gestelde grenswaarden. 

Conclusie

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.

4.6  Milieuhinder

Kader

Vanuit milieuoogpunt kan een bepaalde afstand tussen een milieubelastende activiteit en 

een milieugevoelig object noodzakelijk zijn. Deze afstand dient dan bijvoorbeeld om ter 

plaatse van kwetsbare objecten, zoals woningen, een aanvaardbaar geur-, geluid- of 

veiligheidsniveau te realiseren. De nieuwe ontwikkeling mag niet worden gehinderd door 

bestaande functies, maar ook mogen deze functies niet worden beperkt door de beoogde 

ontwikkeling.

Ten behoeve van milieuzonering is door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een 

bedrijvenlijst opgesteld, waarin bedrijven op hun milieueffecten zijn gecategoriseerd. 

Afhankelijk van de mate waarin de in deze lijst opgenomen bedrijven milieuhinder kunnen 

veroorzaken (uitgaande van de gemiddelde bedrijfssituatie), kent de lijst aan de bedrijven 

een categorie toe. Naarmate de milieuhinder toeneemt, loopt de categorie op van 1 tot en 

met 5, met bijbehorende minimale afstanden tot woongebieden.

In de uitgave "Bedrijven en milieuzonering" is per bedrijfstype een globale indicatie gegeven 

van het invloedsgebied voor de aspecten geur, stof, geluid en gevaar. Op basis van het 
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aspect met de grootste afstand zijn de bedrijven in de volgende categorieën ingedeeld.

Categorie 1 grootste afstanden 0 en 10 meter;

Categorie 2 grootste afstand 30 meter;

Categorie 3 grootste afstanden 50 en 100 meter;

Categorie 4 grootste afstanden 200 en 300 meter;

Categorie 5 grootste afstanden 500, 700 en 1000 meter.

De afstanden gelden in principe tussen de perceelsgrens van het bedrijf (bij een gangbare 

perceelsgrootte en -indeling) en anderzijds de gevel van een woning. De afstanden in 

bovengenoemde uitgaven moeten als indicatief gezien worden. Doordat de omvang van 

bedrijven kan verschillen en omdat bedrijven maatregelen kunnen nemen om de invloed te 

beperken kan de invloedssfeer in werkelijkheid afwijken van bovengenoemde  afstanden. De 

uiteindelijke afstemming tussen de hinder van het bedrijf en de omgeving wordt geregeld in 

het kader van de Wet milieubeheer.

Beoordeling

Het perceel ligt naast een natuurgebied en in de omgeving van woningen. Er zijn geen 

bedrijven of milieubelastende activiteiten in de omgeving aanwezig. Vanwege de grote 

afstand tot andere activiteiten dan wonen en natuur vormen deze functies geen belemmering 

voor de voorgenomen ontwikkeling.

Conclusie

Het aspect miliehinder vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.

4.7  Natuur

Kader

Bij ruimtelijke planvorming moet aandacht worden besteed aan de natuurwetgeving. De 

natuurtoets is uitgevoerd onder de oude natuurwetgeving en aangevuld met een oplegnotitie 

die ziet op de huidige natuurregelgeving. Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in 

werking getreden. Onderzocht is of de wetswijziging invloed heeft op de conclusies van de 

eerder opgestelde natuurtoets. De conclusie luidt dat er geen aanleiding is om andere 

belangrijke nadelige gevolgen voor de natuur te verwachten (zie bijlage 1 en 2). Alle 

aspecten van natuur zijn kortgesloten met provincie Noord-Holland als bevoegd gezag. 

De Wet Natuurbescherming vormt het belangrijkste juridische kader voor 

natuurbescherming in Nederland. Deze wet vervangt drie wetten; de Natuurbeschermingswet 

1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Deze wet kan worden gezien als een vertaling van 

de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Er kan een tweedeling worden gemaakt in 

gebieds- en soortbescherming.

Gebiedsbescherming

Bij iedere ruimtelijke ontwikkeling is een gemeente verplicht om te onderzoeken of het 

plangebied in of bij een speciale beschermingszone (sbz) ligt als bedoeld in artikel 2.1 van 

de Wet Natuurbescherming. Hierbij wordt uitvoering gegeven aan de Europese Vogel- en 

Habitatrichtlijn. De kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten mogen 

niet worden aangetast. Tevens dient getoetst te worden of het plan de wezenlijke kenmerken 

en waarden van  Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen Ecologische Hoofdstructuur 

(EHS),  aantast. Het NNN heeft tot doel een duurzaam functionerend natuurnetwerk in stand 
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te houden. Dit maakt instandhouding, vermeerdering en verspreiding van kwetsbare en 

zeldzame plant- en diersoorten mogelijk. Daarmee draagt het NNN bij aan het behoud van de 

Nederlandse biodiversiteit. Aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden is niet 

toegestaan, tenzij een project van groot openbaar belang is en er geen alternatieven voor 

zijn. In dat geval dient compensatie van de natuurwaarden plaats te vinden. De regeling 

voor het NNNS is opgenomen in het provinciale beleid (PRV). 

Soortbescherming

De Wet Natuurbescherming heeft naast de bescherming van Nederlandse natuurgebieden 

ten doel planten- en diersoorten te beschermen. Ruimtelijke ontwikkelingen kunnen tot 

gevolg hebben dat beschermde soorten in het geding komen. Indien dergelijke soorten 

aanwezig zijn en door de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling bedreigd worden, moet een 

ontheffing aangevraagd worden. 

Beoordeling

Ten behoeve van de ontwikkeling is in 2013 een natuurtoets uitgevoerd door Oranjewoud 

(tegenwoordig Antea Group). Deze natuurtoets is als Bijlage 1 bij deze toelichting gevoegd. 

De bijbehorende oplegnotitie is als Bijlage 2 bij deze toelichting gevoegd. 

Gebiedsbescherming

Het plangebied ligt niet binnen een speciale beschermingszone als bedoeld in de Wet 

Natuurbescherming maar grenst wel direct aan het Natura 2000-gebied Zwanenwater & 

Pettemerduinen. De strook van woningen (en het plangebied) is uit het Natura 2000-gebied 

uitgesloten. In de natuurtoets is onderzocht in hoeverre effecten op de 

instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied kunnen optreden als gevolg van de 

bestemmingswijziging. Zowel tijdelijke als permanente effecten op de 

instandhoudingsdoelen zijn uitgesloten voor het Natura 2000-gebied. 

Voor het NNN is alleen sprake van vervolgstappen, zoals compensatie, als sprake is van 

directe aantasting van het areaal. In figuur 4.3 is de ligging van de NNN aangeduid. Hieruit 

blijkt dat de omgeving van het plangebied is aangewezen als NNN, maar dat de bebouwing 

en tuinen buiten deze aanwijzing gehouden zijn. 

Figuur 4.3  De bebouwing en tuinen langs de Korfwaterweg maken geen onderdeel uit van het 

NNN (Kaartviewer structuurvisie provincie Noord-Holland 2040).
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Aangezien geen sprake is van direct beslag op de NNN en de NNN geen externe werking kent 

is daarom geen sprake van effecten op de NNN. 

Soortbescherming

Ten behoeve van de natuurtoets is in eerste instantie een bureaustudie uitgevoerd. Er is 

alleen getoetst of strikt beschermde (Tabel 3) en overige beschermde soorten (Tabel 2) uit de 

Flora- en faunawet voorkomen in het plangebied. Hieruit blijkt dat het voorkomen van 

plangebonden strikt beschermde soorten in het plangebied is uitgesloten op basis van de 

aanwezige habitats. Strikt beschermde soorten zoals vleermuizen en de rugstreeppad zijn 

wel in de omgeving te verwachten, maar hebben geen directe binding met het plangebied. Na 

de inwerkingtreding van de Wet Natuurbescherming dient rekening te worden gehouden met 

de nieuw beschermde soort glad biggenkruid en de niet langer vrijgestelde marterachtigen. 

Negatieve effecten op de instandhouding van de soort zijn echter uitgesloten. Daarmee blijft 

de conclusie van de natuurtoets gelijk. Er worden geen negatieve effecten verwacht voor de 

strikt beschermde soorten in en rond het plangebied. 

Conclusie

Het aspect natuur vormt geen belemmering voor de voorgenomen bestemmingswijziging. 

4.8  Water

Kader

Bij elke ruimtelijke ontwikkeling dient nauwkeurig onderzocht te worden of er 

waterbelangen in het geding zijn. Het doel van de watertoets is waarborgen dat 

waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing 

worden genomen bij alle waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en besluiten 

van Rijk, provincies en gemeenten. Hiertoe worden de randvoorwaarden en uitgangspunten 

voor het ontwerp vroegtijdig in het proces uitgewerkt en kunnen eventuele kansen of 

knelpunten in dit stadium worden gesignaleerd.

De waterbeheerder voor het plangebied is het Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier (HHNK). Het waterbeleid is vastgelegd in het Waterprogramma 2016-2021. 

Dit plan beschrijft het waterbeheer, welke wordt uitgewerkt in de thema's: waterveiligheid, 

wateroverlast, watertekort, schoon en gezond water en crisisbeheersing. 

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

2016 staan de regels die het HHNK hanteert bij de bescherming van waterkeringen, 

watergangen en bijbehorende kunstwerken. Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een 

watervergunning nodig zijn. De beleidsregels van HHNK vormen samen met de Waterwet en 

nationale- en Europese wetgeving de basis voor deze watervergunning. Werkzaamheden in 

of nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels, waarin 

gebodsbepalingen, verbodsbepalingen en gedoogplichten zijn opgenomen.

Beoordeling

De voorgenomen ontwikkeling is op 8 november 2017 via de website www.dewatertoets.nl 

voorgelegd aan het Hoogheemraad Hollands Noorderkwartier. Met de opgegeven gegevens is 

bepaald dat het plan geen of geringe invloed heeft op de waterhuishouding en dat derhalve 

volstaan kan worden met de procedure 'geen waterschapsbelang'. Het plangebied ligt in de 

omgeving van het kustfundament, maar valt buiten het gebied dat is aangewezen voor de 
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landwaartse begrenzing van het kustfundament. Dit betekent dat verder contact met het 

waterschap voor het voorliggende bestemmingsplan niet noodzakelijk is.

Uitgangspunt voor deze conclusie is de constatering dat het plan uitsluitend een 

functiewijziging van het bestaande pand betreft. Het bestemmingsplan maakt deze 

functiewijziging mogelijk.

Conclusie

Het aspect water vormt geen belemmering voor de voorgenomen bestemmingswijziging.

4.9  Duurzaamheid

De gemeente Schagen hecht waarde aan duurzaam leven en ondernemen. Duurzaamheid 

wordt daarom gezien als integraal onderdeel bij onder meer woningbouwlocaties. De 

gemeente is aangesloten bij het Duurzaam Bouwloket en adviseert inwoners over 

maatregelen ter besparing van energie. 

Verder maakt de gemeente Schagen onderdeel uit van het Regionale Actie Programma Kop 

van Noord-Holland (RAP). De speerpunten zijn afgeleid uit de Provinciale Woonvisie. Een 

van deze speerpunten is het verbeteren van de duurzaamheid van het woningaanbod en de 

woonomgeving. 

Conclusie

De situatie van onderhavige bestemmingswijziging heeft geen effecten op het gebied van 

duurzaamheid.   
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Hoofdstuk 5  Juridische planopzet

5.1  Algemeen

In dit hoofdstuk worden de bestemmingen en de bijbehorende regels toegelicht. Daarnaast 

zal, daar waar dat verduidelijkend werkt, ook de systematiek van de verbeelding worden 

toegelicht. Daarbij wordt aangeven op welke wijze de binnen het plangebied voorkomende 

functies in het bestemmingsplan zijn geregeld.  

Met het bestemmingsplan wordt een zodanig plan beoogd dat enerzijds rechtszekerheid 

wordt geboden aan omwonenden en anderzijds voldoende mogelijkheden worden geboden 

om de voorgenomen bestemmingswijziging mogelijk te maken. Met de bestemmingswijziging 

van 'Bedrijf' naar 'Wonen' is niet beoogd de bestaande bebouwing uit te breiden. Zie ook 

artikel 4.2.1.

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

plangebied. De wijze waarop de regeling juridisch zal worden vormgegeven, wordt bepaald 

door de Wro en het Bro. De juridische regeling wordt vervat in een verbeelding en 

bijbehorende regels. Op de verbeelding worden de verschillende bestemmingen vastgelegd, 

in de regels per bestemming de bouw- en gebruiksmogelijkheden. De verbeelding en regels 

zijn opgesteld volgens de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP 2012).  

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 wat in het bestemmingsplan wordt geregeld en om de uitleg daarvan. 

5.2  Juridisch systeem

In voorgaande hoofdstukken zijn de uitgangspunten voor de ruimtelijke situatie in het 

plangebied aangegeven. Deze uitgangspunten zijn getoetst aan de milieu- en 

omgevingsaspecten. In dit hoofdstuk wordt de inhoud van de bestemmingen (de gebruiks- en 

bebouwingsmogelijkheden) toegelicht en wordt aangegeven hoe de uitgangspunten hun 

juridische vertaling in het eigenlijke plan hebben gekregen. De bestemmingen zijn juridisch 

vastgelegd in de tekst van de regels en in beeld op de verbeelding. Verbeelding en regels zijn 

één geheel en niet afzonderlijk leesbaar. 

SVBP 2012

Het bestemmingsplan is opgezet als een digitaal raadpleegbaar plan. Deze digitale versie is 

onder andere bedoeld om de burger via het internet informatie te verschaffen over het 

bestemmingsplan. Bovendien is de digitale versie bedoeld voor uitwisseling van gegevens 

binnen de gemeente en met andere overheidsinstanties.  

Regels

De regels bevatten allereerst een bestemmingsomschrijving. Hierin is per bestemming 

uitgewerkt voor welk doel of doeleinden de gronden gebruikt mogen worden. Naast de 

bestemmingsomschrijving zijn in de regels bouwregels, afwijkingsmogelijkheden (middels 

een omgevingsvergunning) en gebruiksregels opgenomen. In de bouwregels zijn - gerelateerd 

aan de toegelaten gebruiksfuncties - eisen gesteld aan de hoogte, aard, nadere situering, 

diepte aantal bouwlagen etc. van gebouwen en bouwwerken.  
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Flexibiliteitbepalingen 

De regels bevatten een aantal flexibiliteitbepalingen; door middel van een 

omgevingsvergunning kan van de regels worden afgeweken. Deze bepalingen maken het 

mogelijk veranderingen mogelijk te maken en uitzonderingen toe te staan. Vanuit het 

oogpunt van rechtszekerheid zijn aan de flexibiliteitbepalingen procedurele waarborgen 

en/of voorwaarden verbonden. In de regels zijn de criteria aangegeven die in acht moeten 

worden genomen.   

Bij uitzondering kan door middel van een omgevingsvergunning worden toegestaan dat van 

de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen en percentages, tot ten hoogste 10% van 

die maten, afmetingen en percentages, wordt afgeweken. Het gaat dan om incidentele 

gevallen, waarbij het om bouwtechnische redenen en/of redenen van doelmatigheid 

noodzakelijk wordt geacht en aantoonbaar is, dat in geringe mate van de gegeven maten 

moet worden afgeweken.

5.3  Toelichting op de bestemmingen

De regels in verband met de bestemmingen kennen allen een min of meer gelijke opbouw en 

bestaan in ieder geval uit bestemmingsregels en bouwregels. Voor enkele bestemmingen zijn 

daarbij bijzondere gebruiksregels opgenomen en/of een afwijkingsbevoegdheid.

De bestemmingsregels betreffen de centrale bepaling van elke bestemming. Het betreft een 

omschrijving waarin de functies worden genoemd, die binnen de bestemming zijn 

toegestaan (= het gebruik). 

De bouwregels zijn direct gerelateerd aan de bestemmingsregels. Bouwregels zijn dan ook 

alleen van toepassing bij de toetsing van aanvragen om omgevingsvergunning voor het 

bouwen.

Binnen het plan worden de volgende bestemmingen gebruikt: 

Tuin

De bestemming 'Tuin' is toegekend aan de gronden rondom de woonbestemming. Het betreft 

het gedeelte van het plangebied dat wel tot het perceel behoort, maar waarin geen gebouwen 

geplaatst mogen worden. Op gronden met deze bestemming zijn alleen erkers en 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan. 

Wonen

Deze bestemming is toegekend aan de gronden waarop de woning wordt voorzien. Daarbij is 

de woonbestemming groter dan het daadwerkelijke gebouw. Binnen de bestemming 'Wonen' 

is een bouwvlak opgenomen waarbinnen het hoofdgebouw mag staan. Deze begrenzing 

betreft de omvang van het huidige gebouw. De bestemming maakt woningen mogelijk, 

alsmede de uitoefening van aan huis verbonden beroepen. Het gaat hierbij om 

dienstverlenende beroepen op zakelijk, maatschappelijk, juridisch, medisch, 

ontwerptechnisch of kunstzinnig gebied. Belangrijk is dat de woning in overwegende mate 

de woonfunctie behoudt en dat de ruimtelijke uitwerking of uitstraling in overeenstemming 

is met de woonfunctie. 

Binnen de bouwregels wordt een onderscheid gemaakt tussen hoofdgebouwen en aan- en 

uitbouwen. Van al deze bouwwerken is in artikel 1 van de planregels een omschrijving 

opgenomen. Voor deze bouwwerken gelden maxima ten aanzien van goothoogten, 

bouwhoogten en omvang. Alleen voor hoofdgebouwen zijn goot- en bouwhoogte middels een 

aanduiding op de verbeelding aangegeven. Voor het overige is het uitgeschreven in de 

blad 30 van 35                                                                                                               Ruimte - Antea Nederland B.V.



vastgesteld bestemmingsplan Korfwaterweg 13a    

Gemeente Schagen    

Projectnummer 258271    

planregels. Deze normen beogen met name te voorkomen dat een bouwperceel volledig 

wordt bebouwd en dat stedenbouwkundig gezien ongewenste situaties ontstaan. In dat 

kader wordt aangesloten bij het Bor bijlage II. In Hoofdstuk 2, artikel 2, lid 3 onder e is hier 

een algemeen geldende regeling opgenomen ten aanzien van het bouwen van bijgebouwen 

en overkappingen. Deze kunnen vergunningvrij gerealiseerd worden.

Onder bouwperceel wordt verstaan een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het 

plan zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten. In veel gevallen zal de 

bouwperceelsgrens gelijk zijn aan de erfgrens en/of bestemmingsgrens. Dat is ook in dit 

plan het geval. 

Het hoofdgebouw mag alleen binnen het bouwvlak zoals die op de verbeelding zijn 

weergegeven, worden gebouwd. Voor de aan- en uitbouwen geldt dat deze zowel in als buiten 

het bouwvlak mogen worden gebouwd, maar alleen binnen de bestemming 'Wonen'. 

Waarde - Aardkundig waardevol gebied

De dubbelbestemming 'Waarde - Aardkundig waardevol gebied' is opgenomen ter 

bescherming van de beschermde aardkundige waarden. Het plangebied maakt onderdeel uit 

van een aardkundig monument en is overgenomen vanuit de Provinciale milieuverordening. 

In de dubbelbestemming is geregeld wanneer en op welke wijze rekening gehouden moet 

worden met de aardkundige waarden in de ondergrond. 

Waarde - Archeologie - 4

De dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie - 4' is opgenomen ter bescherming van de 

potentieel aanwezige archeologische waarden in het terrein. Deze dubbelbestemming is 

overgenomen uit het vigerende bestemmingsplan. In de dubbelbestemming is geregeld 

wanneer en op welke wijze rekening gehouden moet worden met de archeologische waarden 

in de ondergrond. 

In hoofdstuk 3 van de regels bevat algemene regels ten aanzien van gebruik, afwijkingen en 

wijzigingsbevoegdheden. 

In hoofdstuk 4 zijn de overgangs- en slotregels opgenomen. 
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Hoofdstuk 6  Economische uitvoerbaarheid

Dit bestemmingsplan regelt de omzetting van de bedrijfsbestemming van het pand aan de 

Korfwaterweg 13a naar een woonbestemming. Verbouwingen aan het bestaande bouwwerk 

anders dan inwendige verbouwingen zijn niet beoogd. De kosten voor planvorming en 

uitvoering zijn voor rekening van de initiatiefnemer, die de benodigde budgetten om dit plan 

te kunnen realiseren heeft gereserveerd. 

Tussen de gemeente en initiatiefnemer wordt een anterieure overeenkomst gesloten waarin 

in ieder geval het verhaal van planschade wordt geregeld, waarmee het kostenverhaal is 

verzekerd. Op grond van voorgaande wordt het plan economisch uitvoerbaar geacht.
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Hoofdstuk 7  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

7.1  Participatie

Ingevolge het participatiebeleid worden ingezetenen en belanghebbenden in de gelegenheid 

gesteld hun mening inzake het voorliggende bestemmingsplan kenbaar te maken. Het 

ontwerpbestemmingsplan heeft daartoe gedurende een periode van zes weken voor een 

ieder ter inzage gelegen. In deze periode kon een ieder een reactie op het plan naar voren 

brengen. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. Naar aanleiding van de 

tervisieligging is het bestemmingsplan niet aangepast.

Tevens is het plan, zoals de reisgids voor ruimtelijke ontwikkelingen vraagt, in een 

vroegtijdig stadium met de directe buren besproken. De buren hebben geen bezwaar tegen 

het initiatief.

7.2  Overleg

Het conceptontwerpbestemmingsplan wordt in het kader van artikel 3.1.1 Bro voorgelegd 

aan de wettelijk aangewezen overleginstanties. In het ontwerpbestemmingsplan worden 

ingekomen reacties samengevat en voorzien van een beantwoording. Daarbij wordt tevens 

aangegeven of en op welke onderdelen het bestemmingsplan vervolgens is aangepast.
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memonummer 1 
datum 6 december 2017 
aan C. Langenbos Staatsbosbeheer 
van Patricia Zeinstra Antea Group 
kopie   
project Vervolg bestemmingsplan Korfwaterweg te Petten  
projectnr. 0412074.00 
betreft Oplegnotitie nav nieuwe Wet natuurbescherming 

 
 
Aanleiding 
In opdracht van Staatsbosbeheer is door Antea Group in 2013 een Quickscan opgesteld voor een 
bestemmingsplanwijziging van het perceel Korfwaterweg 13a, Petten. Het voornemen betreft enkel een wijziging van 
de functie van de bebouwing zonder dat sprake is van een fysieke aantasting van het gebouw of naastgelegen 
gronden. Het is beoogd om de bedrijfsbestemming (met aanduiding gemeentewerken) om te zetten naar een 
bestemming wonen en tuin. In de Quickscan (Antea Group, 2013) is het voornemen getoetst aan de toentertijd 
geldende natuurwetgeving, namelijk de Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet 1998 en de NNN. Per 1 januari 
2017 is de Wet natuurbescherming (hierna Wnb) in werking getreden. Deze wet heeft de Flora- en faunawet en 
Natuurbeschermingswet 1998 vervangen. 
 
De Wnb brengt enkele wijzigingen met zich mee wat betreft natuurbescherming. In de nieuwe wet treedt de provincie 
op als bevoegd gezag (met uitzondering van landelijke projecten). Inhoudelijk zijn als gevolg van de wetswijziging 
voornamelijk (maar niet uitsluitend) veranderingen opgetreden in de soortenbescherming (voorheen geborgd door de 
Flora- en faunawet). Zo zijn na de inwerkingtreding veel zeevissen, zoetwatervissen, dagvlinders en plantensoorten 
niet meer beschermd. Er zijn echter ook een aantal vlinder,- libel- en plantensoorten die bij de inwerkingtreding van 
de Wnb juist wel een beschermde status hebben gekregen. Daarnaast geldt in bepaalde provincies voor een aantal 
tabel 1-soorten van de Flora- en faunawet geen vrijstelling meer. In provincie Noord-Holland, waar de planlocatie is 
gelegen, is de bunzing, hermelijn en wezel niet langer vrijgesteld. De wetswijziging heeft mogelijk invloed op de 
conclusies van de eerder opgestelde Quickscan. In voorliggende oplegnotitie is dit onderzocht.  
 
In de Quickscan is ook ingegaan op het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Deze gebieden worden beschermd via het 
ruimtelijk spoor, niet via de Wnb. De begrenzing wordt regelmatig (circa jaarlijks) aangepast en wordt daarom in deze 
oplegnotitie opnieuw bekeken. Ook wordt onderzocht of de conclusies ten aanzien van Natura 2000-gebieden nog 
steeds gelden.  
 
Doel en methodiek 
Het doel van voorliggende oplegnotitie is om te bepalen wat de gevolgen zijn van de wetswijziging voor de conclusies 
uit de “Quick scan groene wetgeving bestemmingsplanwijziging Korfwaterweg 13a Petten” (Antea Group, 2013). 
Middels gegevens uit het NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna; periode 2012-2017 en 2,5 kilometer omtrek) in 
combinatie met de kennis van aanwezige biotopen is bepaald of binnen de invloedsfeer van het plangebied ‘nieuwe’ 
beschermde soorten voor kunnen komen.  Aangezien tijdens de toetsing in 2013 is gebleken dat het voorkomen van 
zwaar beschermde soorten uitgesloten kan worden én in de tussentijd geen veranderingen zijn opgetreden, is de 
uitgevoerde toetsing juridisch gezien vijf jaar geldig. Er is derhalve geen terreinbezoek nodig om het biotoop opnieuw 
vast te stellen. Na het vaststellen van ‘nieuw’ beschermde soorten is vervolgens gekeken of er sprake is van effecten 
op deze soorten. Vervolgens is bepaald wat de gevolgen van de wetswijziging zijn op soorten die reeds zijn behandeld 
in de Quickscan. Ten slotte wordt bekeken of de conclusies ten aanzien van beschermde gebieden (NNN en Natura 
2000-gebieden) nog steeds geldig zijn. 
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Voorkomen nieuw beschermde soorten en mogelijke effecten 
Nieuw beschermde insecten-, vlinder- en libellensoorten (Bijlage onderdeel A van de Wnb) 
De nieuw beschermde insecten-, vlinder- en libellensoorten hebben allen zeer specifieke, en unieke, biotoopeisen. 
Dergelijke unieke biotopen komen niet voor binnen het plangebied. Wel is de bruine eikenpage en 
duinparelmoervlinder in de ruime omgeving van het plangebied waargenomen. De bruine eikenpage is een vrij 
zeldzame standvlinder die lokaal voorkomt op de hogere zandgronden in het binnenland, de duinen en Zuid-Limburg. 
De soort, met als waardplant eik, komt daar voor in bosranden, open bospaden, eikenhakhout, kapvlakten in 
eikenbossen en jonge eikenaanplant (vlinderstichting.nl). Aangezien het plangebied vooral bestaat uit 
duindoornstruweel, is het plangebied geen geschikt biotoop voor de bruine eikenpage. De duinparelmoervlinder is 
eveneens een zeldzame standvlinder die vooral voorkomt in de duinen van Noord-Holland en op de Waddeneilanden. 
In de duinen komt de soort voor in open duingraslanden en vochtige duinvalleien. De soort heeft diverse viooltjes als 
waardplant. Het biotoop komt hier niet mee overeen (dichte strook duindoornstruweel). Het voorkomen van deze 
soorten binnen het plangebied kan worden uitgesloten. Daarmee kunnen effecten op deze soorten ook worden 
uitgesloten.  
 
Nieuw beschermde vissoorten (Bijlage onderdeel A van de Wnb) 
Er zijn geen watergangen binnen het plangebied aanwezig. Uit NDFF komen geen waarnemingen van soorten uit deze 
soortgroep naar voren in het plangebied of de directe omgeving. Het voorkomen van nieuw beschermde vissoorten 
binnen het plangebied kan daarmee eveneens worden uitgesloten.  
 
Nieuw beschermde plantensoorten (Bijlage onderdeel B van de Wnb) 
Uit NDFF blijkt dat de nieuw beschermde plantensoort glad biggenkruid is waargenomen op ruim 2,5 km van het 
plangebied. De soort prefereert zonnige, warme open plaatsen (pioniervegetaties) op droge, voedselarme (met name 
stikstofarme), zwak zure, kalkarme grond (leemarm en lemig zand). De soort komt derhalve voor op akkers, zeeduinen 
(laag blijvend duingrasland), bermen (open plekken en pas ingezaaide bermen) en grasland/gazons (FLORON). Het 
groen in het plangebied bestaat voornamelijk uit duindoornstruweel, met een deel (vrij dicht) gazon. In het gazon zou 
glad biggenkruid kunnen voorkomen. Glad biggenkruid is een eenjarige plant en bloeit van juni tot en met september 
(FLORON). De kieming kan zowel plaatsvinden in het najaar als het voorjaar (Beschermingsplan Akkerplanten, DLV). 
Het is denkbaar dat in de toekomst het bestaande gebouw wordt omgevormd tot woonhuis en dat de buitenruime 
wordt omgevormd tot een geheel gecultiveerde tuin. Er is geen toename van bebouwing en daarmee 
oppervlakteverlies van groen. Bij de omvorming tot geheel gecultiveerde tuin kan sprake zijn van beschadiging van 
glad biggenkruid. Deze soort valt onder bescherming van artikel 3.10. Het is derhalve verboden om de plant (in hun 
natuurlijk verspreidingsgebied) opzettelijk te plukken, verzamelen, af te snijden, ontwortelen of te vernielen. Indien 
omvorming van de tuin plaatsvindt na de bloei van glad biggenkruid (na september en vóór het nieuwe groeiseizoen 
circa maart) zijn negatieve effecten op glad biggenkruid uitgesloten. Eventuele omwoeling van de tuin kan zelfs 
positieve effecten hebben op glad biggenkruid doordat (in eerste instantie) een meer pionierachtige vegetatie 
ontstaat. Door eventuele omvorming van de tuin na september plaats te laten vinden is het bestemmingsplan 
uitvoerbaar. 
 
Wijzigingen bescherming reeds vastgestelde soorten 
Uit de Quickscan (Antea Group, 2013) is gebleken dat in de omgeving van het plangebied mogelijk eekhoorn, 
zandhagedis, rugstreeppad, diverse marterachtigen en diverse vleermuizen voorkomen. Daarnaast zijn (algemene) 
broedvogels te verwachten. De consequenties van de wetswijziging voor deze conclusies worden hieronder 
beschreven.  
 
Zoogdieren 
In het plangebied komen diverse vleermuizen voor. De conclusie met betrekking tot vleermuizen (Antea Group, 2013) 
blijft gelijk onder de Wet natuurbescherming. Aangezien het oppervlakte aan bebouwing niet toeneemt, blijft het 
plangebied zijn functie als foerageergebied behouden. Negatieve effecten zijn uitgesloten en het plan blijft 
uitvoerbaar. 
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De conclusie ten aanzien van de eekhoorn blijft gelijk, deze komt naar verwachting niet voor in het plangebied zelf 
omdat oudere bomen ontbreken. Negatieve effecten op de eekhoorn zelf zijn derhalve uitgesloten. 
 
Daarnaast komt uit NDFF naar voren dat soorten als gewone zeehond, grijze zeehond en bruinvis voorkomen binnen 
2,5 km vanaf het plangebied. Aangezien deze soorten gebonden zijn aan de zee (en deels zandplaten en/of strand), 
zullen zij niet voorkomen in (de directe omgeving van) het plangebied. Negatieve effecten zijn uitgesloten. 
 
Tot slot blijkt uit NDFF dat diverse marterachtigen in de omgeving van het plangebied kunnen voorkomen. Het betreft 
boommarter, bunzing, hermelijn en wezel. Het zijn allen nationaal beschermde soorten (onderdeel A) vallend onder 
de bescherming van de verboden gesteld in artikel 3.10. Deze zijn onder de Wet natuurbescherming niet meer 
vrijgesteld, en dus beschermd. Het is verboden vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de dieren opzettelijk 
te beschadigen of vernietigen. Het is eveneens verboden de soorten opzettelijk te doden of vangen. In het dichte 
duindoornstruweel kunnen zich mogelijk verblijfplaatsen van marterachtigen bevinden. Gezien de aanwezige weg 
(Korfwaterweg) en het fietspad voor meer dan driekwart het plangebied omringen is het echter onwaarschijnlijk dat 
deze schuwe soorten zich in het struweel ophouden. Mogelijk wordt het plangebied incidenteel gebruikt als 
foerageergebied. Het is naar verwachting dan ook geen essentieel leefgebied voor de soort. Bovendien is in de 
omgeving ruim voldoende alternatief en rustiger leefgebied aanwezig. Omvorming van het duindoornstruweel naar 
gecultiveerde tuin zal dan geen negatieve effecten hebben op de instandhouding van de soorten. De 
bestemmingsplanwijziging blijft daardoor wat betreft marterachtigen en andere beschermde zoogdieren uitvoerbaar. 
 
Reptielen en amfibieën 
De conclusie ten aanzien van de zandhagedis blijft gelijk. Deze komt niet voor in het plangebied zelf doordat open kale 
zandplekken (de voortplantingsplaats) ontbreken. Negatieve effecten op de zandhagedis zijn derhalve uitgesloten.  
 
Uit NDFF blijkt daarnaast dat de dikkopschildpad is waargenomen in de omgeving van het plangebied. De soort is een 
dwaalgast en maakt geen gebruik van de Nederlandse stranden om eieren af te zetten (RAVON). Aanwezigheid van de 
dikkopschildpad in het plangebied is uitgesloten. Daarmee zijn negatieve effecten eveneens uitgesloten. 
 
De rugstreeppad kan het plangebied incidenteel passeren doordat het een geschikt landbiotoop betreft. Gezien de 
hoog opgaande dichte begroeiing maakt het plangebied echter geen deel uit van zijn functionele leefgebied. De soort 
geeft namelijk de voorkeur aan open vegetaties. De conclusie wat betreft rugstreeppad blijft gelijk onder de Wet 
natuurbescherming. De bestemmingsplanwijziging sluit namelijk een toename van verharding uit, waardoor het 
gebied geschikt blijft als landbiotoop. Negatieve effecten op de rugstreeppad zijn uitgesloten en het bestemmingsplan 
blijft uitvoerbaar.  
 
Flora 
Uit NDFF-gegevens blijkt dat de groenknolorchis is waargenomen in de omgeving van het plangebied. De soort staat 
op vrij natte, iets open (verstoorde) plaatsen op voedselarme, zwak zure tot kalkhoudende grond. De groenknolorchis 
is dan ook te vinden in duinvalleien, afgravingen, opgespoten grond (zand) en moerassen (FLORON). Dergelijke 
omstandigheden zijn niet aanwezig in het plangebied. Aanwezigheid van en daarmee negatieve effecten op 
groenknolorchis zijn uitgesloten. Zoals hiervoor besproken is er een (kleine) kans op glad biggenkruid in het 
plangebied. Indien omvorming van de tuin plaatsvindt na de bloei van glad biggenkruid (na september en vóór het 
nieuwe groeiseizoen circa maart) zijn negatieve effecten op glad biggenkruid uitgesloten. De 
bestemmingsplanwijziging blijft dan wat betreft beschermde flora uitvoerbaar. 
 
Algemene broedvogels 
Ook in de Wet natuurbescherming blijven in gebruik zijnde nesten van vogels beschermd. De conclusie met betrekking 
tot algemene broedvogels uit de Quickscan blijft gelijk (Antea Group, 2013). Verstoring van broedende broedvogels 
moet worden voorkomen door de werkzaamheden buiten het broedseizoen (globaal maart tot en met juli) uitvoeren. 
Op deze wijze zijn er geen belemmeringen vanuit de Wet Natuurbescherming aan de orde voor het vaststellen van het 
plan. 
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Zorgplicht 
In de Wet natuurbescherming is, net als in de Flora- en faunawet, een zorgplicht opgenomen. De zorgplicht houdt in 
dat planten en dieren niet onnodig vernield/gedood of verstoord mogen worden. De initiatiefnemer/uitvoerder is 
verantwoordelijk voor een adequate naleving van de algemene zorgplicht tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden. Hier treden geen veranderingen op ten opzichte van eerdere wetgeving. 
 
Verandering gebiedenbescherming 
Voor wat betreft het Natuur Netwerk Nederland (NNN), voorheen EHS, blijven de conclusies van gelijke aard. Het 
beschermingsregime kent nog steeds geen externe werking. In tegenstelling tot een aantal jaren geleden, ligt het 
plangebied nu duidelijk buiten de NNN-begrenzing. Zie ook figuur 1. Er is dan van directe aantasting van het NNN-
gebied zeker geen sprake. Aangezien de eventuele verbouwing van beperkte schaal en omvang is, zijn effecten van de 
beoogde bestemmingswijziging op omgeving van het plangebied uitgesloten. Vanuit dit oogpunt en vanwege het feit 
dat de NNN geen externe werking kent zijn er voor de beoogde bestemmingsplanwijzigingen geen belemmeringen 
vanuit het toetsingskader van het NNN. 
 

 
Figuur 1. NNN-gebied (groene arcering) rondom plangebied (rood omkaderd). Bron: Natuurbeheerplan Provincie Noord-Holland, 
2017. 

 
Voor wat betreft Natura 2000-gebieden blijven de conclusies eveneens ongewijzigd. Het plangebied ligt nog steeds 
buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied Zwanenwater & Pettermerduinen. De verwachting is nog steeds dat 
de aangewezen vogelsoorten niet zullen broeden of overwinteren nabij het plangebied. De vogelsoorten zijn 
watergebonden (aalscholver, roerdomp, lepelaar, slobeend, dwerggans) en komen voor in het Zwanenwater of het 
open duin (Tapuit). Het aangrenzende deel van het Natura 2000-gebied bestaat nog steeds uit Duinbossen (H2180A). 
Gezien de beperkte schaal en omvang van de beoogde ontwikkeling en aangezien het aangrenzende Natura 2000-
gebied geen leefgebied vormt voor de aangewezen vogelsoorten zijn negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen 
van niet-broedvogel en broedvogelsoorten uitgesloten. Overige effecten, zoals verzuring en vermesting op 
habitattypen, worden eveneens niet verwacht doordat het enkel een bestemmingsplanwijziging betreft. Mede gezien 
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de beperkte schaal zijn als gevolg van de bestemmingsplanwijziging daarmee geen negatieve effecten op habitattypes 
aanwezig. Voor wat betreft gebiedenbescherming van de Wet natuurbescherming zijn er geen belemmeringen voor 
het vaststellen van het plan. 
 
Conclusie 
De inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming per 1 januari 2017 leidt tot (beperkte) verandering van de 
conclusies gesteld in de Quickscan (Antea Group, 2013). Zo komt de nieuw beschermde soort glad biggenkruid 
mogelijk voor in het gazon in het plangebied. Door de werkzaamheden aan de tuin echter na de bloei en zaadzetting 
van glad biggenkruid te laten plaatsvinden (na september) maar voor het nieuwe groeiseizoen (circa maart), zijn 
negatieve effecten op glad biggenkruid uitgesloten en blijft het plan uitvoerbaar. Daarnaast zijn de marterachtigen 
onder de Wet natuurbescherming niet langer vrijgesteld in provincie Noord-Holland. Gezien de reeds aanwezige vorm 
van verstoring (fietspad en Korfwaterweg) zal het plangebied geen essentieel leefgebied voor marterachtigen vormen. 
Er is in de omgeving ruim voldoende alternatief en rustiger leefgebied aanwezig. Negatieve effecten op de 
instandhouding van de soort zijn uitgesloten waardoor het plan uitvoerbaar blijft. De aan zee gebonden soorten grijze 
zeehond, gewone zeehond, bruinvis en dikkopschildpad zullen niet in het plangebied aanwezig zijn en geen negatieve 
effecten ondervinden. 
 
De oude conclusies ten aanzien van vleermuizen blijven van gelijke aard. Dit geldt ook voor eekhoorn, zandhagedis, 
rugstreeppad en groenknolorchis. Er zijn geen negatieve effecten op deze soorten. Bij de uitvoering van de 
werkzaamheden dient rekening gehouden worden met het voorkomen van verstoring van broedende vogels (niet 
werken van maart tot en met juli). In combinatie met glad biggenkruid houdt dit in dat eventuele werkzaamheden niet 
mogen plaatsvinden van maart tot en met september. De soortbescherming van de Wet natuurbescherming vormt 
dan geen belemmering voor het vaststellen van het plan. 
 

Vanuit het beschermingsregime van de NNN is geen belemmering voor het uitvoeren van het plan. Het plangebied 
valt nu duidelijk buiten het NNN. Voor wat betreft Natura 2000-gebieden is het plan eveneens uitvoerbaar. Negatieve 
effecten op de instandhoudingsdoelen van vogels en habitattypen zijn uitgesloten door de beperkte schaal en omvang 
van de beoogde ontwikkeling. De gebiedenbescherming vormt al met al geen belemmering voor het vaststellen van 
het plan. 

 

datum vrijgave  beschrijving revisie   goedkeuring  vrijgave 

6-12-2017  definitief  M.L. Braad  A. van Dongen 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan:

het bestemmingsplan Korfwaterweg 13a met identificatienummer 

NL.IMRO.0441.BPPTTNKORFWW13a-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 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  aanduidingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak waarop een aanduiding betrekking heeft; 

1.6  aardkundige waarden:

die onderdelen van het landschap die iets vertellen over de natuurlijke ontstaanswijze van 

het gebied. Deze waarden hebben een relatie met de geologische, de geomorfologie, de 

geohydrologie en de bodem van een gebied;

1.7  achtererfgebied:

erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 meter achter de voorkant en van 

daaruit evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijke gebied, zonder het 

hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen;

1.8  archeologisch onderzoek:

diverse vormen van onderzoek naar de archeologische waarden binnen een plangebied, 

uitgevoerd volgens de geldende versie van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie;

1.9  archeologische waarden:

waarden die verband houden met het zich in de bodem bevinden van voorwerpen of 

bewoningssporen van vroegere samenlevingen, die wegens hun schoonheid, hun betekenis 

voor de wetenschap of hun cultuurhistorische betekenis van algemeen belang zijn;

1.10  bebouwing:

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

1.11  bed & breakfast:

een kleinschalige vorm van recreatie voor één of enkele nachten op basis van logies en 

ontbijt in het hoofd- of bijgebouw;
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1.12  beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis:

het uitoefenen van een vrij en zelfstandig beroep, of het beroepsmatig verlenen van 

diensten, op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, educatief, kunstzinnig, 

technisch gebied of daarmee gelijk te stellen activiteiten, niet zijnde detailhandel, waarbij 

de woning in hoofdzaak haar woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of 

uitstraling heeft, die met de woonfunctie in overeenstemming is. 

1.13  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); 

1.14  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.15  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.16  bevoegd gezag:

bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag 

om een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning; 

1.17  bijgebouw

een op zichzelf staand gebouw dat door de vorm onderscheiden kan worden van het 

hoofdgebouw en dat in architectonisch en functioneel opzicht ondergeschikt is aan het 

hoofdgebouw en niet in directe verbinding staat met het hoofdgebouw;

1.18  bouwen:

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

van een bouwwerk; 

1.19  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

1.20  bouwlaag:

het geheel van op gelijke vloerhoogte gelegen ruimte in een gebouw, een zolderverdieping of 

vliering wordt hieronder niet begrepen; 

1.21  bouwperceel:

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

behorende bebouwing is toegelaten; 

1.22  bouwvlak:

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

bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;
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1.23  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;

1.24  dak:

iedere bovenbeëindiging van een gebouw; 

1.25  dakkapel:

een constructie ter vergroting van een gebouw, die zich tussen de dakgoot en de nok van een 

dakvlak bevindt, waarbij deze constructie onder de noklijn is gelegen en de onderzijde van 

de constructie in het dakvlak is geplaatst; 

1.26  detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten 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; 

1.27  erf

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

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

en, voorzover een bestemmingsplan van toepassing is, de bestemming deze inrichting niet 

verbiedt;

1.28  erker

een uitbouw aan een woning, die zich bevindt aan de voor- of zijgevel of beide, van een 

woning en welke ondergeschikt is aan de hoofdbouwmassa;

1.29  gebouw:

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

wanden omsloten ruimte vormt; 

1.30  geologisch waardevolle opbouw:

de opbouw van de bodem ontstaan door de fysische geschiedenis van de aarde, de stenen 

waar zij uit bestaat en de fysische veranderingen waar zij aan onderhevig is en is geweest;

1.31  hoofdgebouw:

een of meer panden, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de 

geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of 

bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is; 

1.32  maaiveld:

de gemiddelde hoogte van het terrein ten tijde van het rechtskracht verkrijgen van het 

bestemmingsplan; 

1.33  mantelzorg:

het op basis van vrijwilligheid en buiten organisatorisch verband bieden van zorg aan een 

ieder die hulpbehoevend is op fysiek, psychisch en/of sociaal vlak;
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1.34  overkapping:

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

wanden is omsloten;

1.35  peil:

voor een bouwwerk op een perceel, geldt de hoogte van de bovenzijde van de afgewerkte 

begane grond vloer; 

1.36  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 wordt in ieder geval 

verstaan: een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater, een parenclub, of een 

prostitutiebedrijf waaronder tevens begrepen een erotische massagesalon, al dan niet in 

combinatie met elkaar;

1.37  uitbouw

een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw, 

dan wel een gebouw dat door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en 

dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

1.38  voorgevel:

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw, of, indien het een gebouw betreft met meer 

dan één naar de weg gekeerde gevel, de gevel die door de ligging, de situatie ter plaatse 

en/of de indeling van het gebouw als voorgevel moet worden aangemerkt;

1.39  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 wegen liggende en als zodanig aangeduide 

parkeerterreinen;  

1.40  woning:

een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één 

huishouden, waaronder begrepen eventueel gemeenschappelijk gebruik van bepaalde 

ruimten.
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw 

zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, 

antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

2.2  de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.3  de goothoogte van een bouwwerk:

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

daarmee gelijk te stellen constructiedeel;

2.4  de 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;

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk:

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

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

bouwwerk;    

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.

blad 11 van 26                                                                                                               Ruimte - Antea Nederland B.V.



vastgesteld bestemmingsplan Korfwaterweg 13a    

Gemeente Schagen    

Projectnummer 258271    

blad 12 van 26                                                                                                               Ruimte - Antea Nederland B.V.



vastgesteld bestemmingsplan Korfwaterweg 13a    

Gemeente Schagen    

Projectnummer 258271    

Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Tuin

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen, erkers en bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Algemeen

Op de in lid 3.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend erkers en bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde, ten dienste van de bestemming worden gebouwd.

3.2.2  Erkers

Voor het bouwen van erkers gelden de volgende regels:

a. de diepte van erkers mag niet meer dan 1,5 m bedragen gemeten vanuit de gevel 

waaraan wordt gebouwd;

b. de bouwhoogte van erkers mag niet meer dan de hoogte van de eerste bouwlaag van de 

woning waaraan wordt gebouwd bedragen, met een maximum van 3 m, gemeten vanaf 

de bovenkant van de afgewerkte begane grond vloer van de woning.

3.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

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

a. de bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen mag niet meer dan de toegestane 

bouwhoogte als bepaald in artikel 2.1 lid 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

in samenhang met artikel 2 Bijlage II Besluit omgevingsrecht bedragen;

b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 5 m 

bedragen.

3.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen 

van de bebouwing, ten behoeve van:

a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;

b. de verkeerssituatie;

c. de sociale veiligheid;

d. de milieusituatie;

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

3.4  Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de 

bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen het gebruiken of laten 

gebruiken van onbebouwde gronden als opslag-, stort- of bergplaats van al dan niet 

afgedankte goederen en materialen. 
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Artikel 4  Wonen

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen, al dan niet in combinatie met een ruimte voor beroeps- of  bedrijfsuitoefening 

aan huis;

met de daarbij behorende:

b. groenvoorzieningen;

c. verkeers- en verblijfsvoorzieningen;

d. openbare nutsvoorzieningen;

e. water;

f. tuinen, erven en terreinen;

g. bouwwerken.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;

b. de goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen mag niet meer dan de aangegeven hoogten 

ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' bedragen, dan wel 

de bestaande hoogten indien deze meer zijn;

c. het aantal woningen mag niet meer bedragen dan 1;

d. de inhoud van woningen, met inbegrip van aan- en uitbouwen als bedoeld in lid 4.2.2, 

mag niet meer dan 750 m³ bedragen, dan wel de bestaande inhoud indien deze meer is;

e. hoofdgebouwen dienen op ten minste 3 m van de zijdelingse perceelsgrens te worden 

gebouwd, dan wel de bestaande afstand indien deze minder is.

4.2.2  Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij woningen 

gelden de volgende regels:

a. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 50 m2; 

b. de gezamenlijk oppervlakte van een aan- en uitbouw en een bijgebouw mag niet meer 

bedragen dan 50% van het erf aan de zij- en achterkant van de woning, dan wel de 

bestaande oppervlakte indien deze meer is;

c. aan- of uitbouwen mogen uitsluitend in het achtererfgebied worden gebouwd;

d. de bouwhoogte van bijgebouwen mag niet meer dan 6 m bedragen, dan wel de 

bestaande bouwhoogte indien deze meer is, met dien verstande dat de bouwhoogte van 

bijgebouwen nooit hoger mag zijn dan de bouwhoogte van het hoofdgebouw;

e. de bouwhoogte van garageboxen-overkappingen mag niet meer dan 3 m bedragen.

4.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

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

a. de bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen mag niet meer dan de toegestane 

bouwhoogte als bepaald in artikel 2.1 lid 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

in samenhang met artikel 2 Bijlage II Besluit omgevingsrecht bedragen;

b. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer dan 6 m bedragen;

c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 5 m 

bedragen.
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4.3  Nadere eisen

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de plaats en de afmeting van de bebouwing 

ten behoeve van:

a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;

b. de milieusituatie;

c. de verkeersveiligheid;

d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

e. de sociale veiligheid. 

4.4  Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;

de verkeersveiligheid;

de sociale veiligheid;

de milieusituatie;

de natuurwaarden;

de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

a. afwijken van het bepaalde in lid 4.2.1 sub c en toestaan dat een hoofdgebouw in twee 

woningen wordt gesplitst, met dien verstande dat:

1. de minimale inhoud van een woning, na splitsing, minimaal 200 m3 bedraagt;

2. de overige regels van de bestemming 'Wonen' van overeenkomstige toepassing 

blijven;

3. de toename van de parkeerdruk door de splitsing van een hoofdgebouw op eigen erf 

wordt ondervangen.

4.5  Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de 

bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

a. het gebruiken of laten gebruiken van woningen en bijgebouwen als recreatief 

nachtverblijf met uitzondering van het toegestane gebruik voor bed & breakfast in 

bestaande woningen, onder de voorwaarden dat:

1. bed & en breakfast dient te worden gerealiseerd binnen bestaande woningen;

2. bed & breakfast ondergeschikt is aan de woonfunctie;

3. de gezamenlijke vloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 30% van het bruto 

vloeroppervlak van bestaande woningen;

4. het parkeren op eigen erf dient plaats te vinden;

b. het gebruiken of laten gebruiken van onbebouwde gronden als opslag-, stort- of 

bergplaats van al dan niet afgedankte goederen en materialen;

c. beroeps of bedrijfsuitoefening aan huis, mits:

1. de gezamenlijke vloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 30% van het bruto 

vloeroppervlak van de betreffende woningen en de bijbehorende aan-, uitbouwen 

en bijgebouwen met een maximum van 40 m2;

2. het beroeps- of bedrijfsuitoefening aan huis betreft die: 

niet vergunningplichtig is op grond van de Wet milieubeheer;

valt binnen de van deze regels deel uitmakende Staat van Bedrijven 

milieucategorie 1, dan wel een daar mee voor wat betreft de milieugevolgen 

voor de omgeving gelijk te stellen beroeps- of bedrijfsuitoefening;

het geen detailhandel of horeca betreft;

op de bij de betreffende woning behorende gronden geen buitenopslag van 

goederen ten behoeve van het aan huis gebonden beroep of bedrijf plaatsvindt;

in de omgeving van de betreffende woning geen onevenredige vergroting van de 

verkeers- en parkeerdruk optreedt;
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de activiteit geen afbreuk doet aan het woonkarakter van de omgeving;

d. mantelzorg, mits:

1. bewoning van de bestaande woning voor afhankelijke woonruimte noodzakelijk is 

vanuit het oogpunt van mantelzorg, waarbij deze noodzaak dient te zijn aangetoond 

door een onafhankelijke deskundige instantie; 

2. de afhankelijke woonruimte qua maatvoering binnen de vigerende regeling inzake 

de bestaande woning wordt ingepast;

3. mantelzorg uitsluitend is toegestaan binnen de bestaande woning;

4. het parkeren op eigen erf dient plaats te vinden.
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Artikel 5  Waarde - Aardkundig waardevol gebied

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Aardkundig waardevol gebied' aangewezen gronden zijn, behalve voor de 

daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling 

van het aardkundig waardevolle reliëf en de geologisch waardevolle opbouw van de bodem. 

5.2  Bouwregels

In afwijking van het bepaalde in de aangegeven andere bestemmingen mogen in of op deze 

gronden geen bouwwerken worden gebouwd.

5.3  Afwijken van de bouwregels

5.3.1  Afwijken

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.2 

ten behoeve van een overige aan deze gronden toegekende bestemming, indien is gebleken 

dat het oprichten van het bouwwerk, waarvoor omgevingsvergunning wordt gevraagd, niet 

zal leiden tot een verstoring van de aardkundige waarden.

5.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden

5.4.1  Verbod

Het is verboden op of in de in 5.1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een 

vergunning van het bevoegd gezag (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, 

geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden) de volgende werken, voor zover geen 

bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, te doen uitvoeren of te laten uitvoeren: 

a. het verlagen of verhogen van het waterpeil;

b. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- of andere 

leidingen en daarmee verband houdende constructies;

c. het verlagen of verhogen van het maaiveld;

d. het aanleggen van bos of boomgaard, voor zover de gronden op het tijdstip van het van 

kracht worden van dit plan niet als bos of boomgaard kunnen worden aangemerkt;

e. het rooien van bos of boomgaard, waarbij de stobben worden verwijderd;

f. het uitvoeren van andere grondbewerkingen.

5.4.2  Uitzondering

Het in lid 5.4.1 bedoelde verbod is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die het 

normale onderhoud betreffen waaronder in ieder geval wordt verstaan ploegen, eggen, het 

uitbaggeren van sloten en greppels, of werken en werkzaamheden die reeds vergund zijn op 

het tijdstip van het van kracht worden van het bestemmingsplan.

5.4.3  Voorwaarden

De omgevingsvergunning wordt verleend, indien is gebleken dat de in lid 5.4.1 genoemde 

werken en werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen van deze werken en 

werkzaamheden niet zullen leiden tot een verstoring van de aardkundige waarden.
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Artikel 6  Waarde - Archeologie - 4

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie - 4' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming van de aan de grond 

eigen zijnde archeologische waarden.

6.2  Bouwregels

In afwijking van het bepaalde in de aangegeven andere bestemming mogen in of op deze 

gronden geen bouwwerken worden gebouwd, met uitzondering van:

a. bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de bestaande 

oppervlakte van de bouwwerken met niet meer dan 2.500 m² wordt uitgebreid;

b. bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de bestaande 

oppervlakte van de bouwwerken met meer dan 2.500 m² wordt uitgebreid, maar waarbij 

geen grondroerende werkzaamheden plaatsvinden dieper dan 0,50 m onder het 

maaiveld;

c. bouwwerken met een oppervlakte van 2.500 m² of minder;

d. bouwwerken met een oppervlakte van meer dan 2.500 m², maar waarbij geen 

grondroerende werkzaamheden plaatsvinden dieper dan 0,50 m onder het maaiveld.

6.3  Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 6.2 voor het 

bouwen overeenkomstig de andere bestemmingen, mits:

a. is aangetoond dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel;

b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet 

onevenredig worden geschaad, dan wel;

c. de volgende voorwaarden in acht worden genomen, indien is aangetoond dat de 

archeologische waarden door de bouwactiviteiten onevenredig kunnen worden 

verstoord:

1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor 

archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden en/of een 

verplichting tot het doen van opgravingen;

2. een verplichting het bouwen te laten begeleiden door een deskundige op het terrein 

van de archeologische monumentenzorg.

6.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden

6.4.1  Vergunningplicht

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is, ongeacht het 

bepaalde in de regels bij de andere daar voorkomende bestemming( en), een 

omgevingsvergunning vereist:

a. het aanbrengen van diepwortelende beplanting of bomen;

b. het rooien of vellen van houtopstanden;

c. de aanleg van verhardingen met een groter oppervlak dan 2500 m² en dieper dan 0,50 

m;

d. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden; 

e. het graven, verbreden of dempen van sloten alsmede het aanleggen en intensiveren van 

drainage;

f. het in de grond brengen van voorwerpen op een grotere diepte dan 0,50 m en met een 

oppervlakte van meer dan 2500 m²;

blad 18 van 26                                                                                                               Ruimte - Antea Nederland B.V.



vastgesteld bestemmingsplan Korfwaterweg 13a    

Gemeente Schagen    

Projectnummer 258271    

g. het verrichten van graafwerkzaamheden dieper dan 0,50 m en met een oppervlakte van 

meer dan 2500 m²;

h. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie of 

telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies,installaties 

of apparatuur.

6.4.2  Uitzondering

Het bepaalde in artikel 6.4.1 is niet van toepassing:

a. op werken en werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen, 

waaronder in ieder geval wordt verstaan ploegen tot 0,50 m, eggen, het uitbaggeren van 

sloten en greppels zonder in de vaste grond te komen en het vervangen van 

drainagewerken;

b. op werken en werkzaamheden die reeds legaal in uitvoering zijn ten tijde van het 

inwerkingtreden van het plan.

6.4.3  Voorwaarden

De in artikel 6.4.1 bedoelde omgevingsvergunning wordt uitsluitend verleend, indien:

a. is aangetoond dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel;

b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken en/of werkzaamheden 

niet onevenredig worden geschaad, dan wel; 

c. de volgende voorwaarden in acht worden genomen, indien is aangetoond dat de 

archeologische waarden door de werken en/of werkzaamheden onevenredig kunnen 

worden verstoord:

1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor 

archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden en/of een 

verplichting tot het doen van opgravingen;

2. een verplichting de werkzaamheden te laten begeleiden door een deskundige op het 

terrein van de archeologische monumentenzorg.

6.5  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemming 'Waarde - 

Archeologie - 4' geheel of gedeeltelijk te verwijderen indien op basis van archeologisch 

onderzoek door een archeologisch deskundige is aangetoond dat ter plaatse geen 

archeologische waarden (meer) aanwezig zijn.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 7  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 8  Algemene gebruiksregels

8.1  Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van de gronden voor de opslag van (aan het oorspronkelijk verkeer 

onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen, anders dan in het kader van de bedrijfsvoering;

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

grond, bodemspecie en puin en voor het storten van vuil, anders dan in het kader van 

de bedrijfsvoering;

c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting;

d. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen.
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Artikel 9  Algemene afwijkingsregels

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van:

a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan 10% 

van die maten, afmetingen en percentages;

b. de bestemmingsbepalingen voor het bouwen teneinde een geringe mate van afwijking 

van de plaats en richting van de bestemmingsgrenzen toe te staan dit noodzakelijk is in 

verband met afwijkingen of onnauwkeurigheden ten opzichte van de feitelijke situatie of 

in die gevallen waar een rationele verkaveling van de gronden een geringe afwijking 

vergt;

c. het plaatsen van kunstwerken, telecommunicatievoorzieningen en bouw-werken, geen 

gebouwen zijnde, in alle openbare ruimten, met dien verstande dat de bouwhoogte van 

kunstwerken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer dan 3 m mag bedragen. 

Met uitzondering van lichtmasten waarvan de bouwhoogte niet meer dan 9 m mag 

bedragen en telecommunicatievoorzieningen waarvan de bouwhoogte niet meer dan 40 

m mag bedragen;

mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

het straat- en bebouwingsbeeld;

de woonsituatie;

de milieusituatie;

de verkeersveiligheid;

de sociale veiligheid;

de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 10  Overgangsrecht

10.1  Overgangsrecht bouwwerken

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,

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

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

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

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

10.2  Afwijking

Het bevoegd gezag kan eenmalig bij omgevingsvergunning afwijken van lid 10.1 voor het 

vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid 10.1 met maximaal 10%.

10.3  Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken

Lid 10.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder omgevingvergunning en in strijd 

met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

10.4  Overgangsrecht gebruik

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

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

10.5  Strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 10.4, 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.

10.6  Verboden gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in lid 10.4, 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.

10.7  Uitzondering op het overgangsrecht gebruik

Lid 10.4 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 

geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 11  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan Korfwaterweg 13a. 
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01 01 - 
LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. 
DE LANDBOUW           

014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw:           

014 016 1 
- algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 
500 m² 30 10 50   10  50 D 3.1 

014 016 3 
- plantsoenendiensten en 
hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² 30 10 50   10  50  3.1 

014 016 4 
- plantsoenendiensten en 
hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² 30 10 30   10  30  2 

02 02 - 
BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. 
BOSBOUW           

020 021, 022, 024 Bosbouwbedrijven 10 10 50   0  50  3.1 

0502 032 0 Vis- en schaaldierkwekerijen           

0502 032 1 
- oester-, mossel- en 
schelpenteeltbedrijven 100 30 50 C  0  100  3.2 

15 10, 11 - 
VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN 
EN DRANKEN           

151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking:           

151 101, 102 1 - slachterijen en pluimveeslachterijen 100 0 100 C  50 R 100 D 3.2 

151 101 3 
- bewerkingsinrichting van darmen en 
vleesafval 300 0 100 C  50 R 300  4.2 

151 101 4 
- vleeswaren- en 
vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m² 100 0 100 C  50 R 100  3.2 

151 101, 102 7 - loonslachterijen 50 0 50   10  50  3.1 

151 108 8 

- vervaardiging van snacks en 
vervaardiging van kant-en-klaar-
maaltijden met p.o. < 2.000 m²  50 0 50   10  50  3.1 

152 102 0 Visverwerkingsbedrijven:           

152 102 2 - conserveren 200 0 100 C  30  200  4.1 

152 102 3 - roken 300 0 50 C  0  300  4.2 

152 102 4 - verwerken anderszins: p.o.> 1000 m² 300 10 50 C  30  300 D 4.2 

152 102 5 - verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m² 100 10 50   30  100  3.2 

152 102 6 - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² 50 10 30   10  50  3.1 

1531 1031 0 Aardappelprodukten fabrieken:           

1531 1031 1 - vervaardiging van aardappelproducten 300 30 200 C  50 R 300  4.2 

1531 1031 2 
- vervaardiging van snacks met p.o. < 
2.000 m² 50 10 50   50 R 50  3.1 

1532, 1533 1032, 1039 0 Groente- en fruitconservenfabrieken:           

1532, 1533 1032, 1039 1 - jam 50 10 100 C  10  100  3.2 

1532, 1533 1032, 1039 2 - groente algemeen 50 10 100 C  10  100  3.2 

1532, 1533 1032, 1039 3 - met koolsoorten 100 10 100 C  10  100  3.2 

1532, 1533 1032, 1039 4 - met drogerijen 300 10 200 C  30  300  4.2 

1532, 1533 1032, 1039 5 - met uienconservering (zoutinleggerij) 300 10 100 C  10  300  4.2 

1541 104101 0 
Vervaardiging van ruwe plantaardige en 
dierlijke oliën en vetten:           

1541 104101 1 - p.c. < 250.000 t/j 200 30 100 C  30 R 200  4.1 
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1541 104101 2 - p.c. >= 250.000 t/j 300 50 300 C Z 50 R 300  4.2 

1542 104102 0 
Raffinage van plantaardige en dierlijke 
oliën en vetten:           

1542 104102 1 - p.c. < 250.000 t/j 200 10 100 C  100 R 200  4.1 

1542 104102 2 - p.c. >= 250.000 t/j 300 10 300 C Z 200 R 300  4.2 

1543 1042 0 Margarinefabrieken:           

1543 1042 1 - p.c. < 250.000 t/j 100 10 200 C  30 R 200  4.1 

1543 1042 2 - p.c. >= 250.000 t/j 200 10 300 C Z 50 R 300  4.2 

1551 1051 0 Zuivelprodukten fabrieken:           

1551 1051 3 
- melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 
t/j 50 0 100 C  50 R 100  3.2 

1551 1051 4 
- melkprodukten fabrieken v.c. >= 55.000 
t/j 100 0 300 C Z 50 R 300  4.2 

1551 1051 5 - overige zuivelprodukten fabrieken 50 50 300 C  50 R 300  4.2 

1552 1052 1 Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² 50 0 100 C  50 R 100  3.2 

1552 1052 2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² 10 0 30   0  30  2 

1561 1061 0 Meelfabrieken:            

1561 1061 1 - p.c. >= 500 t/u 200 100 300 C Z 100 R 300  4.2 

1561 1061 2 - p.c. < 500 t/u 100 50 200 C  50 R 200  4.1 

1561 1061  Grutterswarenfabrieken 50 100 200 C  50  200 D 4.1 

1562 1062 0 Zetmeelfabrieken:           

1562 1062 1 - p.c. < 10 t/u 200 50 200 C  30 R 200  4.1 

1562 1062 2 - p.c. >= 10 t/u 300 100 300 C Z 50 R 300  4.2 

1571 1091 0 Veevoerfabrieken:           

1571 1091 3 
- drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, 
veevoeder) cap. < 10 t/u water 300 100 200 C  30  300  4.2 

1571 1091 5 - mengvoeder, p.c. < 100 t/u 200 50 200 C  30  200  4.1 

1571 1091 6 - mengvoeder, p.c. >= 100 t/u 300 100 300 C Z 50 R 300  4.2 

1572 1092  Vervaardiging van voer voor huisdieren 200 100 200 C  30  200  4.1 

1581 1071 0 
Broodfabrieken, brood- en 
banketbakkerijen:           

1581 1071 1 
- v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik 
van charge-ovens 30 10 30 C  10  30  2 

1581 1071 2 - v.c. >= 7500 kg meel/week 100 30 100 C  30  100  3.2 

1582 1072  Banket, biscuit- en koekfabrieken 100 10 100 C  30  100  3.2 

1584 10821 0 
Verwerking cacaobonen en vervaardiging 
chocolade- en suikerwerk:           

1584 10821 4 
- Suikerwerkfabrieken met suiker 
branden 300 30 50   30 R 300  4.2 

1584 10821 5 
- Suikerwerkfabrieken zonder suiker 
branden: p.o. > 200 m² 100 30 50   30 R 100  3.2 

1585 1073  Deegwarenfabrieken 50 30 10   10  50  3.1 

1586 1083 0 Koffiebranderijen en theepakkerijen:           

1586 1083 2 - theepakkerijen 100 10 30   10  100  3.2 

1587 108401 
Vervaardiging van azijn, specerijen en 
kruiden 200 30 50   10  200  4.1 

1589 1089  
Vervaardiging van overige 
voedingsmiddelen 200 30 50   30  200 D 4.1 

1589.1 1089  Bakkerijgrondstoffenfabrieken 200 50 50   50 R 200  4.1 
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1589.2 1089 0 Soep- en soeparomafabrieken:           

1589.2 1089 1 - zonder poederdrogen 100 10 50   10  100  3.2 

1589.2 1089 2 - met poederdrogen 300 50 50   50 R 300  4.2 

1589.2 1089  Bakmeel- en puddingpoederfabrieken 200 50 50   30  200  4.1 

1591 110101 Destilleerderijen en likeurstokerijen 300 30 200 C  30  300  4.2 

1592 110102 0 
Vervaardiging van ethylalcohol door 
gisting:           

1592 110102 1 - p.c. < 5.000 t/j 200 30 200 C  30 R 200  4.1 

1592 110102 2 - p.c. >= 5.000 t/j 300 50 300 C  50 R 300  4.2 

1593 t/m 
1595 1102 t/m 1104  Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30 C  0  30  2 

1596 1105  Bierbrouwerijen 300 30 100 C  50 R 300  4.2 

1597 1106  Mouterijen 300 50 100 C  30  300  4.2 

1598 1107  Mineraalwater- en frisdrankfabrieken 10 0 100   50 R 100  3.2 

16 12 - VERWERKING VAN TABAK           

160 120  Tabakverwerkende industrie 200 30 50 C  30  200  4.1 

17 13 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL           

171 131  Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100   30  100  3.2 

172 132 0 Weven van textiel:           

172 132 1 - aantal weefgetouwen < 50 10 10 100   0  100  3.2 

172 132 2 - aantal weefgetouwen >= 50 10 30 300  Z 50  300  4.2 

173 133  Textielveredelingsbedrijven 50 0 50   10  50  3.1 

174, 175 139  Vervaardiging van textielwaren 10 0 50   10  50  3.1 

1751 1393  Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken 100 30 200   10  200  4.1 

176, 177 139, 143 
Vervaardiging van gebreide en gehaakte 
stoffen en artikelen 0 10 50   10  50  3.1 

18 14 - 
VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN 
EN VERVEN VAN BONT           

181 141  Vervaardiging kleding van leer 30 0 50   0  50  3.1 

182 141  
Vervaardiging van kleding en -toebehoren 
(excl. van leer) 10 10 30   10  30  2 

183 142, 151 
Bereiden en verven van bont; 
vervaardiging van artikelen van bont 50 10 10   10  50  3.1 

19 15 - 
VERVAARDIGING VAN LEER EN 
LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)           

191 151,152 Lederfabrieken 300 30 100   10  300  4.2 

192 151  
Lederwarenfabrieken (excl. kleding en 
schoeisel) 50 10 30   10  50 D 3.1 

193 152  Schoenenfabrieken 50 10 50   10  50  3.1 

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

2010.1 16101  Houtzagerijen 0 50 100   50 R 100  3.2 

2010.2 16102 0 Houtconserveringsbedrijven:           

2010.2 16102 1 - met creosootolie 200 30 50   10  200  4.1 

2010.2 16102 2 - met zoutoplossingen 10 30 50   10  50  3.1 
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202 1621  Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 100 30 100   10  100  3.2 

203, 204, 205 162 0 
Timmerwerkfabrieken, vervaardiging 
overige artikelen van hout 0 30 100   0  100  3.2 

205 162902 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 10 30   0  30  2 

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

2111 1711  Vervaardiging van pulp 200 100 200 C  50 R 200  4.1 

2112 1712 0 Papier- en kartonfabrieken:           

2112 1712 1 - p.c. < 3 t/u 50 30 50 C  30 R 50  3.1 

2112 1712 2 - p.c. 3 - 15 t/u 100 50 200 C Z 50 R 200  4.1 

2112 1712 3 - p.c. >= 15 t/u 200 100 300 C Z 100 R 300  4.2 

212 172  Papier- en kartonwarenfabrieken 30 30 100 C  30 R 100  3.2 

2121.2 17212 0 Golfkartonfabrieken:           

2121.2 17212 1 - p.c. < 3 t/u 30 30 100 C  30 R 100  3.2 

2121.2 17212 2 - p.c. >= 3 t/u 50 30 200 C Z 30 R 200  4.1 

22 58 - 
UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN 
REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA           

221 581  Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10   0  10  1 

2221 1811  Drukkerijen van dagbladen 30 0 100 C  10  100  3.2 

2222 1812  
Drukkerijen (vlak- en rotatie-
diepdrukkerijen) 30 0 100   10  100  3.2 

2222.6 18129  Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30   0  30  2 

2223 1814 A Grafische afwerking 0 0 10   0  10  1 

2223 1814 B Binderijen 30 0 30   0  30  2 

2224 1813  Grafische reproduktie en zetten 30 0 10   10  30  2 

2225 1814  Overige grafische aktiviteiten 30 0 30   10  30 D 2 

223 182  Reproduktiebedrijven opgenomen media 0 0 10   0  10  1 

23 19 - 
AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; 
BEWERKING SPLIJT-/KWEEKSTOFFEN           

2320.2 19202 A Smeeroliën- en vettenfabrieken 50 0 100   30 R 100  3.2 

2320.2 19202 B Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie 300 0 100   50 R 300  4.2 

2320.2 19202 C Aardolieproduktenfabrieken n.e.g. 300 0 200   50 R 300 D 4.2 

24 20 - 
VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE 
PRODUKTEN           

2412 2012  Kleur- en verfstoffenfabrieken 200 0 200 C  200 R 200 D 4.1 

2413 2012 0 Anorg. chemische grondstoffenfabrieken:           

2413 2012 1 
- niet vallend onder "post-Seveso-
richtlijn" 100 30 300 C  300 R 300 D 4.2 

2414.1 20141 A0 Organ. chemische grondstoffenfabrieken:           

2414.1 20141 A1 
- niet vallend onder "post-Seveso-
richtlijn" 300 10 200 C  300 R 300 D 4.2 

2414.1 20141 B0 Methanolfabrieken:           

2414.1 20141 B1 - p.c. < 100.000 t/j 100 0 200 C  100 R 200  4.1 

2414.1 20141 B2 - p.c. >= 100.000 t/j 200 0 300 C Z 200 R 300  4.2 

2414.2 20149 0 
Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet 
synth.):           

2414.2 20149 1 - p.c. < 50.000 t/j 300 0 200 C  100 R 300  4.2 

242 202 0 Landbouwchemicaliënfabrieken:           
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243 203  Verf, lak en vernisfabrieken 300 30 200 C  300 R 300 D 4.2 

2441 2110 0 Farmaceutische grondstoffenfabrieken:           

2441 2110 1 - p.c. < 1.000 t/j 200 10 200 C  300 R 300  4.2 

2442 2120 0 Farmaceutische produktenfabrieken:           

2442 2120 1 - formulering en afvullen geneesmiddelen 50 10 50   50 R 50  3.1 

2442 2120 2 - verbandmiddelenfabrieken 10 10 30   10  30  2 

2451 2041  
Zeep-, was- en 
reinigingsmiddelenfabrieken 300 100 200 C  100 R 300  4.2 

2452 2042  Parfumerie- en cosmeticafabrieken 300 30 50 C  50 R 300  4.2 

2462 2052 0 Lijm- en plakmiddelenfabrieken:           

2462 2052 1 - zonder dierlijke grondstoffen 100 10 100   50  100  3.2 

2464 205902 Fotochemische produktenfabrieken 50 10 100   50 R 100  3.2 

2466 205903 A 
Chemische 
kantoorbenodigdhedenfabrieken 50 10 50   50 R 50  3.1 

2466 205903 B 
Overige chemische produktenfabrieken 
n.e.g. 200 30 100 C  200 R 200 D 4.1 

247 2060  
Kunstmatige synthetische garen- en 
vezelfabrieken 300 30 300 C  200 R 300  4.2 

25 22 - 
VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN 
RUBBER EN KUNSTSTOF           

2511 221101 Rubberbandenfabrieken 300 50 300 C  100 R 300  4.2 

2512 221102 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:           

2512 221102 1 - vloeropp. < 100 m2 50 10 30   30  50  3.1 

2512 221102 2 - vloeropp. >= 100 m2 200 50 100   50 R 200  4.1 

2513 2219  Rubber-artikelenfabrieken 100 10 50   50 R 100 D 3.2 

252 222 0 Kunststofverwerkende bedrijven:           

252 222 1 - zonder fenolharsen 200 50 100   100 R 200  4.1 

252 222 2 - met fenolharsen 300 50 100   200 R 300  4.2 

252 222 3 
- productie van verpakkingsmateriaal en 
assemblage van kunststofbouwmaterialen 50 30 50   30  50  3.1 

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

261 231 0 Glasfabrieken:           

261 231 1 - glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j 30 30 100   30  100  3.2 

261 231 2 - glas en glasprodukten, p.c. >= 5.000 t/j 30 100 300 C Z 50 R 300  4.2 

261 231 3 - glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 t/j 300 100 100   30  300  4.2 

2615 231  Glasbewerkingsbedrijven 10 30 50   10  50  3.1 

262, 263 232, 234 0 Aardewerkfabrieken:           

262, 263 232, 234 1 
- vermogen elektrische ovens totaal < 40 
kW 10 10 30   10  30  2 

262, 263 232, 234 2 
- vermogen elektrische ovens totaal >= 40 
kW 30 50 100   30  100  3.2 

264 233 A Baksteen en baksteenelementenfabrieken 30 200 200   30  200  4.1 

264 233 B Dakpannenfabrieken 50 200 200   100 R 200  4.1 

2652 235201 0 Kalkfabrieken:           

2652 235201 1 - p.c. < 100.000 t/j 30 200 200   30 R 200  4.1 

2653 235202 0 Gipsfabrieken:           

2653 235202 1 - p.c. < 100.000 t/j 30 200 200   30 R 200  4.1 
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2661.1 23611 0 Betonwarenfabrieken:           

2661.1 23611 1 
- zonder persen, triltafels en 
bekistingtrille 10 100 200   30  200  4.1 

2661.1 23611 2 
- met persen, triltafels of 
bekistingtrillers, p.c. < 100 t/d 10 100 300   30  300  4.2 

2661.2 23612 0 Kalkzandsteenfabrieken:           

2661.2 23612 1 - p.c. < 100.000 t/j 10 50 100   30  100  3.2 

2661.2 23612 2 - p.c. >= 100.000 t/j 30 200 300  Z 30  300  4.2 

2662 2362  Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken 50 50 100   30  100  3.2 

2663, 2664 2363, 2364 0 Betonmortelcentrales:           

2663, 2664 2363, 2364 1 - p.c. < 100 t/u 10 50 100   10  100  3.2 

2663, 2664 2363, 2364 2 - p.c. >= 100 t/u 30 200 300  Z 10  300  4.2 

2665, 2666 2365, 2369 0 
Vervaardiging van produkten van beton, 
(vezel)cement en gips:           

2665, 2666 2365, 2369 1 - p.c. < 100 t/d 10 50 100   50 R 100  3.2 

2665, 2666 2365, 2369 2 - p.c. >= 100 t/d 30 200 300  Z 200 R 300  4.2 

267 237 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:           

267 237 1 
- zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 
2.000 m² 10 30 100   0  100 D 3.2 

267 237 3 
- met breken, zeven of drogen,   v.c. < 
100.000 t/j 10 100 300   10  300  4.2 

2681 2391  Slijp- en polijstmiddelen fabrieken 10 30 50   10  50 D 3.1 

2682 2399 A0 Bitumineuze materialenfabrieken:           

2682 2399 A1 - p.c. < 100 t/u 300 100 100   30  300  4.2 

2682 2399 B0 
Isolatiematerialenfabrieken (excl. 
glaswol):           

2682 2399 B1 - steenwol, p.c. >= 5.000 t/j 100 200 300 C Z 30  300  4.2 

2682 2399 B2 - overige isolatiematerialen 200 100 100 C  50  200  4.1 

2682 2399 C Minerale produktenfabrieken n.e.g. 50 50 100   50  100 D 3.2 

2682 2399 D0 Asfaltcentrales: p.c.< 100 ton/uur 100 50 200   30  200  4.1 

2682 2399 D1 - asfaltcentrales, p.c. >= 100 ton/uur 200 100 300  Z 50  300  4.2 

27 24 - VERVAARDIGING VAN METALEN           

273 243 0 
Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en 
profielzetterijen:           

273 243 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 300   30  300  4.2 

274 244 A0 Non-ferro-metaalfabrieken:           

274 244 A1 - p.c. < 1.000 t/j 100 100 300   30 R 300  4.2 

2751, 2752 2451, 2452 0 IJzer- en staalgieterijen/ -smelterijen:           

2751, 2752 2451, 2452 1 - p.c. < 4.000 t/j 100 50 300 C  30 R 300  4.2 

2753, 2754 2453, 2454 0 
Non-ferro-metaalgieterijen/ -
smelterijen:           

2753, 2754 2453, 2454 1 - p.c. < 4.000 t/j 100 50 300 C  30 R 300  4.2 

28 25, 31 - 

VERVAARD. EN REPARATIE VAN 
PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. 
MACH./TRANSPORTMIDD.)           

281 251, 331 0 Constructiewerkplaatsen           

281 251, 331 1 - gesloten gebouw 30 30 100   30  100  3.2 

281 251, 331 2 - in open lucht, p.o. < 2.000 m2 30 50 200   30  200  4.1 

281 251, 331 3 - in open lucht, p.o. >= 2.000 m2 50 200 300  Z 30  300  4.2 
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2821 2529, 3311 0 Tank- en reservoirbouwbedrijven:           

2821 2529, 3311 1 - p.o. < 2.000 m2 30 50 300   30 R 300  4.2 

2822, 2830 2521, 2530, 3311 
Vervaardiging van verwarmingsketels, 
radiatoren en stoomketels 30 30 200   30  200  4.1 

284 255, 331 A 
Stamp-, pers-, dieptrek- en 
forceerbedrijven 10 30 200   30  200  4.1 

284 255, 331 B 
Smederijen, lasinrichtingen, 
bankwerkerijen e.d. 50 30 100   30  100 D 3.2 

2851 2561, 3311 0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:           

2851 2561, 3311 1 - algemeen 50 50 100   50  100  3.2 

2851 2561, 3311 10 - stralen 30 200 200   30  200 D 4.1 

2851 2561, 3311 11 - metaalharden 30 50 100   50  100 D 3.2 

2851 2561, 3311 12 - lakspuiten en moffelen 100 30 100   50 R 100 D 3.2 

2851 2561, 3311 2 - scoperen (opspuiten van zink) 50 50 100   30 R 100 D 3.2 

2851 2561, 3311 3 - thermisch verzinken 100 50 100   50  100  3.2 

2851 2561, 3311 4 - thermisch vertinnen 100 50 100   50  100  3.2 

2851 2561, 3311 5 
- mechanische oppervlaktebehandeling 
(slijpen, polijsten) 30 50 100   30  100  3.2 

2851 2561, 3311 6 - anodiseren, eloxeren 50 10 100   30  100  3.2 

2851 2561, 3311 7 - chemische oppervlaktebehandeling 50 10 100   30  100  3.2 

2851 2561, 3311 8 - emailleren 100 50 100   50 R 100  3.2 

2851 2561, 3311 9 
- galvaniseren (vernikkelen, verchromen, 
verzinken, verkoperen ed) 30 30 100   50  100  3.2 

2852 2562, 3311 1 Overige metaalbewerkende industrie 10 30 100   30  100 D 3.2 

287 259, 331 A0 
Grofsmederijen, anker- en 
kettingfabrieken:           

287 259, 331 A1 - p.o. < 2.000 m2 30 50 200   30  200  4.1 

287 259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. 30 30 100   30  100  3.2 

29 27, 28, 33 - 
VERVAARDIGING VAN MACHINES EN 
APPARATEN           

29 27, 28, 33 0 
Machine- en apparatenfabrieken incl. 
reparatie:           

29 27, 28, 33 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 100   30  100 D 3.2 

29 27, 28, 33 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 30 200   30  200 D 4.1 

29 28, 33 3 
- met proefdraaien verbrandingsmotoren 
>= 1 MW 50 30 300  Z 30  300 D 4.2 

30 26, 28, 33 - 
VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES 
EN COMPUTERS           

30 26, 28, 33 A 
Kantoormachines- en computerfabrieken 
incl. reparatie 30 10 30   10  30  2 

31 26, 27, 33 - 
VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. 
MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.           

311 271, 331 
Elektromotoren- en generatorenfabrieken 
incl. reparatie 200 30 30   50  200  4.1 

312 271, 273 Schakel- en installatiemateriaalfabrieken 200 10 30   50  200  4.1 

313 273  Elektrische draad- en kabelfabrieken 100 10 200   100 R 200 D 4.1 

314 272  Accumulatoren- en batterijenfabrieken 100 30 100   50  100  3.2 

315 274  Lampenfabrieken 200 30 30   300 R 300  4.2 

316 293  Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 30   10  30  2 
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32 26, 33 - 
VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, 
TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH.           

321 t/m 323 261, 263, 264, 331 
Vervaardiging van audio-, video- en 
telecom-apparatuur e.d. incl. reparatie 30 0 50   30  50 D 3.1 

3210 2612  Fabrieken voor gedrukte bedrading 50 10 50   30  50  3.1 

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

33 26, 32, 33 A 

Fabrieken voor medische en optische 
apparaten en instrumenten e.d. incl. 
reparatie 30 0 30   0  30  2 

34 29  
VERVAARDIGING VAN AUTO'S, 
AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS           

341 291 0 Autofabrieken en assemblagebedrijven           

341 291 1 - p.o. < 10.000 m2 100 10 200 C  30 R 200 D 4.1 

341 291 2 - p.o. >= 10.000 m2 200 30 300  Z 50 R 300  4.2 

3420.1 29201  Carrosseriefabrieken 100 10 200   30 R 200  4.1 

3420.2 29202  Aanhangwagen- en opleggerfabrieken 30 10 200   30  200  4.1 

343 293  Auto-onderdelenfabrieken 30 10 100   30 R 100  3.2 

35 30 - 

VERVAARDIGING VAN 
TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, 
AANHANGWAGENS)           

351 301, 3315 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:           

351 301, 3315 1 - houten schepen 30 30 50   10  50  3.1 

351 301, 3315 2 - kunststof schepen 100 50 100   50 R 100  3.2 

351 301, 3315 3 - metalen schepen < 25 m 50 100 200   30  200  4.1 

352 302, 317 0 Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:           

352 302, 317 1 - algemeen 50 30 100   30  100  3.2 

352 302, 317 2 
- met proefdraaien van 
verbrandingsmotoren >= 1 MW 50 30 300  Z 30 R 300  4.2 

353 303, 3316 0 Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:           

353 303, 3316 1 - zonder proefdraaien motoren 50 30 200   30  200  4.1 

354 309  Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 30 10 100   30 R 100  3.2 

355 3099  Transportmiddelenindustrie n.e.g. 30 30 100   30  100 D 3.2 

36 31 - 
VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN 
OVERIGE GOEDEREN N.E.G.           

361 310 1 Meubelfabrieken 50 50 100   30  100 D 3.2 

361 9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 0 10 10   0  10  1 

362 321  Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10   10  30  2 

363 322  Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30   10  30  2 

364 323  Sportartikelenfabrieken 30 10 50   30  50  3.1 

365 324  Speelgoedartikelenfabrieken 30 10 50   30  50  3.1 

3663.2 32999  
Vervaardiging van overige goederen 
n.e.g. 30 10 50   30  50 D 3.1 

37 38 - VOORBEREIDING TOT RECYCLING           

372 383202 A0 Puinbrekerijen en -malerijen:           

372 383202 A1 - v.c. < 100.000 t/j 30 100 300   10  300  4.2 

372 383202 B Rubberregeneratiebedrijven 300 50 100   50 R 300  4.2 

372 383202 C Afvalscheidingsinstallaties 200 200 300 C  50  300  4.2 

40 35 D5 - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D 0 0 50 C  50 R 50  3.1 
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40 35 E0 
Warmtevoorzieningsinstallaties, 
gasgestookt:           

45 41, 42, 43 - BOUWNIJVERHEID           

45 41, 42, 43 0 
Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 
m² 10 30 100   10  100  3.2 

45 41, 42, 43 1 
- bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 
m² 10 30 50   10  50  3.1 

45 41, 42, 43 2 
Aannemersbedrijven met werkplaats: 
b.o. > 1000 m² 10 30 50   10  50  3.1 

45 41, 42, 43 3 
- aannemersbedrijven met werkplaats: 
b.o.< 1000 m² 0 10 30   10  30  2 

50 45, 47 - 

HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, 
MOTORFIETSEN; 
BENZINESERVICESTATIONS           

501, 502, 504 451, 452, 454 
Handel in auto's en motorfietsen, 
reparatie- en servicebedrijven 10 0 30   10  30  2 

501 451  
Handel in vrachtauto's (incl. import en 
reparatie) 10 10 100   10  100  3.2 

5020.4 45204 A Autoplaatwerkerijen 10 30 100   10  100  3.2 

5020.4 45204 B Autobeklederijen 0 0 10   10  10  1 

5020.4 45204 C Autospuitinrichtingen 50 30 30   30 R 50  3.1 

5020.5 45205  Autowasserijen 10 0 30   0  30  2 

503, 504 453  
Handel in auto- en motorfietsonderdelen 
en -accessoires 0 0 30   10  30  2 

505 473 0 Benzineservisestations:           

505 473 1 - met LPG > 1000 m3/jr 30 0 30   200 R 200  4.1 

505 473 2 - met LPG < 1000 m3/jr 30 0 30   50 R 50  3.1 

505 473 3 - zonder LPG 30 0 30   10  30  2 

51 46 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING           

511 461  Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 10   0  10  1 

5121 4621 0 
Grth in akkerbouwprodukten en 
veevoeders 30 30 50   30 R 50  3.1 

5121 4621 1 

Grth in akkerbouwprodukten en 
veevoeders met een 
verwerkingscapaciteit van 500 ton/uur of 
meer 100 100 300  Z 50 R 300  4.2 

5122 4622  Grth in bloemen en planten 10 10 30   0  30  2 

5123 4623  Grth in levende dieren 50 10 100 C  0  100  3.2 

5124 4624  Grth in huiden, vellen en leder 50 0 30   0  50  3.1 

5125, 5131 46217, 4631 
Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en 
consumptie-aardappelen 30 10 30   50 R 50  3.1 

5132, 5133 4632, 4633 
Grth in vlees, vleeswaren, 
zuivelprodukten, eieren, spijsoliën 10 0 30   50 R 50  3.1 

5134 4634  Grth in dranken 0 0 30   0  30  2 

5135 4635  Grth in tabaksprodukten 10 0 30   0  30  2 

5136 4636  Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30   0  30  2 

5137 4637  Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10 30   0  30  2 

5138, 5139 4638, 4639 
Grth in overige voedings- en 
genotmiddelen 10 10 30   10  30  2 

514 464, 46733 Grth in overige consumentenartikelen 10 10 30   10  30  2 

5151.1 46711 0 Grth in vaste brandstoffen:           

5151.1 46711 1 - klein, lokaal verzorgingsgebied 10 50 50   30  50  3.1 
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5151.2 46712 0 
Grth in vloeibare en gasvormige 
brandstoffen:           

5151.2 46712 1 - vloeistoffen, o.c. < 100.000 m3 50 0 50   200 R 200 D 4.1 

5151.2 46712 3 - tot vloeistof verdichte gassen 50 0 50   300 R 300 D 4.2 

5151.3 46713  
Grth minerale olieprodukten (excl. 
brandstoffen) 100 0 30   50  100  3.2 

5152.1 46721 0 Grth in metaalertsen:           

5152.1 46721 1 - opslag opp. < 2.000 m2 30 300 300   10  300  4.2 

5152.2 /.3 46722, 46723 Grth in metalen en -halffabrikaten 0 10 100   10  100  3.2 

5153 4673 0 Grth in hout en bouwmaterialen:           

5153 4673 1 - algemeen: b.o. > 2000 m² 0 10 50   10  50  3.1 

5153 4673 2 - algemeen: b.o. <= 2000 m² 0 10 30   10  30  2 

5153.4 46735 4 zand en grind:           

5153.4 46735 5 - algemeen: b.o. > 200 m² 0 30 100   0  100  3.2 

5153.4 46735 6 - algemeen: b.o. <= 200 m²  0 10 30   0  30  2 

5154 4674 0 
Grth in ijzer- en metaalwaren en 
verwarmingsapparatuur:           

5154 4674 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m² 0 0 50   10  50  3.1 

5155.1 46751  Grth in chemische produkten 50 10 30   100 R 100 D 3.2 

5156 4676  Grth in overige intermediaire goederen 10 10 30   10  30  2 

5157 4677 0 Autosloperijen: b.o. > 1000 m² 10 30 100   30  100  3.2 

5157.2/3 4677 0 
Overige groothandel in afval en schroot: 
b.o. > 1000 m² 10 30 100   10  100 D 3.2 

518 466 0 Grth in machines en apparaten:           

518 466 1 - machines voor de bouwnijverheid 0 10 100   10  100  3.2 

518 466 2 - overige 0 10 50   0  50  3.1 

519 466, 469 
Overige grth (bedrijfsmeubels, 
emballage, vakbenodigdheden e.d. 0 0 30   0  30  2 

60 49 - VERVOER OVER LAND           

6022 493  Taxibedrijven 0 0 30 C  0  30  2 

6023 493  Touringcarbedrijven 10 0 100 C  0  100  3.2 

6024 494 0 
Goederenwegvervoerbedrijven (zonder 
schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m² 0 0 100 C  30  100  3.2 

6024 494 1 
- Goederenwegvervoerbedrijven (zonder 
schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m² 0 0 50 C  30  50  3.1 

63 52 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER           

6311.2 52242 0 
Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. 
binnenvaart:           

6311.2 52242 2 - stukgoederen 0 10 100   50 R 100 D 3.2 

6312 52102, 52109 A Distributiecentra, pak- en koelhuizen 30 10 50 C  50 R 50 D 3.1 

6312 52109 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 0 0 30 C  10  30  2 

64 53 - POST EN TELECOMMUNICATIE           

641 531, 532 Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C  0  30  2 

642 61 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C  0  10  1 

71 77 - 
VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, 
MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN           

711 7711  Personenautoverhuurbedrijven 10 0 30   10  30  2 
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712 7712, 7739  
Verhuurbedrijven voor transportmiddelen 
(excl. personenauto's) 10 0 50   10  50 D 3.1 

713 773  
Verhuurbedrijven voor machines en 
werktuigen 10 0 50   10  50 D 3.1 

714 772  
Verhuurbedrijven voor roerende 
goederen n.e.g. 10 10 30   10  30 D 2 

72 62 - 
COMPUTERSERVICE- EN 
INFORMATIETECHNOLOGIE           

72 62 A 
Computerservice- en 
informatietechnologie-bureau's e.d. 0 0 10   0  10  1 

73 72 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK           

731 721  
Natuurwetenschappelijk speur- en 
ontwikkelingswerk 30 10 30   30 R 30  2 

732 722  
Maatschappij- en 
geesteswetenschappelijk onderzoek 0 0 10   0  10  1 

74 

63, 69tm71, 73, 
74, 77, 78, 
80tm82 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING           

74 

63, 69tm71, 73, 
74, 77, 78, 
80tm82 A 

Overige zakelijke dienstverlening: 
kantoren 0 0 10   0  10 D 1 

747 812  Reinigingsbedrijven voor gebouwen 50 10 30   30  50 D 3.1 

7481.3 74203  Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 C  10  30  2 

7484.3 82991  
Veilingen voor landbouw- en 
visserijprodukten 50 30 200 C  50 R 200  4.1 

7484.4 82992  Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 0 0 10   0  10  1 

75 84 - 

OPENBAAR BESTUUR, 
OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE 
VERZEKERINGEN           

7525 8425  Brandweerkazernes 0 0 50 C  0  50  3.1 

90 37, 38, 39 - MILIEUDIENSTVERLENING           

9001 3700 A0 
RWZI's en gierverwerkingsinricht., met 
afdekking voorbezinktanks:           

9002.1 381 A 
Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven 
e.d. 50 30 50   10  50  3.1 

9002.1 381 B Gemeentewerven (afval-inzameldepots) 30 30 50   30 R 50  3.1 

9002.2 382 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:           

9002.2 382 A2 - kabelbranderijen 100 50 30   10  100  3.2 

9002.2 382 A4 
- pathogeen afvalverbranding (voor 
ziekenhuizen) 50 10 30   10  50  3.1 

9002.2 382 A5 - oplosmiddelterugwinning 100 0 10   30 R 100 D 3.2 

9002.2 382 A6 
- afvalverbrandingsinrichtingen, 
thermisch vermogen > 75 MW 300 200 300 C Z 50  300 D 4.2 

9002.2 382 A7 
- verwerking fotochemisch en galvano-
afval 10 10 30   30 R 30  2 
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9002.2 382 C0 Composteerbedrijven:           

9002.2 382 C1 - niet-belucht v.c. < 5.000 ton/jr 300 100 50   10  300  4.2 

9002.2 382 C3 - belucht v.c. < 20.000 ton/jr 100 100 100   10  100  3.2 

9002.2 382 C4 - belucht v.c. > 20.000 ton/jr 200 200 100   30  200  4.1 

9002.2 382 C5 - GFT in gesloten gebouw 200 50 100   100 R 200  4.1 

93 96 - OVERIGE DIENSTVERLENING           

9301.1 96011 A Wasserijen en strijkinrichtingen 30 0 50 C  30  50  3.1 

9301.1 96011 B Tapijtreinigingsbedrijven 30 0 50   30  50  3.1 

9301.2 96012  Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30   30 R 30  2 

9301.3 96013 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30   0  30  2 
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