
 
 
Informatiepakket kavelverkoop 
bedrijventerrein De Kampen-Noord 
 
 
 
1.  Richtlijnen beeldkwaliteit De Kampen-Noord 
 
 
2.  Regels uit het bestemmingsplan De Kampen-Noord 2012 
 
 
3.  Verbeelding; bestemmingsplankaart 
 
 
4.  Verkavelingstekening + prijslijst 
 
 
5.  Inschrijfformulier voor een bedrijfskavel 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  Richtlijnen beeldkwaliteit De Kampen-Noord 
 



Gemeente Maasdriel

Kern Hedel

Richtlijnen beeldkwaliteit

De Kampen-Noord





Postbus 4 5280 AA  Boxtel

Bosscheweg 107 Boxtel

www.bro.nl

telefoon 0411 850 400

fax 0411 850 401

e-mail: vught@bro.nl

Documentatiepagina

Opdrachtgever(s): Gemeente Maasdriel

Titel rapport: Richtlijnen beeldkwaliteit De Kampen-Noord

Rapporttype: Definitief

Rapportnummer: 209X00169.032480_1_4

Datum: 1 maart 2007

Contactpersoon

opdrachtgever(s):

De Heer G. Kros

De Heer A. Wouda

Projectteam BRO: Sjaak ter Haar

Robert van der Bruggen

Marcel Volbeda

Hester Dijkman

Trefwoorden: bedrijventerrein, De Kampen-Noord, Maasdriel, Hedel

Richtlijnen, beeldkwaliteit, buitenruimte, bebouwing

Beknopte inhoud: Bedrijventerrein De Kampen-Noord zal worden ontwikkeld conform de door BRO

gemaakte ontwikkelingsvisie. Het terrein is gelegen aan de Oude Rijksweg, ten

noorden van het huidige bedrijventerrein De Kampen. Dit rapport geeft aan op

welke wijze er een kwalitatieve impuls gegeven kan worden aan het betreffende

deel van het bedrijventerrein. Het gaat daarbij om een beschrijving van de kwali-

teit van de buitenruimte en de bebouwing.





Inhoudsopgave 1

Inhoudsopgave        pagina

1. INLEIDING 3

1.1 Aanleiding 3

1.2 Ligging plangebied 3

1.3 Opgave 5

1.4 Welstandsniveaus 5

1.5 Het beeldkwaliteitsplan 7

Deel A: Planopzet

2. DE INRICHTING VAN HET BEDRIJVENTERREIN 11

2.1 Verkavelingsopzet 11

2.2 Terrein Vos 13

2.3 Landschappelijke inpassing 15

2.4 Representatieve en functionele zone 15

2.5 Randzone 17

2.6 Zichtlocaties 17

3. BUITENRUIMTE 19

4. BEBOUWING 23

Deel B: Gebiedscriteria

5. BEBOUWING 29

5.1 Gebiedsindeling, gebiedscriteria, welstandsniveaus 29

5.2 Gebiedscriteria 31



Hoofdstuk 12

Ligging plangebied



Hoofdstuk 1 3

1. INLEIDING

1.1 Aanleiding

In de afgelopen jaren heeft de gemeente Maasdriel zich georiënteerd op de uitbrei-

dingsmogelijkheden van het bedrijventerreinareaal binnen de gemeente. Er is be-

hoefte aan uitbreiding voor de opvang van lokale bedrijvigheid en eventueel voor

een aantal te verplaatsen milieuhinderlijke bedrijven uit de woonomgeving van de

gemeente Maasdriel.

In de Structuurvisie Plus is een aantal locaties in beeld gebracht, waaronder een uit-

breiding van het bestaande bedrijventerrein De Kampen te Hedel in noordelijke

richting, ‘De Kampen-Noord’, en de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein

‘De Winkels’, tussen de spoorlijn en de A2. De ontwikkeling van ‘De Winkels’ is com-

plex vanwege onder meer de verwerving van de nodige gronden. Teneinde op korte

termijn toch voldoende uitgeefbaar bedrijventerrein te hebben, heeft de gemeente-

raad besloten om het bedrijventerrein ‘De Kampen-Noord’ eerst in productie te ne-

men.

Het betreft de uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein De Kampen in noor-

delijke richting met het gebied tot aan de Broekheuvelsestraat. De ontwikkeling van

dit gebied past binnen de gemaakte afspraken over de rode contour van Hedel en

de realisering wordt door de provincie Gelderland geaccepteerd onder voorwaarde

van een goede landschappelijke inpassing.

1.2 Ligging plangebied

De Kampen-Noord ligt ten noorden van het bestaande bedrijventerrein De Kampen

en beslaat de gronden van een nauwelijks meer functionerende melkrundveehoude-

rij, een groothandel in machines en technische benodigdheden en daarvan westelijk

gelegen agrarische grond. Het plangebied wordt thans aan de oostzijde ontsloten

via de Parallelweg langs de Oude Rijksweg. Deze voert in zuidelijke richting langs

het bedrijventerrein De Kampen. Via de bedrijftoegangsweg De Steegen en de ont-

sluitingsweg Baronieweg bestaat een mogelijkheid om de Oude Rijksweg op te

draaien. In noordelijke richting vormt de Parallelweg een interlokale verbinding met

Zaltbommel. De noordzijde wordt begrensd door de Broekheuvelsestraat, welke in

de noordoosthoek uitkomt op de Parallelweg. Deze straat kan getypeerd worden als

een lokale weg in het buitengebied.
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1.3 Opgave

De gemeente Maasdriel heeft zich tot doel gesteld de komende jaren geleidelijk het

gebied De Kampen-Noord in exploitatie te brengen als lokaal bedrijventerrein. BRO

heeft samen met de gemeente voor dit gebied een verkavelingsplan opgesteld,

waarbij aan een intern en extern ontsluitingssysteem een groot aantal bedrijfskavels

beschikbaar komt van verschillende grootte en met qua ligging nogal verschillende

ruimtelijke factoren. BRO heeft inmiddels ook het bestemmingsplan De Kampen-

Noord opgesteld (ref.no. 211x00243.022539_1) voor de gemeente Maasdriel. Het

voorliggende beeldkwaliteitplan zal als mutatie op de Nota Welstand de komende

jaren dienen om op hoofdlijnen de architectuur van de bebouwing en de inrichting

van de open ruimte aan te sturen.

1.4 Welstandsniveaus

Voor verschillende gebieden in de gemeente Maasdriel zijn verschillende welstands-

niveaus van toepassing. Voor gebieden met sterk beeldbepalende waarden is het

welstandsniveau hoger dan voor een gebied zonder beeldbepalende waarden. Met

andere woorden: om te kunnen voldoen aan redelijke eisen van welstand zal een

bouwplan in een beeldbepalend gebied, moeten voldoen aan een strenger pakket

van beoordelingsaspecten dan een plan in een gebied zonder beeldbepalende

waarden.

Afhankelijk van de waarde en gevoeligheid van het gebied en de betekenis voor het

aanzien van de openbare ruimte en de kern als geheel kan dat gebied een zeer

waardevol welstandsgebied (niveau 1), een bijzonder welstandgebied (niveau 2),

een regulier welstandsgebied (niveau 3) of een welstandsvrij gebied (niveau 4) zijn.

Onder welstandsniveau 2 (bijzondere welstandsgebieden) vallen de gebieden die om

een zorgvuldige afstemming vragen van nieuwe bouwkundige ingrepen. Deze bij-

zondere welstandsgebieden zijn cultuurhistorisch, landschappelijk en/of steden-

bouwkundig gezien beeldbepalend voor de kernen of het landschap binnen de ge-

meente. Onder dit niveau valt ook het huidige bedrijventerrein De Kampen, het

terrein van Handelsonderneming M. Vos v.o.f. en hiertoe zullen ook de randen van

het toekomstige bedrijventerrein De Kampen-Noord gaan behoren. De kavels welke

niet aan de randen van De Kampen-Noord zijn gelegen vallen onder welstandsni-

veau 3. Voor alle kavels zijn echter in voorliggend beeldkwaliteitplan zorgvuldige en

gedetailleerde criteria opgesteld, waaraan zal worden getoetst. Deze criteria waar-

borgen een acceptabel niveau van beeldkwaliteit.
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1.5 Het beeldkwaliteitplan

Het beeldkwaliteitplan is opgesplitst in:

• deel A: planopzet; en

• deel B: gebiedscriteria.

In deel A worden de uitgangspunten van het stedenbouwkundige plan toegelicht en

geconcretiseerd. Er vindt een vertaling plaats naar kavel-, architectuur- en inrich-

tingsrichtlijnen. Deel A heeft vooral een informatieve en communicatieve functie.

Het heeft tot doel om vooraf duidelijkheid te scheppen naar zowel vormgevers en

architecten, bedrijven, belanghebbenden en geïnteresseerden, welke beeldkwaliteit

wordt verwacht c.q. wordt nagestreefd.

In deel B worden gebiedscriteria voor toetsing in het kader van welstand geformu-

leerd. Op een beknopte wijze wordt weergegeven welke wijze van architectuuront-

wikkeling wordt voorgestaan.

De gebiedscriteria uit dit beeldkwaliteitplan gelden als leidraad bij de beoordeling

of een gebouw voldoet aan redelijke eisen van welstand. Daartoe zijn op basis van

het geformuleerde beleid toetsingscriteria vastgesteld, die door de welstandscom-

missie gebruikt worden. Bouwplannen mogen alleen aan deze vastgestelde criteria

worden getoetst. Dit betekent dat de commissie, belast met toetsing in het kader

van welstand m.b.t. een bouwplan:

• positief zal adviseren over dit bouwplan indien dit overeenkomstig is met het

gestelde in de gebiedscriteria;

• negatief zal adviseren over dit bouwplan indien dit afwijkt van het gestelde in

de gebiedscriteria.

Het ambitieniveau voor de planontwikkeling is vastgelegd in het bestemmingsplan

De Kampen-Noord, eveneens door BRO opgesteld. In het bestemmingsplan zijn de

ruimtelijke en functionele mogelijkheden in hoofdlijnen weergegeven.

Aspecten die aan de orde komen in de gebiedscriteria betreffen zowel niet-

ruimtelijk relevante aspecten zoals kleur- en materiaalgebruik, als ruimtelijk relevan-

te aspecten zoals hoogte, omvang en situering van de gebouwen. Er is dus een nau-

we relatie met het bestemmingsplan. De ruimtelijk relevante aspecten worden ver-

taald in het bestemmingsplan. Welstand kan kwalitatieve eisen stellen, terwijl het

bestemmingsplan alleen kwantitatieve eisen stelt, bijv. maximale nok- en goothoog-

te. Een bouwaanvraag wordt zowel getoetst aan de bouwvoorschriften zoals opge-

nomen in het bestemmingsplan als aan redelijke eisen van welstand, maar altijd in

die volgorde. Wanneer er sprake is van een verschil tussen beiden blijven bij toetsing

van een bouwaanvraag de regelingen uit het bestemmingsplan voorgaan voor de

gebiedscriteria uit dit beeldkwaliteitplan.
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2. DE INRICHTING VAN HET BEDRIJVENTERREIN

2.1 Verkavelingsopzet

De bestaande verkavelingstructuur van het landschap ten noorden van de bebouw-

de kom van Hedel bepaalt in hoofdzaak ook de verkavelingsopzet van het toekom-

stige bedrijventerrein. De in hoofdlijnen rechthoekige structuur met de Oude rijks-

weg als belangrijkste noord-zuid as is aanknopingspunt voor de aanhaking van de

interne ontsluitingsstructuur. Aan de zijde van de Parallelweg langs de Oude Rijks-

weg worden de toekomstige bedrijfskavels direct ontsloten.

In de diepte van het terrein leidt een U-vormige ontsluitingsweg in de richting van

het bestaande terrein van Handelsonderneming M. Vos v.o.f. Deze interne ontslui-

ting, met aan weerszijden nieuwe bedrijfskavels, komt via een randweg aan de

noordzijde weer uit op de Parallelweg. Door de grote diepte van het terrein is er

sprake van een kleine binnenstraat die loopt van de nieuwe entree van Handelson-

derneming M. Vos v.o.f. naar de noordrand van het gebied.

De bedrijfskavels hebben een minimale diepte van 40 meter. Deze maatvoering

maakt het mogelijk om door een gevarieerde breedtemaat te voldoen aan de diver-

se vraag naar bedrijfsoppervlakten. Omdat in de gemeente Maasdriel een grote

vraag is naar bedrijfskavels van ongeveer 1.000 tot 4.000 m
2
 biedt de gekozen ste-

denbouwkundige verkaveling goede mogelijkheden voor de gronduitgifte.
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Foto’s huidig terrein Vos
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2.2 Terrein Vos

Op het terrein van Handelsonderneming M. Vos v.o.f. staat momenteel een grote

bedrijfshal van ca. 50 x 90 meter. De hoogte van het gebouw is ca. 10 meter met plat

dak. Het gebouw is uitgevoerd in antracietkleurig plaatmateriaal op een bakstenen

plint. Aan de Broekheuvelsestraat staan twee aan het bedrijf gerelateerde bedrijfs-

woningen van één laag met kap, uitgevoerd in roodgemêleerde baksteen met grijze

dakpannen.

Er bestaan momenteel plannen om het bedrijf uit te breiden. Er komt dan een qua

afmetingen en materiaalgebruik soortgelijke hal ten zuiden van het reeds bestaande

hal. Beide hallen worden aan elkaar gekoppeld middels een gezamenlijk entreege-

bouw met daarboven een luifelconstructie die over de gehele breedte van de be-

drijfshallen loopt. De luifel wordt uitgevoerd met een transparante dakbedekking

en zal een overstek krijgen van minimaal 2 meter over beide bedrijfshallen. De

voorkeur gaat uit naar een puntkap waarvan de dakhelling garant staat voor een

goede afwatering. De totale hoogte van de kap komt daarmee op maximaal 15 me-

ter.
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Representatieve en functionele zonering
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2.3 Landschappelijke inpassing

De rechthoekige structuur van het verkavelingsplan draagt bij aan de inpassing van

het terrein in de landschappelijke omgeving. Daarbij is aan de noordzijde van het

plangebied, aan de Broekheuvelsestraat, een groene landschapszone geprojecteerd

met een gemiddelde breedte van 20 meter. Een inrichting met een los patroon van

boomgroepen op een ondergrond van gazon laat wel de nieuwe bedrijfsgebouwen

zien maar vormt toch een ruimtelijke overgang van het bedrijvenpark naar het land-

schap ten noorden van het plangebied.

De bestaande sloot aan de oostzijde van het plangebied (de Parallelweg) wordt ge-

dempt. Er wordt over de volle lengte van het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein

een duiker gelegd, die dienst gaat doen als hemelwaterriool. Het wateroppervlak

van de te dempen sloot dient te worden gecompenseerd. Dit kan gebeuren in de

brede landschapszone aan de noordzijde (Broekheuvelsestraat).

Het gebied ten westen van het terrein van Handelsonderneming M. Vos v.o.f. gaat

dienst doen als retentiegebied. In deze groene zone vindt de waterberging plaats

van het hemelwater dat nu nog in het gehele gebied kan inzijgen.

2.4 Representatieve en functionele zone

In verband met de ruimtelijk-functionele indeling van de bedrijfskavels en gebou-

wen wordt een onderscheid gemaakt in een representatieve randzone, een functio-

nele randzone en een functionele binnenzone. Voor elk van deze zones worden

verschillende eisen gesteld aan vorm, inrichting, massa en materiaalgebruik.

De randzone, zowel representatief als functioneel, bestaat uit de kavels aan de

noord- en oostrand van het plangebied. De representatieve randzone is de voorzone

van de bedrijfskavels met een diepte van 10 meter, waarin de bedrijven zich presen-

teren. In deze zone bevinden zich de kantoren behorende bij het bedrijf en vindt

het parkeren op eigen terrein plaats. De functionele randzone is de zone achter de

eerste tien meter, waarin zich de hoofdmassa’s, c.q. bedrijfshallen bevinden. Het

terrein van de kavels in deze zone is bedoeld voor het functioneel gebruik ervan. In

deze zone vindt onder andere het laden en lossen plaats en is er ruimte voor even-

tuele opslag.

Alle overige kavels welke zich niet aan de buitenrand bevinden vallen onder de

noemer functionele binnenzone.
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2.5 Randzone

Het bedrijventerrein wordt ontwikkeld ten behoeve van particuliere bedrijven, die

zich graag individueel profileren door middel van een herkenbare bedrijfsbebou-

wing. Er moet echter voor worden gewaakt dat variatie omslaat in rommeligheid.

Daarom wordt er gestreefd naar een samenhangend straatbeeld op het gehele be-

drijventerrein.

Wel is er sprake van een lichte hiërarchie in toetsing aan de criteria, omdat de ran-

den qua representatie naar buiten toe belangrijker worden geacht dan de kavels

aan de binnenzijde van het terrein. Voor de kavels aan de noordrand (Broekheuvel-

sestraat) en oostrand (Parallelweg) geldt dan ook welstandsniveau 2. Deze kavels

zijn opgedeeld in een representatieve zone en een daarachter gelegen functionele

zone. De representatieve zone betreft de voorste 10 meter van de kavels.

De kavels in het binnengebied, welke minimaal 1 kavel van de rand af liggen, vallen

onder welstandsniveau 3. Voor deze kavels is geen onderverdeling gemaakt tussen

een representatieve zone en een daarachter gelegen functionele zone. Als een kavel

uit het binnengebied (welstandsniveau 3) echter wordt gekoppeld aan een kavel

aan de rand van het bedrijventerrein (welstandsniveau 2) wordt de zo ontstane ka-

vel in zijn geheel aangemerkt als vallende onder welstandsniveau 2.

Door richtlijnen aan te geven aan de situering en architectonische uitvoering van de

bebouwing worden ruimtelijke kenmerken gerealiseerd die herkenbaar worden

geacht voor de samenhang van het bedrijventerrein. Een consequente afstemming

van de oriëntatie, vorm, massa en materiaalkeuze zal de gewenste eenheid bewerk-

stelligen.

2.6 Zichtlocaties

Voor de zichtlocaties, op de kaart aangegeven met een stersymbool, geldt dat de

kantoorruimte die in de representatieve zone zal worden gerealiseerd op de betref-

fende kavels op deze plaats zal moeten worden geplaatst. Op hoeken kunnen de

kantoorruimtes dan om de hoek heen gebouwd worden, ter accentuering en gelei-

ding. Op de kop van een weg kan het kantoor eenvoudigweg daar voor de functio-

nele zone worden geplaatst.
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3. BUITENRUIMTE

De kwaliteit van het bedrijventerrein is niet alleen afhankelijk van de architectoni-

sche verschijningsvorm van de bebouwing, maar wordt eveneens sterk bepaald door

de inrichting van de buitenruimte. De belevingswaarde van de buitenruimte wordt

bepaald door zowel de openbare wegen, de groenvoorzieningen, taluds en water-

partijen (openbaar) alsmede de inrichting van de afzonderlijke percelen (privé).

De inrichting van de openbare ruimte wordt beheerd door de gemeente Maasdriel.

Het openbare gebied wordt uniform vormgegeven en aangelegd, waarbij de hiërar-

chie in de ontsluitingsstructuur in de profielen tot uitdrukking wordt gebracht.

Openbare ruimte

De openbare ruimte zal worden ingericht conform onderstaande profielen en con-

form de gebruikelijke uitgangspunten die de gemeente Maasdriel hanteert. De pro-

fielen van de wegen in de openbare ruimte zijn in principe (kleine afwijkingen blij-

ven hierbij mogelijk):

Een rijbaan van 7 meter breed in asfalt, met aan één zijde een trottoir van 1,90 me-

ter en aan de andere zijde een groenstrook. De breedte van de groenstrook is af-

hankelijk van de plaats in het plangebied. De noord-zuid lopende wegen, richting

de ten noorden gelegen open komgronden (behalve de Parallelweg), krijgen een

groenstrook van 3 meter breed, met laanbeplanting in gazon. Het type bomen moet

nog nader worden bezien. De oost-west lopende wegen krijgen een groenstrook

van 2 meter breed, uitgevoerd in gazon zonder bomen.

Parkeren

Alle parkeervoorzieningen moeten worden voorzien op eigen terrein. Als richtlijn

worden de normen gehanteerd uit het ASVV 2004, de aantallen parkeerplaatsen per

bedrijf zijn afhankelijk van aantallen arbeidsplaatsen en de (geschatte) bezoekersin-

tensiteit. Deze parkeernorm geldt voor het gehele bedrijventerrein, daar het zowel

bezoekers- en arbeidsextensieve als bezoekers- en arbeidsintensieve bedrijven be-

treft. Het parkeren is hiermee dus gebouwafhankelijk en gebruiksafhankelijk ge-

steld.

Laden en lossen

Manoeuvreren van vrachtauto’s vindt in principe plaats op eigen terrein (zie ook

paragraaf 5.3 over het inrittenbeleid van de gemeente Maasdriel). Het laden en los-

sen dient volledig op eigen terrein te geschieden in de functionele zone. In de repre-

sentatieve zone mogen geen gebouwde voorzieningen en/of dockshelters worden

aangebracht voor laden en lossen.
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Erfafscheidingen

In de representatieve zone mogen in de erfgrens geen hekwerken worden geplaatst.

Dit betekent dat de terreininrichting vrij dient te zijn van hekwerken. De overgang

tussen de openbare weg en de kavelgrens dient middels een haag van maximaal 1

meter hoog te worden begrensd.

Erfafscheidingen in de functionele zones zijn toegestaan met een maximale hoogte

van 2 meter. De grens tussen twee afzonderlijke kavels mag eveneens met een hek-

werk van maximaal 2 meter worden uitgevoerd. De kleurstelling van de hekwerken

beperkt zich tot donkere tinten.

Straatmeubilair

Al het straatmeubilair dient op een zorgvuldige wijze in het ontwerp te worden

geïntegreerd. Hierbij wordt niet alleen gedoeld op eventueel zitmeubilair en verlich-

tingsarmaturen in het openbaar gebied en op eigen terrein, maar ook op andere

voorzieningen op eigen terrein. Bijvoorbeeld ten behoeve van containeropslag, fiet-

senstallingen en dergelijke. Het straatmeubilair en de bewegwijzering dient op uni-

forme wijze te worden vormgegeven over het gehele bedrijventerrein. De kleurstel-

ling van al het straatmeubilair beperkt zich tot donkere tinten, bebording volgens

de gebruikelijke standaard.

Opslag

Voor het gehele bedrijventerrein geldt dat opslag van goederen buiten slechts is

toegestaan in de functionele zone, niet in de representatieve zone. Bovendien mag

buitenopslag niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

Overige bouwwerken

Het is niet toegestaan losse bouwwerken, zoals traforuimten en andere nutsgebou-

wen, in de representatieve zone te plaatsen. Deze worden bij voorkeur vormgege-

ven in relatie met de basisontwerpprincipes die gelden voor de betreffende zone.
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4. BEBOUWING

Bebouwingstypologie

Om samenhang tussen de bebouwing op het bedrijventerrein te bewerkstelligen

wordt gebruik gemaakt van een aantal onderling samenhangende types. Hierdoor

wordt een wildgroei aan verschillende bouwmassa’s voorkomen. Met gebruikma-

king van traditioneel materiaal wordt aansluiting gezocht bij de lokale architectuur-

kenmerken uit de omgeving van de kern Hedel.

De positionering van de kantoor- en showroombebouwing in de representatieve

zone zorgt voor de onderlinge samenhang tussen de verschillende kavels. Het reali-

seren van kantoorbebouwing in deze voorste zone van 10 meter is verplicht om de

gewenste beeldkwaliteit te bereiken.

Door de kantoordelen uitspringend te accentueren wordt onderscheid gemaakt

tussen kantoor en bedrijfshal. Omdat het gaat om lokale bedrijvigheid zal het wei-

nig voorkomen dat kantoorbebouwing hoger zal worden dan de functionele hal.

Het is echter wel noodzakelijk dat de kantoren als duidelijk accent ten opzichte van

de loodsen naar voren springen. Daartoe zijn percentages en minimale maten nood-

zakelijk. De kantoordelen altijd uitspringend t.o.v. de gevel van de bedrijfshal, mi-

nimaal 2 meter, maximaal 5 meter. De hoogte van dit kantoorgedeelte is minimaal

50% van de gerealiseerde bebouwingshoogte van de bedrijfshal. De breedte van het

kantoor is maximaal 50% van de gevelbreedte van de bedrijfshal.

De dakhelling van gebouwen in de functionele binnenzone bedraagt maximaal 15

graden, behalve op zichtlocaties waar een plat dak beoogd wordt. De maximale

bouwhoogte in de functionele binnenzone is 12 meter, met een maximale goot-

hoogte van 10 meter.

Gebouwen in de functionele en representatieve randzone worden voorzien van

platte daken. De maximale bouwhoogte van de functionele randzone is 10 meter,

met uitzondering van die plaatsen waar een representatief gebouw uit de represen-

tatieve randzone doorsteekt in de functionele randzone (zie afbeelding linksboven

op de vorige bladzijde); daar mag de bouwhoogte van dit element maximaal 13

meter bedragen. Dit representatieve gebouw mag tot maximaal 10 meter in/over de

functionele randzone doorsteken.

Uit de architectonische vormgeving blijkt het functionele karakter van de bebou-

wing. Deze wordt vertaald in een degelijke maar moderne uitstraling. De kantoren

worden in metselwerk uitgevoerd, de bedrijfshallen en loodsen in plaatmateriaal.
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Materiaal- en kleurgebruik
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Materiaal- en kleurgebruik

Eenheid in materiaal- en kleurgebruik worden ingezet om de gewenste ruimtelijke

en visuele samenhang tussen de bebouwing op het bedrijventerrein De Kampen-

Noord te bewerkstelligen.

Om deze reden is het materiaalgebruik beperkt tot de volgende duurzame materia-

len:

Hoofdmateriaal:

• rood / bruin / zwart gemêleerde baksteen;

• antracietkleurig plaatmateriaal.

Ander materiaal:

• (semi) transparantglas;

• keramische beplating;

• natuursteen;

• beton;

• hout;

• zoveel mogelijk in materiaaleigen kleuren. Het is niet toegestaan bedrijfskleuren

in de gevels toe te passen.

Gevelopbouw

Op het bedrijventerrein De Kampen-Noord is de herkenbare karakteristiek voor de

kantoordelen een rood / bruin / zwart gemêleerde bakstenen gevel en de bedrijfs-

hallen hoofdzakelijk in een antracietkleurig plaatmateriaal.

Variatie en toepassing van afwijkend materiaalgebruik is mogelijk, maar altijd on-

dergeschikt aan het metselwerk respectievelijk het plaatmateriaal. Door het steeds

op een zelfde manier toepassen van deze wand (door voorgeschreven ritme in de

maatvoering en plaatsing) ontstaat er een samenhang in de bebouwing.

Reclame-uitingen

Van belang is dat de verschillende vormen van reclame een integraal onderdeel uit-

maken van het totale ontwerp. Reclame bij voorkeur aanbrengen op de gevels. Be-

drijfskleuren in de gevels zijn niet toegestaan. Reclameborden op het dak zijn niet

toegestaan. Ook losse reclamezuilen zijn niet toegestaan, indien hoger dan 3 meter.

Vlaggenmasten zijn wel toegestaan onder voorwaarden: Per bedrijf maximaal 3

vlaggenmasten met een maximale hoogte van 15 meter.

Dakopbouw en installaties

Eventuele dakopbouwen zoals installaties, afvoerkanalen, antenne-installaties etc.

dienen te worden geïntegreerd in de architectuur van het gebouw.
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DEEL B: GEBIEDSCRITERIA
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5. BEBOUWING

5.1 Gebiedsindeling, gebiedscriteria, welstandsniveaus

Beschrijving en criteria

De beschrijving en de criteria geschieden aan de hand van de aspecten:

• hoofdaspecten;

• deelaspecten;

• detailaspecten.

Hoofdaspecten

In deze categorie gaat het om stedenbouwkundige beeldaspecten. Daarbij gaat het

vooral om de situering van een gebouw ofwel de positie van het gebouw in relatie

tot de omringende gebouwen en de publieke ruimte. Tevens wordt de massa en

vorm van de gevelopbouw, de kapvorm en het aantal bouwlagen en het materiaal

en de kleur van de hoofdvlakken belicht.

Deelaspecten

Het gaat hier om de compositie van de massa en de verschillende onderdelen. Met

name wordt aandacht besteed aan de gevelindeling en de vormgeving van de ver-

schillende gevelelementen. Daarnaast komen onder dit kopje ook de aan- en bijge-

bouwen aan de orde. Het gaat met name om de karakteristiek van het gebouw als

object.

Detailaspecten

In deze paragraaf gaat het over het materiaalgebruik, de gebruikte kleur en de ma-

te van detaillering, op onderdelen. Er wordt aandacht besteed aan de mate van oor-

spronkelijkheid / toevoegingen en decoraties.

Welstandniveaus

Na de inventarisatie van de ruimtelijk samenhangende gebieden is voor alle gebie-

den een ruimtelijk ambitieniveau vastgesteld. Dit ambitieniveau bepaalt de aard en

de intensiteit waarmee de bouwplannen aan de diverse criteria zullen worden ge-

toetst. Afhankelijk van de waarde en gevoeligheid van het gebied is voor elk gebied

een niveau vastgesteld: bijzonder (niveau 1), regulier (niveau 2), soepel (niveau 3). In

het algemeen geldt hoe waardevoller de gebiedsbeschrijving, hoe hoger het wel-

standsniveau.

Welstandsniveau 1 is van toepassing op gebieden waar een strikte hantering van

criteria noodzakelijk is om de aanwezige cultuurhistorische waarden en beeldbepa-

lende objecten te beschermen. Monumenten vallen altijd onder welstandsniveau 1.
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Welstandsniveau 2 is van toepassing op gebieden waar reguliere hantering van de

criteria de aanwezige cultuurhistorische waarden en beeldbepalende objecten vol-

doende beschermt.

Welstandsniveau 3 is van toepassing op gebieden waar een soepele hantering van

de criteria de aanwezige cultuurhistorische waarden en beeldbepalende objecten

voldoende beschermt.

Aspectgroepen Beoordelings-aspecten Niveau 1

Bijzonder

Niveau 2

Regulier

Niveau 3

Soepel

A.

Hoofdaspecten

• Plaatsing

• Massa/Vorm

• Gevelopbouw

• Materiaal hoofdvlakken

• Kleur hoofdvlakken

Volledig Volledig Volledig

B.

Deelaspecten

• Compositie massa-onderdelen

• Gevelindeling

• Vormgeving gevelelementen

Volledig Volledig Meer dan

de helft

C.

Detailaspecten

• Materialen (onderdelen)

• Kleuren (onderdelen)

• Detaillering (onderdelen)

Volledig Meer dan

de helft

Niets

Voor de kavels aan de noordrand (Broekheuvelsestraat) en oostrand (Parallelweg)

geldt welstandsniveau 2. Dit geldt zowel voor de representatieve zone (voorste 10

meter) als de functionele zone van deze kavels.

De kavels in het binnengebied, welke minimaal 1 kavel van de rand af liggen, vallen

onder welstandsniveau 3. Voor deze kavels is geen onderverdeling gemaakt tussen

een representatieve zone en een daarachter gelegen functionele zone.

Als een kavel uit het binnengebied (welstandsniveau 3) echter wordt gekoppeld aan

een kavel aan de rand van het bedrijventerrein (welstandsniveau 2) wordt de zo

ontstane kavel in zijn geheel aangemerkt als vallende onder welstandsniveau 2.
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5.2 Gebiedscriteria

Hoofdaspecten

• Van de bebouwing die geen bedrijfshal is moet minimaal 75% van de gevels,

uitgezonderd gevelopeningen, bestaan uit rood / bruin / zwart gemêleerde bak-

steen. Maximaal 25% van de gevels, uitgezonderd de gevelopeningen, mag van

ander materiaal en/of kleur zijn.

• Van de bebouwing die een bedrijfshal vormt moet minimaal 75% van de gevels,

uitgezonderd de gevelopeningen, bestaan uit antracietkleurig plaatmateriaal.

Maximaal 25% van de gevels, uitgezonderd de gevelopeningen, mag van mate-

riaal met een andere kleur gemaakt zijn.

• Dakhelling is maximaal 15 graden in de functionele binnenzone.

• Daken in de representatieve en functionele randzone zijn altijd plat.

• Eventuele kantoorgedeelten moeten herkenbaar zijn door een van het overige

bedrijfsgedeelte afwijkende gevelopbouw en materiaalbehandeling.

• Wijzigingen van een gebouw moeten aansluiten bij de bestaande architectuur

van dat gebouw.

• Aan- en opbouwen moeten op het niveau van de hoofdaspecten wanneer func-

tioneel mogelijk dezelfde architectonische kenmerken als de hoofdbouwmassa

hebben.

Deelaspecten

• Wijzigingen van een gebouw, op deelaspect niveau, moeten aansluiten bij de

bestaande architectuur van dat gebouw.

• Aan- en opbouwen moeten op het niveau van de deelaspecten wanneer functi-

oneel mogelijk dezelfde architectonische kenmerken als de hoofdbouwmassa

hebben.

Detailaspecten

• Reclame mag alleen aangebracht worden binnen het gevelvlak en moet parallel

aan de gevel zijn bevestigd.

• Wijzigingen van een gebouw op detailniveau moeten aansluiten bij de bestaan-

de architectuur van dat gebouw.

• Aan- en opbouwen moeten op het niveau van de detailaspecten wanneer func-

tioneel mogelijk dezelfde architectonische kenmerken als de hoofdbouwmassa

hebben.
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2.  Regels uit het bestemmingsplan De Kampen-Noord 2012 
 



 
 
 
Samenvatting regels uit het bestemmingsplan  
'De Kampen-Noord 2012' 
 
 

 
� Kavels kunnen in overleg gecombineerd worden tot een grootte van maximaal 

5.000m². 
 
� Bedrijven met een milieucategorie tot en met 3.2 zijn toegestaan, op sommige 

kavels is echter maximaal milieucategorie 2 of 3.1 toegestaan. 
 
� Voor bedrijfswoningen is binnen het plangebied geen plaats. 
 
� Kavels kunnen enkel gekocht worden door bedrijven afkomstig uit een van de 

kernen van de gemeente Maasdriel, dan wel starters. 
 
� Het maximale bebouwingspercentage bedraagt 80%. 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:  

1.1  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.  

1.2  antenne-installatie: 

Installatie bestaande uit een antenne, een antennedrager, de bedrading en de al dan niet in een 
techniekkast opgenomen apparatuur, met de daarbij behorende bevestigingsconstructie; 

1.3  bebouwing:  

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

1.4  bedrijf:  

een  inrichting,  waarbinnen  bedrijfsactiviteiten  plaatsvinden  vergelijkbaar  met  of zoals  
opgenomen in bijlage 1 (Lijst van bedrijfsactiviteiten).   

1.5  bedrijfswoning:  

een woning in of bij een gebouw of op of bij een terrein, kennelijk slechts bestemd voor één persoon, 
gezin of andere groep van personen, van wie huisvesting daar, gelet op de bestemming van het 
gebouw of terrein, noodzakelijk is.  

1.6  bestaand:  

 bij gebruik: aanwezig op het moment van het van kracht worden van dit plan;  
 bij  bouwwerken:  aanwezig  op  het  moment  van  de  terinzagelegging  van  het ontwerp 

van dit plan.  

1.7  bestemmingsplan:  

de  geometrisch  bepaalde  planobjecten  als  vervat  in  het  GML-bestand 
NL.IMRO.0263.BP1071-VG01 met de bijbehorende regels en bijlagen.  
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1.8  bestemmingsvlak:  

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.  

1.9  bijgebouw:  

een vrijstaand of aan het hoofdgebouw aangebouwd gebouw, dat zowel ruimtelijk als  functioneel  
ondergeschikt  is  aan  een  op  hetzelfde  bouwperceel  gelegen hoofdgebouw en ten dienste 
staat van dat hoofdgebouw.  

1.10  bouwen:  

het  plaatsen,  het  geheel  of  gedeeltelijk  oprichten,  vernieuwen  of veranderen  en het  
vergroten  van  een  bouwwerk,  alsmede  het  geheel  of  gedeeltelijk  oprichten, vernieuwen 
of veranderen van een standplaats.  

1.11  bouwperceel:  

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

1.12  bouwvlak:  

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

1.13  bouwwerk:  

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

1.14  detailhandel:  

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

1.15  dienstverlening: 

het bedrijfsmatig verrichten van activiteiten welke bestaan uit het verlenen van diensten aan derden 
met of zonder rechtstreeks contact met het publiek. 
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1.16  gebouw:  

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

1.17  geluidzoneringsplichtige inrichting: 

een inrichting, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in een 
bestemmingsplan een zone moet worden vastgesteld, genoem in artikel 2.1 juncto bijlage I, 
onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (geluidzoneringsplichtige inrichtingen); 

1.18  hoofdgebouw:  

een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen dan wel gelet op de 
bestemming als belangrijkste gebouw valt aan te merken.  

1.19  huishouden 

het samenlevingsverband van personen die relationeel en sociaal-economisch aan elkaar gebonden 
zijn.   

1.20  kantoor: 

het bedrijfsmatig verstrekken van administratieve werkzaamheden ten behoeve van derden. 

1.21  kunstwerk: 

bouwwerken ten behoeve van weg- en waterbouw. 

1.22  ondergeschikt bouwdeel: 

een buiten de gevel of dakvlakken uitstekend ondergeschikt deel van een bouwwerk, zoals een 
balustrade of dakkapel, met uitzondering van een uitgebouwd gedeelte van een gebouw dat dient ter 
uitbreiding van het oppervlak. 

1.23  bedrijfsgebonden kantoor 

een deel van een bedrijf (al dan niet in het hetzelfde gebouw als waar de bedrijfsactiviteiten 
plaatsvinden), waarbinnen administratieve en daarmee gelijk te stellen bedrijfsactiviteiten ten 
behoeve van dat bedrijf worden uitgeoefend. 

1.24  (openbare) nutsvoorziening:  

een  bouwwerk  dat  ten  dienste  staat  van  het openbaar  energietransport  dan wel de 
telecommunicatie,  zoals  een  schakelkast,  een  elektriciteitshuisje en  een  verdeelstation.  
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1.25  overkapping:  

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met maximaal één gesloten wand.  

1.26  perifere detailhandel: 

detailhandel in brand- en explosiegevaarlijke stoffen en detailhandel in ABC-goederen (auto's, boten 
en caravans), tuincentra, bouwmarkten, grove bouwmaterialen, keukens en sanitair alsmede 
woninginrichting waaronder meubels, die vanwege de omvang en aard van de gevoerde artikelen een 
groot oppervlak nodig hebben voor de uitstalling (en uit dien hoofde niet binnen de aangewezen 
winkelconcentratiegebieden gevestigd kunnen worden). 

1.27  plan:  

het  bestemmingsplan  'De Kampen-Noord 2012'  van  de  gemeente Maasdriel.  

1.28  productiegebonden detailhandel: 

detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, gerepareerd en/of toegepast in het 
productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie. 

1.29  seksinrichting:  

de  voor  het  publiek  toegankelijke  besloten  ruimte  waarin  bedrijfsmatig,  of  in  de 
omvang alsof zij bedrijfsmatig is, seksuele handelingen  worden  verricht, of vertoningen van 
erotisch/pornografische aard plaatsvinden.  Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een 
prostitutiebedrijf, alsmede een erotische  massagesalon,  een seksbioscoop, seksautomatenhal,  
sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar.  

1.30  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 meest gezichtsbepalende gevel.  

1.31  voorgevellijn: 

de denkbeeldige lijn die strak loopt langs de voorgevel van een gebouw tot aan de perceelsgrenzen. 

1.32  waterhuishoudkundige voorzieningen 

Voorzieningen die nodig zijn ten behoeve van een goede wateraanvoer, waterafvoer, waterberging en 
waterkwaliteit.                              

1.33  woning: 

een complex van ruimte, uitsluitend voor de huisvesting van één afzonderlijke huishouding. 
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Artikel 2  Wijze van meten

Indien krachtens dit plan een meting moet worden verricht dan moet de volgende wijze van meten 
worden toegepast:  

2.1  de goothoogte van een bouwwerk:  

vanaf het  peil  tot aan de bovenkant  van de goot, c.q. de druiplijn, het boeiboord, of een daarmee 
gelijk te stellen constructiedeel.  

2.2  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.  

2.3  de bouwhoogte van een bouwwerk:  

vanaf  het  peil  tot  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.  

2.4  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.     

2.6  het bebouwingspercentage:  

het percentage van een bouwperceel dat met gebouwen mag worden bebouwd.  

2.7  het peil:  

 in  geaccidenteerd terrein (in  de nabijheid van  dijken): ten hoogste 15 cm boven het 
gemiddelde oorspronkelijke omliggende terrein;  

 in  vlak  terrein,  voor  zover  dat  oorspronkelijk  hoger  ligt  dan  de kruin  van  de weg: 
ten hoogste 15 cm boven het oorspronkelijke terrein;  

 in  vlak  terrein,  voor  zover  dat  oorspronkelijk  lager  ligt  dan  de  kruin  van  de weg: 
ten hoogste 15 cm boven de kruin van de weg.  
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 

Artikel 3  Bedrijventerrein

3.1  Bestemmingsomschrijving  

De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 2' voor het uitoefenen van 
bedrijfsactiviteiten die staan vermeld in de categorieën 1 en 2 in bijlage 1 (Lijst van 
bedrijfsactiviteiten); 

b. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.1' is het uitoefenen van 
bedrijfsactiviteiten die staan vermeld in de categorieën 1 tot en met 3.1 in bijlage 1 (Lijst van 
bedrijfsactiviteiten); 

c. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met 3.2' is het uitoefenen van bedrijfsactiviteiten die 
staan vermeld in de categorieën 1 tot en met 3.2 in bijlage 1 (Lijst van bedrijfsactiviteiten); 

d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf – groothandel in truckonderdelen' is 
tevens een bedrijf toegestaan met de volgende activiteiten: groothandel in truckonderdelen en 
vrachtauto's (inclusief import en reparatie), vervaardiging van transportmiddelen (niet zijnde 
auto's), inclusief proefdraaien met motoren; 

een en ander met dien verstande dat: 

e. de maximale omvang van een bouwperceel 5.000 m² bedraagt, behoudens ter plaatse van de 
aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - groothandel in truckonderdelen' waar een maximale 
omvang van 10.000 m² is toegelaten; 

f. de toegelaten bedrijven verder aan de volgende nadere voorwaarden dienen te voldoen:  
1. het dient te gaan om bedrijven die afkomstig zijn uit één van de kernen van de gemeente dan 

wel om starters; 
2. het mag niet gaan om bedrijven als bedoeld in artikel 2.1 juncto bijlage I, onderdeel C van het 

Besluit omgevingsrecht (geluidzoneringsplichtige inrichtingen); 

g. bedrijfsgebonden kantoren; 
h. ondergeschikte productiegebonden detailhandel; 
i. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning', voor een bedrijfswoning; 

met de daarbij behorende: 

j. tuinen, erven en terreinen, waarvoor geldt dat de minimale diepte van een bouwperceel 40 m¹ 
bedraagt en waarbij voor uitwegen (in- en uitritten) geldt dat: 
1. de maximale breedte van een uitweg 12 m¹ bedraagt; 
2. maximaal één uitweg per bouwperceel is toegestaan, met dien verstande dat ter plaatse van 

de aanduiding 'ontsluiting' een tweede uitweg is toegestaan voor de ontsluiting van de op 
hetzelfde bouwperceel gelegen bedrijfswoning. Deze ontsluitingsmogelijkheid mag niet 
gebruikt worden voor de ontsluiting van het op het bouwperceel gelegen bedrijf;  

3. de minimale afstand tussen uitwegen bedraagt 30 m¹; 
k. parkeervoorzieningen op eigen terrein waarbij de normen gelden zoals opgenomen in het  

gemeentelijke Mobiliteitsplan (bijlage III). Deze maakt onderdeel uit van deze regels en is als 
separate bijlage 12 bij de toelichting gevoegd; 

l. kunstwerken; 
m. watergangen, waterretentie, waterzuivering en -infiltratie;  
n. groenvoorzieningen; 
o. voorzieningen van algemeen nut; 
p. waterhuishoudkundige voorzieningen. 
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3.2  Bouwregels 

3.2.1  Algemeen 

Voor het bouwen van gebouwen, niet zijnde een bedrijfswoning en bijgebouwen bij een 
bedrijfswoning, gelden de volgende regels: 

a. de gebouwen dienen te zijn georiënteerd op de wegen waaraan ze zijn gelegen; 
b. de overige bouwregels zijn afhankelijk van de ligging van de gebouwen op het perceel: in de 

representatieve randzone, zoals aangegeven op de verbeelding (3.2.2) dan wel in de functionele 
randzone (3.2.3) dan wel in de functionele binnenzone (3.2.4). 

c. gebouwen zijn pas toegestaan op de gronden zonder de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 
zichtlocatie', indien tevens bebouwing is/wordt gerealiseerd op de gronden met de aanduiding 
'specifieke bouwaanduiding - zichtlocatie' op hetzelfde bouwperceel. 

3.2.2  Representatieve randzone 

Voor het bouwen van gebouwen, niet zijnde een bedrijfswoning en bijgebouwen bij een 
bedrijfswoning, in de representatieve randzone, zoals aangegeven op de verbeelding, gelden de 
volgende regels: 

a. in de representatieve randzone mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van bedrijfsgebonden 
kantoren dan wel showrooms worden gebouwd; showrooms zijn alleen op de begane grond 
toegestaan; 

b. de gebouwen mogen uitsluitend aangebouwd worden aan de bebouwing als bedoeld in 3.2.3; 
c. de minimale afstand tot de naar de weg gekeerde perceelsgrens bedraagt 5 m¹; 
d. de minimale afstand tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt 3 m¹; 
e. in afwijking van het bepaalde in sub d mag een gebouw in een van de zijdelingse 

perceelsgrenzen worden gebouwd, mits de afstand aan de andere zijde tot de zijdelingse 
perceelsgrens minimaal 5 m¹ bedraagt; 

f. de diepte bedraagt minimaal 2 m¹ en maximaal 5 m¹; 
g. de breedte van de bebouwing als bedoeld in sub a bedraagt maximaal 50% van de breedte van 

de bebouwing als bedoeld in 3.2.3; 
h. de minimale bouwhoogte bedraagt 50% van de feitelijke hoogte van de bebouwing als bedoeld in 

3.2.3;
i. de maximale bouwhoogte bedraagt 13 m¹; 
j. de gebouwen dienen te zijn voorzien van een plat dak. 

3.2.3  Functionele randzone 

De 'functionele randzone' bestaat uit de gronden op een afstand van meer dan 10 m¹ vanaf de interne 
ontsluitingsweg parallel aan de Broekheuvelsestraat en de gronden op een afstand van meer dan 10 
m¹ vanaf de interne  ontsluitingsweg die parallel loopt aan de Oude Rijksweg. De 'functionele 
binnenzone' bestaat uit de overige gronden; 

Voor het bouwen van gebouwen, niet zijnde een bedrijfswoning en bijgebouwen bij een 
bedrijfswoning, in de functionele randzone gelden de volgende regels: 

a. gebouwen zijn pas toegestaan in de functionele randzone, indien tevens bebouwing is/wordt 
gerealiseerd in de representatieve randzone op hetzelfde bouwperceel; 

b. de afstand tot de noordelijke perceelsgrens voor de percelen die zijn gelegen aan de 
ontsluitingweg die parallel loopt aan de Broekheuvelsestraat dan wel tot de oostelijke 
perceelsgrens voor de percelen die zijn gelegen aan de ontsluitingweg die parallel loopt aan de 
Oude Rijksweg gekeerde perceelsgrens bedraagt minimaal 10 m¹; 

c. de minimale afstand tot de naar de overige wegen gekeerde perceelsgrens bedraagt 5 m¹; 
d. de minimale afstand tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt 3 m¹; 
e. in afwijking van het bepaalde in sub d mag een gebouw in een van de zijdelingse 

perceelsgrenzen worden gebouwd, mits de afstand aan de andere zijde tot de zijdelingse 
perceelsgrens minimaal 5 m¹ bedraagt; 

f. het maximale bebouwingspercentage bedraagt 80%; 
g. de maximale bouwhoogte van gebouwen bedraagt 10 m¹, behoudens 
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1. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - zichtlocatie' waar een maximale 
bouwhoogte van 13 m¹ geldt; 

2. daar waar de bebouwing als bedoeld in 3.2.2 doorsteekt in de functionele randzone geldt een 
maximale bouwhoogte van 13 m¹, met dien verstande dat deze maximale hoogte uitsluitend 
geldt voor het deel dat maximaal 10 meter in/over de functionele randzone doorsteekt en dat 
aan de overige voorwaarden als bedoeld in 3.2.2 moet worden voldaan; 

h. de gebouwen dienen te zijn voorzien van een plat dak. 

3.2.4  Functionele binnenzone 

Voor het bouwen van gebouwen, niet zijnde een bedrijfswoning en bijgebouwen bij een 
bedrijfswoning, in de functionele binnenzone (niet zijnde de representatieve en de functionele 
randzone) gelden de volgende regels: 

a. de afstand tot de naar de weg gekeerde perceelsgrens bedraagt 5 m¹; 
b. de minimale afstand tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt 3 m¹; 
c. in afwijking van het bepaalde in sub b mag een gebouw in een van de zijdelingse 

perceelsgrenzen worden gebouwd, mits de afstand aan de andere zijde tot de zijdelingse 
perceelsgrens minimaal 5 m¹ bedraagt; 

d. het maximale bebouwingspercentage bedraagt 80% van het bouwperceel;  
e. de maximale goothoogte van gebouwen bedraagt 10 m¹; 
f. de maximale bouwhoogte van gebouwen bedraagt 12 m¹, behoudens ter plaatse van de 

aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - zichtlocatie' waar een maximale bouwhoogte van 13 m¹ 
geldt 

g. ter plaatse van de aanduiding ´maximale goot- en bouwhoogte´ geldt de op de verbeelding 
aangegeven maximale goot- en bouwhoogte van 15 meter; 

h. de maximale dakhelling bedraagt 15º, behoudens ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 
bouwaanduiding - zichtlocatie' waar de gebouwen dienen te zijn voorzien van een plat dak. 

3.2.5  Bedrijfswoningen  

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende regels: 

a. een bedrijfswoning is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';  
b. de inhoud van een bedrijfswoning mag ten hoogste 600 m³ bedragen; 
c. de goothoogte mag maximaal 6,5 meter bedragen; 
d. de maximale bouwhoogte bedraagt 9 m¹. 

3.2.6  Bijgebouwen bij de bedrijfswoning  

Voor  het  bouwen  van  bijgebouwen bij  de  bedrijfswoning gelden de volgende regels:  

a. de minimale afstand tot de voorgevellijn van de bedrijfswoning bedraagt 3 m¹; 
b. de maximale oppervlakte bedraagt 50 m²; 
c. de maximale goothoogte bedraagt 3,5 m¹; 
d. de maximale bouwhoogte bedraagt 6,5 m¹. 

3.2.7  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde  

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

a. de hoogte voor overkappingen en pergola's bedraagt maximaal 6 meter; 
b. de bebouwde oppervlak van overkappingen mag per bouwperceel maximaal 50 m² bedragen, 

met dien verstande dat het in 3.2.3 sub f en 3.2.4 sub d bedoelde bebouwingspercentage niet 
mag worden overschreden; 

c. de hoogte van kunstwerken bedraagt maximaal 3 m¹; 
d. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen gelegen voor de naar de weg gekeerde bouwgrens 

bedraagt maximaal 1 m¹; 
e. de hoogte van overige erfafscheidingen en/of terreinafscheidingen alsmede overige bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde, niet zijnde vlaggenmasten bedraag maximaal 2 m¹;   
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f. per bedrijf zijn maximaal drie vlaggenmasten toegestaan. 

3.3  Nadere eisen 

Bij  de  beslissing  omtrent  het  verlenen  van  een  omgevingsvergunning ten behoeve van het 
bouwen  kunnen  burgemeester en wethouders nadere  eisen  stellen: 

a. de afstand van de bebouwing tot de naar de weg gekeerde bouwgrens; 
b. de situering van de voorgevels; 
c. de afscherming van zij- en/of achterterrein; 
d. de situering van de perceelsontsluiting, indien zulks noodzakelijk is: 

1. voor een verantwoorde stedenbouwkundige inpassing in de omgeving en een waarborging 
van de stedenbouwkundige kwaliteit;  

2. voor de verkeers-, sociale en brandveiligheid. 

3.4  Afwijking van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 
3.2.7 sub e van dit artikel, ten behoeve van het bouwen van technische installaties, zendmasten en 
andere daarmee vergelijkbare bouwwerken, met uitzondering van lichtmasten, tot een hoogte van 
maximaal 35 m¹, mits: 

a. het stedenbouwkundig beeld niet onevenredig wordt aangetast; 
b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast. 

3.5  Specifieke gebruiksregels  

Het is verboden  de binnen  de bestemming  'Bedrijventerrein' gelegen gronden en opstallen  te  
gebruiken,  te  doen  gebruiken  of  te  laten  gebruiken  in  strijd  met  de bestemming. Onder 
gebruik in strijd met de bestemming wordt in elk geval begrepen het gebruik van gronden en opstallen 
voor:

a. geluidszoneringsplichtige inrichtingen; 
b. detailhandel, met uitzondering van productiegebonden detailhandel als bedoeld in artikel 3.1 sub 

h;
c. een verkooppunt voor motorbrandstoffen (incl. LPG); 
d. seksinrichtingen; 
e. opslag van goederen en materialen die zichtbaar is vanaf de openbare weg en opslag van 

goederen en materialen in de 'representatieve zone'; 
f. parkeervoorzieningen anders dan op eigen terrein (in openbaar gebied); 
g. laden en lossen in de 'representatieve randzone'. 

3.6  Afwijking van de gebruiksregels  

3.6.1  Ontheffing hogere categorie bedrijven  

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in  
3.1 sub a tot en met c van dit artikel, ten behoeve van: 

a. de uitoefening van bedrijfsactiviteiten, die zijn opgenomen in een hogere categorie in bijlage 1 
(Lijst van bedrijfsactiviteiten), indien deze gelet op de milieubelasting naar aard en invloed op de 
omgeving gelijkwaardig zijn aan de bedrijfsactiviteiten als bedoeld in lid 1, sub a tot en met c; 

b. de uitoefening van bedrijfsactiviteiten, die gelet op de milieubelasting naar aard en invloed op de 
omgeving gelijkwaardig zijn aan de bedrijfsactiviteiten als bedoeld in lid 1, sub a tot en met c, 
maar niet in de Lijst van inrichtingen zijn opgenomen. 

Bij de beoordeling van de aard en invloed van de milieubelasting van een bedrijf dienen de volgende 
milieubelastingcomponenten mede in de beoordeling te worden betrokken: geluid, geurproductie, 
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stofuitworp en gevaar, waarbij tevens kan worden gekeken naar de verontreiniging van lucht en 
bodem, de diversiteit en het al dan niet continue karakter van het bedrijf en de visuele hinder en 
verkeersaantrekkende werking. 

3.6.2  Perifere detailhandel 

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsgvergunning afwijken van het bepaalde in 3.5 
sub b van dit artikel, ten behoeve van de vestiging van perifere detailhandel, mits: 

a. uit distributieplanologisch onderzoek blijkt dat er behoefte bestaat aan een dergelijke 
detailhandel; 

b. aangetoond is dat dergelijke detailhandel niet inpasbaar is in bestaande winkelgebieden; 
c. aangetoond is dat de vestiging van het bedrijf niet leidt tot een onevenredige verkeersdruk op de 

omgeving. 
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Artikel 4  Groen

4.1  Bestemmingsomschrijving  

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. groenvoorzieningen;  
b. bermen en beplanting; 
c. paden en inritten;  
d. kunstwerken;  
e. nutsvoorzieningen,  waaronder  begrepen  leidingen  en  bijbehorende  voorzieningen;  
f. waterhuishoudkundige voorzieningen; 
g. waterlopen en waterpartijen met een oppervlakte van minimaal 16.000 m². 

4.2  Bouwregels  

4.2.1  Gebouwen 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

a. op of in deze gronden mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen en 
waterhuishoudkundige voorzieningen worden gebouwd; 

b. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt maximaal 3 m¹; 
c. de maximale oppervlakte van gebouwen bedraagt 25 m². 

4.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

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

a. de hoogte van kunstwerken bedraagt maximaal 3 m¹; 
b. de hoogte van lichtmasten bedraagt maximaal 12 m¹; 
c. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 5 m¹. 

4.3  Specifieke gebruiksregels 

Het is verboden  de binnen  de bestemming  'Groen' gelegen gronden en opstallen  te  gebruiken,  
te  doen  gebruiken of te laten gebruiken in strijd met de bestemming. Onder gebruik in strijd met de 
bestemming wordt in elk geval begrepen het gebruik van gronden en opstallen voor:  

a. opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, 
goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks 
noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond; 

b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens 
voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de 
grond. 
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Artikel 5  Verkeer

5.1  Bestemmingsomschrijving  

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. wegen, voet- en fietspaden;  
b. parkeervoorzieningen;  
c. groenvoorzieningen;  
d. verblijfsvoorzieningen in de vorm van pleinen e.d.;  
e. nutsvoorzieningen,  waaronder  begrepen  leidingen  en  bijbehorende  voorzieningen;  
f. kunstwerken;  
g. watergangen, waterretentie, waterzuivering en -infiltratie;  
h. voorzieningen voor openbaar nut, waaronder begrepen (ondergrondse) afvalcontainers en 

informatiezuilen, een en ander met de bijbehorende voorzieningen; 
i. waterhuishoudkundige voorzieningen. 

5.2  Bouwregels  

5.2.1  Gebouwen 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

a. op of in deze gronden mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen en 
waterhuishoudkundige voorzieningen worden gebouwd; 

b. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt maximaal 3 m¹; 
c. de maximale oppervlakte van gebouwen bedraagt 25 m². 

5.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

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

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 5 m¹ bedragen; 
b. overkappingen zijn niet toegestaan; 
c. in afwijking van het bepaalde onder a mag de bouwhoogte van lichtmasten maximaal 12 m¹ 

bedragen. 

5.3  Specifieke gebruiksregels 

Het is verboden  de binnen  de bestemming  'Verkeer' gelegen gronden en opstallen  te  
gebruiken,  te  doen  gebruiken  of  te  laten  gebruiken  in  strijd  met  de bestemming. Onder 
gebruik in strijd met de bestemming wordt in elk geval begrepen het gebruik van gronden en opstallen 
voor:

a. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, 
goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks 
noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond; 

b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens 
voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de 
grond. 
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5.4  Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de gronden met de aanduiding 'Wro-zone - 
wijzigingsbevoegdheid' te wijzigen in de bestemming 'Bedrijventerrein' onder de volgende 
voorwaarden: 

a. de wijzigingsbevoegdheid kan worden toegepast nadat de geurcontour van een nabijgelegen 
agrarische bedrijf is aangepast; 

b. de wijzigingsbevoegdheid geldt alleen voor die gronden binnen de aanduiding 'Wro-zone - 
wijzigingsbevoegdheid', die niet meer gelegen zijn binnen de nieuwe geurcontour; 

c. voor het overige zijn de regels uit artikel 3 van overeenkomstige toepassing. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

Artikel 6  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 7  Algemene bouwregels

7.1  Ondergronds bouwen 

7.1.1  Ondergrondse werken 

Voor het uitvoeren van ondergrondse werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden gelden, 
behoudens in deze regels opgenomen afwijkingen, geen beperkingen. 

7.1.2  Ondergronds bouwen 

Voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken gelden, behoudens in deze regels opgenomen 
afwijkingen, de volgende bepalingen: 

a. ondergrondse bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan binnen de zone waar volgens de 
desbetreffende regels gebouwen zijn toegestaan; 

b. toegangen tot ondergrondse bouwwerken van buitenaf mogen niet gesitueerd zijn aan een naar 
de straat gerichte gevel; 

c. het oppervlak aan ondergrondse bouwwerken mag niet meer bedragen dan het toegestane 
oppervlak aan bouwwerken boven peil, vermeerderd met 15 m² ten behoeve van lichttoetreding; 

d. waterhuishoudkundige voorzieningen zijn buiten bouwvlakken toegestaan binnen de 
bestemmingen Bedrijventerrein en Groen; 

e. de ondergrondse bouwdiepte van ondergrondse bouwwerken bedraagt maximaal 3,5 m¹ onder 
peil, met dien verstande dat een randvoorziening ten behoeve van de waterhuishouding tot 
maximaal 6 m¹ onder peil gebouwd mag worden. 

7.1.3  Afwijking ondergronds bouwen 

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 
7.1.2 sub d voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken met een ondergrondse bouwdiepte van 
maximaal 10 m¹ onder peil onder de voorwaarde dat: 

 de waterhuishouding niet wordt verstoord; 
 geen afbreuk wordt gedaan aan archeologische waarden. 
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Artikel 8  Algemene gebruiksregels 

8.1  Verboden gebruik gronden en opstallen  

Onder verboden gebruik als bedoeld in artikel 7.10 Wro wordt tenminste verstaan het gebruik van 
gronden en/of opstallen:  

a. voor een seksinrichting;  
b. voor zelfstandige bewoning, waar het betreft vrijstaande bijgebouwen;  
c. voor het huisvesten van tijdelijke werknemers;  
d. als opslag-, stort- en of  lozingsplaats van al dan niet  aan het  gebruik onttrokken  goederen,  

grond,  stoffen  en  materialen,  behoudens  voor  zover  zulks noodzakelijk is voor het op de 
bestemming gerichte gebruik van de grond.  

8.2  Gebruik gronden voor standplaatsen 

De gronden binnen het plan die zijn aangewezen voor "Verkeer" en "Groen" mogen worden gebruikt 
als standplaats ten behoeve van het plaatsen van kramen en stallen. 
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Artikel 9  Algemene afwijking van het bestemmingsplan 

9.1  Algemeen 

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van de desbetreffende 
bepalingen van het plan, indien niet op grond van een andere bepaling van deze regels afgeweken 
kan worden, voor: 

a. het aanbrengen van wijzigingen in de plaats, richting en/of afmetingen van bouwgrenzen ten 
behoeve van de praktische uitvoering van het plan, mits het wijzigingen betreft waarbij geen 
belangen van derden worden geschaad, dan wel ter correctie van afwijkingen of 
onnauwkeurigheden op de verbeelding. De afwijking mag ten hoogste 5 m

1
 bedragen; 

b. het afwijken van de in het plan voorgeschreven maatvoering met maximaal 10%. 

9.2  Voorwaarden 

De in 9.1 genoemde afwijkingen mogen slechts worden verleend indien hierdoor geen onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken. 
Voorts dient de stedenbouwkundige waarde van de omgeving te zijn gewaarborgd. 
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Artikel 10  Algemene wijzigingsregels 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het plan opgenomen bestemmingen te wijzigen ten 
behoeve van: 

a. het aanbrengen van wijzigingen in de plaats, richting en/of afmetingen van bestemmingsgrenzen 
ten behoeve van de praktische uitvoering van het plan met dien verstande dat de afwijking ten 
hoogste 5 m

1
 mag bedragen, mits het wijzigingen betreft waarbij geen belangen van derden 

worden geschaad, dan wel ter correctie van afwijkingen of onnauwkeurigheden op de 
verbeelding; 

b. bijlage 1 (Lijst van bedrijfsactiviteiten) te wijzigen, indien technologische ontwikkelingen of 
vernieuwde inzichten hiertoe aanleiding geven; 

c. het aanpassen van opgenomen bepalingen in de voorafgaande artikelen, waarbij verwezen wordt 
naar bepalingen in wettelijke regelingen, indien deze wettelijke regelingen na het tijdstip van de 
tervisielegging van het ontwerp van het plan, worden gewijzigd. 
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Artikel 11  Algemene procedureregels 

11.1  Afwijkingsbevoegdheid 

Bij een afwijking van het bestemmingsplan, die onderdeel uitmaakt van dit plan, is op de 
voorbereiding van het besluit de procedure als bedoeld in artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht van toepassing.  

11.2  Wijzigingsbevoegdheid 

Bij toepassing van een wijzigingsbevoegdheid, die onderdeel uitmaakt van dit plan, is op de 
voorbereiding van het besluit de procedure als bedoeld in de afdeling 3.4. van de Algemene wet 
bestuursrecht, van toepassing. 

11.3  Nadere eisen 

Bij toepassing van de nadere eisen regeling, die onderdeel uitmaakt van dit plan, is op de 
voorbereiding van het besluit de procedure als bedoeld in de afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht van toepassing. 
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Artikel 12  Overige regels 

Indien en  voor zover in deze regels wordt  verwezen naar andere wettelijke regelingen, dienen  
deze  regelingen te worden gelezen, zoals  deze luiden  op  het tijdstip van ter inzage leggen van 
het ontwerpplan.  
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 

Artikel 13  Overgangsrecht 

13.1  Overgangsrecht bouwwerken  

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het 
bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt 
vergroot,
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, 

mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee 
jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van sub a een omgevingsvergunning verlenen voor 
het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in sub a met maximaal 10%. 

c. Sub a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

13.2  Overgangsrecht gebruik 

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde in sub a 
te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze 
verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.  

c. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het 
plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna 
te hervatten of te laten hervatten.  

d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik, dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat 
plan. 

13.3  Hardheidsclausule 

Voor zover toepassing van het overgangsrecht gebruik leidt tot een onbillijkheid van overwegende 
aard voor een of meer natuurlijke personen, die op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan grond en opstallen gebruiken in strijd met het voordien geldende bestemmingsplan 
kan het bevoegd gezag ten behoeve van die persoon of personen van dat overgangsrecht afwijken. 
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Artikel 14  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:  

Regels van het bestemmingsplan 'De Kampen-Noord 2012'.    

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 07 maart 2013. 

De voorzitter,   De griffier, 

........    ......... 



Bijlage behorende bij de regels
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Toelichting bij de lijst van bedrijfsactiviteiten 
 

Algemeen 

De lijst van bedrijfsactiviteiten is gebaseerd op de richtafstandenlijsten voor milieube-

lastende activiteiten uit de publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ van de VNG
1
.  Uit 

de richtafstandenlijsten zijn die bedrijfsactiviteiten geselecteerd, die in beginsel passen 

binnen de beoogde bestemming.  

 

Richtafstanden 

In de lijst van bedrijfsactiviteiten wordt onderscheid gemaakt naar richtafstanden 

voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste 

afstand van deze vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van een activiteit 

in een milieucategorie.  

 

Bij het bepalen van de richtafstanden zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

� het betreft 'gemiddeld' moderne bedrijfsactiviteiten met gebruikelijke produc-

tieprocessen en voorzieningen; 

� de richtafstanden hebben betrekking op het omgevingstype ‘rustige woonwijk 

en rustig buitengebied’ of ‘gemengd gebied’; 

� de richtafstanden bieden in beginsel ruimte voor normale groei van activiteiten; 

� bij activiteiten met ruimtelijk duidelijk te onderscheiden deelactiviteiten (zoals 

productie, opslag, kantoren, parkeerterreinen) kunnen deze deelactiviteiten 

desgewenst als afzonderlijk te zoneren activiteiten worden beschouwd, bijvoor-

beeld bij ligging van de activiteit binnen zones met een verschillende milieuca-

tegorie. 

 

De richtafstand geldt tussen enerzijds de grens van de bestemming, die bedrijven (of 

andere milieubelastende functies) toelaat en anderzijds de uiterste situering van de 

gevel van een woning, die volgens het bestemmingsplan of via vergunningvrij bou-

wen mogelijk is.  

 

Omgevingstype 

Allereerst zijn er richtafstanden, die zijn afgestemd op de omgevingskwaliteit, zoals 

die wordt nagestreefd in een rustige woonwijk
2
 of een vergelijkbaar omgevingstype. 

Gemotiveerd kunnen kleinere richtafstanden worden aangehouden bij het omge-

vingstype gemengd gebied
3
, dat gezien de aanwezige functiemenging of ligging 

                                                      
1
 Bedrijven en milieuzonering, VNG, 2009. 

2
  Een rustige woonwijk is een woonwijk, die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. 

Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven of 

kantoren) voor. Langs de randen (in de overgang naar mogelijke bedrijfsfuncties) is weinig versto-

ring door verkeer. Een vergelijkbaar omgevingstype qua aanvaardbare milieubelasting is een rustig 

buitengebied (eventueel inclusief verblijfsrecreatie), een stiltegebied of een natuurgebied. 
3
  Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast wonin-

gen komen andere functies voor zoals, winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in 

het buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied 
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nabij drukke wegen al een hoge milieubelasting kent. Verdere reducties zijn in de 

meeste gevallen niet te verantwoorden, omdat niet aannemelijk kan worden ge-

maakt dat het woon- en leefklimaat niet wordt aangetast en het functioneren van 

bedrijven niet in gevaar wordt gebracht. 

 

In onderstaande tabel worden de richtafstanden weergegeven afhankelijk van het 

omgevingstype. 

 

milieucategorie richtafstand tot omgevingstype rustige 

woonwijk en rustig buitengebied 

richtafstand tot omgevingstype gemengd 

gebied 

1 10 m 0 m 

2 30 m 10 m 

3.1 50 m 30 m 

3.2 100 m 50 m 

4.1 200 m 100 m 

4.2 300 m 200 m 

5.1 500 m 300 m 

5.2 700 m 500 m 

5.3 1.000 m 700 m 

6 1.500 m 1.000 m 

 

Aanvullende toelichtende informatie bij de richtafstanden 

 

Kolom met richtafstanden voor geluid 

In de kolom met richtafstanden voor geluid is – waar van toepassing – de letter C van 

continu opgenomen. Hiermee is aangegeven dat bij de betreffende milieubelastende 

activiteiten de voor geluid bepalende activiteiten continu (dag en nacht) in bedrijf 

zijn. 

 

Voorts is - waar van toepassing -  de letter Z van zonering opgenomen. Het gaat hier-

bij om inrichtingen die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken in de zin 

van de Wet geluidhinder en als zodanig zijn aangewezen in bijlage I, onderdeel D van 

het Besluit omgevingsrecht.

Kolom met richtafstanden voor gevaar 

In de kolom “gevaar” zijn de richtafstanden aangegeven, die bij gemiddelde activitei-

ten van dat type aangehouden kunnen worden. Het betreft alle gevaarsaspecten, 

inclusief brandgevaar en stofexplosies. In deze kolom is voor activiteiten die mogelijk 

onder de werking van het Bevi vallen of gaan vallen de letter R van risico opgenomen. 

                                                                                                                                                 
worden beschouwd. Gebieden, die direct langs de hoofdinfrastructuur liggen behoren eveneens tot 

dit omgevingstype. Hier kan de verhoogde milieubelasting voor geluid de toepassing van kleinere 

richtafstanden  rechtvaardigen. Geluid is voor de te hanteren afstand van milieubelastende activitei-

ten veelal bepalend. 
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In dezelfde kolom is voor activiteiten waarop het Vuurwerkbesluit van toepassing is 

de letter V van vuurwerk opgenomen. Voor deze activiteiten dient altijd te worden 

getoetst aan de veiligheidsafstanden uit het Vuurwerkbesluit. 

 

D van ‘divers’ in kolom milieucategorie 

Bij de bepaling van de richtafstanden voor de onderscheiden bedrijfstypen is uitge-

gaan van een 'gemiddeld' nieuwe activiteit met gebruikelijke productieprocessen en 

voorzieningen. Bij alle activiteiten dient daarom rekening te worden gehouden met 

een zekere variatie. Voor activiteiten met een grote variatie in productieprocessen is 

de letter D van divers opgenomen. 

 

Index voor verkeersaantrekkende werking 

Naast de genoemde milieuaspecten kan ook de verkeersaantrekkende werking van 

belang zijn voor de toelaatbaarheid van milieubelastende activiteiten op een bepaal-

de locatie. Dit aspect kan niet worden vertaald naar afstanden maar is weergegeven 

met een kwalitatieve index, die loopt van 1 tot en met 3, met de volgende betekenis: 

1: potentieel geringe verkeersaantrekkende werking; 

2: potentieel aanzienlijke verkeersaantrekkende werking; 

3: potentieel zeer grote verkeersaantrekkende werking. 

Daarbij is onderscheid gemaakt tussen goederenvervoer (G) en personenvervoer (P). 

 

Overige aandachtspunten van activiteiten 

In de lijsten zijn tenslotte enkele andere aandachtspunten benoemd. Deze zijn be-

doeld als aanvullende informatie waarmee in specifieke gevallen rekening gehouden 

kan worden gehouden. 

 

Visuele hinder 

De index voor visuele hinder is een indicator voor de (visuele) inpasbaarheid van activi-

teiten. 

 

B van 'bodemverontreiniging' 

De index voor bodem kan een hulpmiddel zijn bij de selectie van toelaatbare inrich-

tingen op gevoelige gronden, zoals bodembeschermingsgebieden. In het provinciale 

beleid met betrekking tot de bodembescherming speelt dit aspect een rol. Uitwerking 

van dit beleid vindt plaats in de provinciale milieuverordeningen. In deze kolom is de 

letter B opgenomen indien een activiteit een verhoogde kans op bodemverontreini-

ging geeft, bijvoorbeeld door calamiteiten, incidenten of 'sluimerende' lekkages. 

 

L van 'luchtverontreiniging' 

De uitstoot van schadelijke stoffen naar de lucht is niet te vertalen in een richtafstand 

die bij voorkeur tot woningen (of andere gevoelige locaties) in acht genomen zou 

moeten worden. Toch kan de uitstoot van schadelijke stoffen naar de lucht in plano-
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logisch opzicht relevant zijn.  Denk aan de neerslag van geëmitteerde schadelijke stof-

fen op gevoelige bodems, gewassen en flora. Ook doen zich in de praktijk regelmatig 

problemen voor met de afstand tot woningen bij het toepassen van ontsmettings- en 

bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw. 

 

Bij activiteiten waar dit mogelijk relevant is, is de L van 'luchtverontreiniging' vermeld. 

 

Gebruikte afkortingen 

De volgende afkortingen worden in de tabel gebruikt: 

 

- 

< 

> 

= 

cat. 

e.d. 

kl. 

n.e.g. 

o.c. 

p.c. 

p.o. 

b.o. 

v.c. 

u 

d 

w 

j 

B 

C 

D 

L 

Z 

R 

V 

niet van toepassing of niet relevant 

kleiner dan 

groter 

gelijk aan 

categorie 

en dergelijke 

klasse 

niet elders genoemd 

opslagcapaciteit 

productiecapaciteit 

productieoppervlak 

bedrijfsoppervlak 

verwerkingscapaciteit 

uur 

dag 

week 

jaar 

bodemverontreiniging 

continu 

divers 

luchtverontreiniging 

zonering op basis van Wet geluidhinder 

risico (Besluit externe veiligheid inrichtingen mogelijk van toepassing) 

vuurwerkbesluit van toepassing 

 

 

 



  

 

 

 
 
 
 
Lijst van bedrijfsactiviteiten 
 

 

 

Basisinformatie voor milieuzonering 

 

Uit: Bedrijven en milieuzonering  

Uitgave VNG, 2009 
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SBI-1993 SBI-2008 OMSCHRIJVING               AFSTANDEN IN METERS            INDICES
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01 01 -

LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE 

LANDBOUW

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 2 G 1

014 016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m² 30 10 30 10 30 2 1 G 1

014 016 3

- plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 

500 m² 30 10 50 10 50 3.1 2 G 1

014 016 4

- plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 

500 m² 30 10 30 10 30 2 1 G 1

11 06 -  

11 06 - AARDOLIE- EN AARDGASWINNING

111 061, 062 0 Aardolie- en aardgaswinning:

111 061 1 - aardoliewinputten 100 0 200 C 200 R 200 4.1 1 G 2 B L

14 08 -  

14 08 - WINNING VAN ZAND, GRIND, KLEI, ZOUT, E.D.

1421 0812 0 Steen-, grit- en krijtmalerijen (open lucht):

1421 0812 1 - algemeen 10 100 200 10 200 D 4.1 2 G 1

144 0893 Zoutwinningbedrijven 50 10 100 C 30 100 3.2 2 G 1 B

151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking:

151 101, 102 1 - slachterijen en pluimveeslachterijen 100 0 100 C 50 R 100 D 3.2 2 G 1

151 101 5

- vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 

1000 m² 50 0 50 C 30 50 3.1 1 G 1

151 101 6

- vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 

200 m² 30 0 50 10 50 3.1 1 G 1

151 101, 102 7 - loonslachterijen 50 0 50 10 50 3.1 1 G 1

151 108 8

- vervaardiging van snacks en vervaardiging van 

kant-en-klaar-maaltijden met p.o. < 2.000 m² 50 0 50 10 50 3.1 2 G 1

152 102 0 Visverwerkingsbedrijven:

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

152 102 5 - verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m² 100 10 50 30 100 3.2 1 G 1

152 102 6 - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² 50 10 30 10 50 3.1 1 G 1

1531 1031 0 Aardappelprodukten fabrieken:

1531 1031 2 - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m² 50 10 50 50 R 50 3.1 1 G 1

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

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

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

1532, 1533 1032, 1039 3 - met koolsoorten 100 10 100 C 10 100 3.2 2 G 2

1541 104101 0

Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke 

oliën en vetten:

1541 104101 1 - p.c. < 250.000 t/j 200 30 100 C 30 R 200 4.1 3 G 2 B

1542 104102 0

Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en 

vetten:

1542 104102 1 - p.c. < 250.000 t/j 200 10 100 C 100 R 200 4.1 3 G 2 B

1543 1042 0 Margarinefabrieken:

1543 1042 1 - p.c. < 250.000 t/j 100 10 200 C 30 R 200 4.1 3 G 2

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 2 G 1

1552 1052 1 Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² 50 0 100 C 50 R 100 3.2 2 G 2

1552 1052 2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² 10 0 30 0 30 2 1 G 1

1561 1061 0 Meelfabrieken: 

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

1561 1061 Grutterswarenfabrieken 50 100 200 C 50 200 D 4.1 2 G 2

1562 1062 0 Zetmeelfabrieken:

1562 1062 1 - p.c. < 10 t/u 200 50 200 C 30 R 200 4.1 1 G 2

1571 1091 0 Veevoerfabrieken:

1571 1091 5 - mengvoeder, p.c. < 100 t/u 200 50 200 C 30 200 4.1 3 G 3

1572 1092 Vervaardiging van voer voor huisdieren 200 100 200 C 30 200 4.1 2 G 2

1581 1071 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:

1581 1071 1

- v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-

ovens 30 10 30 C 10 30 2 1 G 1

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

1582 1072 Banket, biscuit- en koekfabrieken 100 10 100 C 30 100 3.2 2 G 2

1583 1081 0 Suikerfabrieken:

1584 10821 0

Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- 

en suikerwerk:

Tabel 1_4-1 1
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1584 10821 2

- cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van 

chocoladewerken met p.o. < 2.000 m² 100 30 50 30 100 3.2 2 G 2

1584 10821 3

- cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van 

chocoladewerken met p.o. <= 200 m² 30 10 30 10 30 2 1 G 1

1584 10821 5

- Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 

200 m² 100 30 50 30 R 100 3.2 2 G 2

1585 1073 Deegwarenfabrieken 50 30 10 10 50 3.1 2 G 2

1586 1083 0 Koffiebranderijen en theepakkerijen:

1586 1083 2 - theepakkerijen 100 10 30 10 100 3.2 2 G 1

1587 108401 Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden 200 30 50 10 200 4.1 2 G 1

1589 1089 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen 200 30 50 30 200 D 4.1 2 G 2

1589.1 1089 Bakkerijgrondstoffenfabrieken 200 50 50 50 R 200 4.1 2 G 2

1589.2 1089 0 Soep- en soeparomafabrieken:

1589.2 1089 Bakmeel- en puddingpoederfabrieken 200 50 50 30 200 4.1 2 G 2

1592 110102 0 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:

1592 110102 1 - p.c. < 5.000 t/j 200 30 200 C 30 R 200 4.1 1 G 2

1593 t/m 1595 1102 t/m 1104 Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30 C 0 30 2 1 G 1

1598 1107 Mineraalwater- en frisdrankfabrieken 10 0 100 50 R 100 3.2 3 G 2

16 12 -  

16 12 - VERWERKING VAN TABAK

160 120 Tabakverwerkende industrie 200 30 50 C 30 200 4.1 2 G 1

17 13 -  

17 13 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL

171 131 Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100 30 100 3.2 2 G 1

172 132 0 Weven van textiel:

172 132 1 - aantal weefgetouwen < 50 10 10 100 0 100 3.2 2 G 1

173 133 Textielveredelingsbedrijven 50 0 50 10 50 3.1 2 G 2 B

174, 175 139 Vervaardiging van textielwaren 10 0 50 10 50 3.1 1 G 1

1751 1393 Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken 100 30 200 10 200 4.1 2 G 2 B L

176, 177 139, 143

Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en 

artikelen 0 10 50 10 50 3.1 1 G 2

18 14 -  

18 14 -

VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN 

VERVEN VAN BONT

181 141 Vervaardiging kleding van leer 30 0 50 0 50 3.1 1 G 1

182 141

Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van 

leer) 10 10 30 10 30 2 2 G 2

183 142, 151

Bereiden en verven van bont; vervaardiging van 

artikelen van bont 50 10 10 10 50 3.1 1 G 1 B L

19 19 -  

19 15 -

VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN 

(EXCL. KLEDING)

192 151 Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) 50 10 30 10 50 D 3.1 2 G 2

193 152 Schoenenfabrieken 50 10 50 10 50 3.1 2 G 1

20 -  

20 16 -

HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING 

ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.

2010.1 16101 Houtzagerijen 0 50 100 50 R 100 3.2 2 G 2

2010.2 16102 0 Houtconserveringsbedrijven:

2010.2 16102 1 - met creosootolie 200 30 50 10 200 4.1 2 G 2 B L

2010.2 16102 2 - met zoutoplossingen 10 30 50 10 50 3.1 2 G 1 B

202 1621 Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 100 30 100 10 100 3.2 3 G 2 B

203, 204, 205 162 0

Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige 

artikelen van hout 0 30 100 0 100 3.2 2 G 2

203, 204, 205 162 1

Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige 

artikelen van hout, p.o. < 200 m2 0 30 50 0 50 3.1 1 G 1

205 162902 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 10 30 0 30 2 1 G 1

21 17 -  

21 17 -

VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN 

PAPIER- EN KARTONWAREN

2111 1711 Vervaardiging van pulp 200 100 200 C 50 R 200 4.1 3 G 2

2112 1712 0 Papier- en kartonfabrieken:

2112 1712 1 - p.c. < 3 t/u 50 30 50 C 30 R 50 3.1 1 G 2

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

212 172 Papier- en kartonwarenfabrieken 30 30 100 C 30 R 100 3.2 2 G 2

2121.2 17212 0 Golfkartonfabrieken:

2121.2 17212 1 - p.c. < 3 t/u 30 30 100 C 30 R 100 3.2 2 G 2

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

22 58 -  
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22 58 -

UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN 

REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA

2221 1811 Drukkerijen van dagbladen 30 0 100 C 10 100 3.2 3 G 2 B L

2222 1812 Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) 30 0 100 10 100 3.2 3 G 2 B

2222.6 18129 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30 0 30 2 1 P 1 B

2223 1814 A Grafische afwerking 0 0 10 0 10 1 1 G 1

2223 1814 B Binderijen 30 0 30 0 30 2 2 G 1

2224 1813 Grafische reproduktie en zetten 30 0 10 10 30 2 2 G 1 B

2225 1814 Overige grafische aktiviteiten 30 0 30 10 30 D 2 2 G 1 B

223 182 Reproduktiebedrijven opgenomen media 0 0 10 0 10 1 1 G 1

23 19 -  

23 19 -

AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; 

BEWERKING SPLIJT-/KWEEKSTOFFEN

2320.2 19202 A Smeeroliën- en vettenfabrieken 50 0 100 30 R 100 3.2 2 G 2 B L

24 20 -  

24 20 - VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN

2411 2011 0 Vervaardiging van industriële gassen:

2412 2012 Kleur- en verfstoffenfabrieken 200 0 200 C 200 R 200 D 4.1 3 G 3 B L

2413 2012 0 Anorg. chemische grondstoffenfabrieken:

2414.1 20141 A0 Organ. chemische grondstoffenfabrieken:

2414.1 20141 B0 Methanolfabrieken:

2414.1 20141 B1 - p.c. < 100.000 t/j 100 0 200 C 100 R 200 4.1 2 G 2 B

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

242 202 0 Landbouwchemicaliënfabrieken:

2441 2110 0 Farmaceutische grondstoffenfabrieken:

2442 2120 0 Farmaceutische produktenfabrieken:

2442 2120 1 - formulering en afvullen geneesmiddelen 50 10 50 50 R 50 3.1 2 G 1 B L

2442 2120 2 - verbandmiddelenfabrieken 10 10 30 10 30 2 2 G 1

2462 2052 0 Lijm- en plakmiddelenfabrieken:

2462 2052 1 - zonder dierlijke grondstoffen 100 10 100 50 100 3.2 3 G 2 B L

2464 205902 Fotochemische produktenfabrieken 50 10 100 50 R 100 3.2 3 G 2 B L

2466 205903 A Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken 50 10 50 50 R 50 3.1 3 G 2 B

2466 205903 B Overige chemische produktenfabrieken n.e.g. 200 30 100 C 200 R 200 D 4.1 2 G 2 B L

25 22 -  

25 22 -

VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN 

RUBBER EN KUNSTSTOF

2512 221102 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:

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

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

2513 2219 Rubber-artikelenfabrieken 100 10 50 50 R 100 D 3.2 1 G 2

252 222 0 Kunststofverwerkende bedrijven:

252 222 1 - zonder fenolharsen 200 50 100 100 R 200 4.1 2 G 2

252 222 3

- productie van verpakkingsmateriaal en assemblage 

van kunststofbouwmaterialen 50 30 50 30 50 3.1 2 G 1

26 23 -  

26 23 -

VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, 

CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN

261 231 0 Glasfabrieken:

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

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

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

264 233 A Baksteen en baksteenelementenfabrieken 30 200 200 30 200 4.1 2 G 2 L

264 233 B Dakpannenfabrieken 50 200 200 100 R 200 4.1 2 G 2

2651 2351 0 Cementfabrieken:

2652 235201 0 Kalkfabrieken:

2653 235202 0 Gipsfabrieken:

2653 235202 1 - p.c. < 100.000 t/j 30 200 200 30 R 200 4.1 2 G 2

2661.1 23611 1 - zonder persen, triltafels en bekistingtrille 10 100 200 30 200 4.1 2 G 2 B

2661.2 23612 1 - p.c. < 100.000 t/j 10 50 100 30 100 3.2 2 G 2

2662 2362 Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken 50 50 100 30 100 3.2 2 G 2

2663, 2664 2363, 2364 0 Betonmortelcentrales:

2663, 2664 2363, 2364 1 - p.c. < 100 t/u 10 50 100 10 100 3.2 3 G 2

2665, 2666 2365, 2369 0

Vervaardiging van produkten van beton, 

(vezel)cement en gips:

2665, 2666 2365, 2369 1 - p.c. < 100 t/d 10 50 100 50 R 100 3.2 2 G 2

267 237 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:
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267 237 1 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m² 10 30 100 0 100 D 3.2 1 G 2

267 237 2 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m² 10 30 50 0 50 3.1 1 G 1

2681 2391 Slijp- en polijstmiddelen fabrieken 10 30 50 10 50 D 3.1 1 G 2

2682 2399 A0 Bitumineuze materialenfabrieken:

2682 2399 B0 Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol):

2682 2399 B2 - overige isolatiematerialen 200 100 100 C 50 200 4.1 2 G 2

2682 2399 C Minerale produktenfabrieken n.e.g. 50 50 100 50 100 D 3.2 2 G 2

2682 2399 D0 Asfaltcentrales: p.c.< 100 ton/uur 100 50 200 30 200 4.1 3 G 2 B L

27 24 -  

27 24 - VERVAARDIGING VAN METALEN

271 241 0 Ruwijzer- en staalfabrieken:

272 245 0 IJzeren- en stalenbuizenfabrieken:

273 243 0

Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en 

profielzetterijen:

274 244 A0 Non-ferro-metaalfabrieken:

274 244 B0 Non-ferro-metaalwalserijen, -trekkerijen e.d.:

2751, 2752 2451, 2452 0 IJzer- en staalgieterijen/ -smelterijen:

2753, 2754 2453, 2454 0 Non-ferro-metaalgieterijen/ -smelterijen:

28 25 -  

28 25, 31 -

VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUKTEN 

VAN METAAL (EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.)

281 251, 331 0 Constructiewerkplaatsen

281 251, 331 1 - gesloten gebouw 30 30 100 30 100 3.2 2 G 2 B

281 251, 331 1a - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2 30 30 50 10 50 3.1 1 G 1

281 251, 331 2 - in open lucht, p.o. < 2.000 m2 30 50 200 30 200 4.1 2 G 2 B

2821 2529, 3311 0 Tank- en reservoirbouwbedrijven:

2822, 2830 2521, 2530, 3311

Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en 

stoomketels 30 30 200 30 200 4.1 2 G 2 B

284 255, 331 A Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven 10 30 200 30 200 4.1 1 G 2 B

284 255, 331 B Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. 50 30 100 30 100 D 3.2 2 G 2 B

284 255, 331 B1

Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. 

< 200 m2 30 30 50 10 50 D 3.1 1 G 2 B

2851 2561, 3311 0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:

2851 2561, 3311 1 - algemeen 50 50 100 50 100 3.2 2 G 2 B L

2851 2561, 3311 10 - stralen 30 200 200 30 200 D 4.1 2 G 2 B L

2851 2561, 3311 11 - metaalharden 30 50 100 50 100 D 3.2 1 G 2 B

2851 2561, 3311 12 - lakspuiten en moffelen 100 30 100 50 R 100 D 3.2 2 G 2 B L

2851 2561, 3311 2 - scoperen (opspuiten van zink) 50 50 100 30 R 100 D 3.2 2 G 2 B L

2851 2561, 3311 3 - thermisch verzinken 100 50 100 50 100 3.2 2 G 2 B L

2851 2561, 3311 4 - thermisch vertinnen 100 50 100 50 100 3.2 2 G 2 B L

2851 2561, 3311 5

- mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, 

polijsten) 30 50 100 30 100 3.2 2 G 2 B

2851 2561, 3311 6 - anodiseren, eloxeren 50 10 100 30 100 3.2 2 G 2 B

2851 2561, 3311 7 - chemische oppervlaktebehandeling 50 10 100 30 100 3.2 2 G 2 B

2851 2561, 3311 8 - emailleren 100 50 100 50 R 100 3.2 1 G 1 B L

2851 2561, 3311 9

- galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, 

verkoperen ed) 30 30 100 50 100 3.2 2 G 2 B

2852 2562, 3311 1 Overige metaalbewerkende industrie 10 30 100 30 100 D 3.2 1 G 2 B

2852 2562, 3311 2

Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. 

<200m2 10 30 50 10 50 D 3.1 1 G 2 B

287 259, 331 A0 Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:

287 259, 331 A1 - p.o. < 2.000 m2 30 50 200 30 200 4.1 2 G 2 B

287 259, 331 B

Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. 

<200 m2 30 30 50 10 50 3.1 1 G 2 B
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29 27, 28, 33 -  

29 27, 28, 33 -

VERVAARDIGING VAN MACHINES EN 

APPARATEN

29 27, 28, 33 0 Machine- en apparatenfabrieken incl. reparatie:

29 27, 28, 33 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 100 30 100 D 3.2 2 G 1 B

29 27, 28, 33 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 30 200 30 200 D 4.1 3 G 2 B

30 26, 28, 33 -

30 26, 28, 33 -

VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN 

COMPUTERS

30 26, 28, 33 A

Kantoormachines- en computerfabrieken incl. 

reparatie 30 10 30 10 30 2 1 G 1

31 26, 27, 33 -  

31 26, 27, 33 -

VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. 

MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.

311 271, 331

Elektromotoren- en generatorenfabrieken incl. 

reparatie 200 30 30 50 200 4.1 1 G 2 B L

312 271, 273 Schakel- en installatiemateriaalfabrieken 200 10 30 50 200 4.1 1 G 2 B L

313 273 Elektrische draad- en kabelfabrieken 100 10 200 100 R 200 D 4.1 2 G 2 L

314 272 Accumulatoren- en batterijenfabrieken 100 30 100 50 100 3.2 2 G 2 B L

316 293 Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 30 10 30 2 1 G 1

32 26, 33 -  

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 2 G 1 B

3210 2612 Fabrieken voor gedrukte bedrading 50 10 50 30 50 3.1 1 G 2 B

33 26, 32, 33 -  

33 26, 32, 33 -

VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE 

APPARATEN EN INSTRUMENTEN

33 26, 32, 33 A

Fabrieken voor medische en optische apparaten en 

instrumenten e.d. incl. reparatie 30 0 30 0 30 2 1 G 1

34 29 -  

34 29

VERVAARDIGING VAN AUTO'S, 

AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS

341 291 0 Autofabrieken en assemblagebedrijven

341 291 1 - p.o. < 10.000 m2 100 10 200 C 30 R 200 D 4.1 3 G 2 B

3420.1 29201 Carrosseriefabrieken 100 10 200 30 R 200 4.1 2 G 2 B

3420.2 29202 Aanhangwagen- en opleggerfabrieken 30 10 200 30 200 4.1 2 G 2 B

343 293 Auto-onderdelenfabrieken 30 10 100 30 R 100 3.2 2 G 2

35 30 -  

35 30 -

VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN 

(EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS)

351 301, 3315 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:

351 301, 3315 1 - houten schepen 30 30 50 10 50 3.1 2 G 1 B

351 301, 3315 2 - kunststof schepen 100 50 100 50 R 100 3.2 2 G 1 B

351 301, 3315 3 - metalen schepen < 25 m 50 100 200 30 200 4.1 2 G 2 B

352 302, 317 0 Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:

352 302, 317 1 - algemeen 50 30 100 30 100 3.2 2 G 2 B

353 303, 3316 0 Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:

353 303, 3316 1 - zonder proefdraaien motoren 50 30 200 30 200 4.1 2 G 2 B

354 309 Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 30 10 100 30 R 100 3.2 2 G 2 B

355 3099 Transportmiddelenindustrie n.e.g. 30 30 100 30 100 D 3.2 2 G 2 B

36 31 -  

36 31 -

VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE 

GOEDEREN N.E.G.

361 310 1 Meubelfabrieken 50 50 100 30 100 D 3.2 2 G 2 B

361 9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 0 10 10 0 10 1 1 P 1

362 321 Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10 10 30 2 1 G 1 B

363 322 Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30 10 30 2 2 G 2

364 323 Sportartikelenfabrieken 30 10 50 30 50 3.1 2 G 2

365 324 Speelgoedartikelenfabrieken 30 10 50 30 50 3.1 2 G 2

3663.1 32991 Sociale werkvoorziening 0 30 30 0 30 2 1 P 1

3663.2 32999 Vervaardiging van overige goederen n.e.g. 30 10 50 30 50 D 3.1 2 G 2

37 38 -  

37 38 - VOORBEREIDING TOT RECYCLING

372 383202 A0 Puinbrekerijen en -malerijen:

40 35 -  

40 35 -

PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, 

AARDGAS, STOOM EN WARM WATER

40 35 A0

Elektriciteitsproduktiebedrijven (electrisch vermogen 

>= 50 MWe)

40 35 B0

bio-energieinstallaties electrisch vermogen < 50 

MWe:

40 35 B1

- covergisting, verbranding en vergassing van mest, 

slib, GFT en reststromen voedingsindustrie 100 50 100 30 R 100 3.2 2 G 1 L
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40 35 B2

- vergisting, verbranding en vergassing van overige 

biomassa 50 50 100 30 R 100 3.2 2 G 1 L

40 35 C0

Elektriciteitsdistributiebedrijven, met 

transformatorvermogen:

40 35 C1 - < 10 MVA 0 0 30 C 10 30 2 1 P 1 B

40 35 C2 - 10 - 100 MVA 0 0 50 C 30 50 3.1 1 P 1 B

40 35 C3 - 100 - 200 MVA 0 0 100 C 50 100 3.2 1 P 2 B

40 35 D0 Gasdistributiebedrijven:

40 35 E1 - stadsverwarming 30 10 100 C 50 100 3.2 1 P 2

40 35 E2 - blokverwarming 10 0 30 C 10 30 2 1 P 1

40 35 F0 windmolens:

40 35 F1 - wiekdiameter 20 m 0 0 100 C 30 100 3.2 1 P 2

40 35 F2 - wiekdiameter 30 m 0 0 200 C 50 200 4.1 1 P 2

41 36 -  

41 36 - WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER

41 36 A0 Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:

41 36 A2 - bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling 10 0 50 C 30 50 3.1 1 G 2

41 36 B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:

41 36 B1 - < 1 MW 0 0 30 C 10 30 2 1 P 1

41 36 B2 - 1 - 15 MW 0 0 100 C 10 100 3.2 1 P 1

45 41, 42, 43 -  

45 41, 42, 43 - BOUWNIJVERHEID

45 41, 42, 43 0 Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m² 10 30 100 10 100 3.2 2 G 2 B

45 41, 42, 43 1 - bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m² 10 30 50 10 50 3.1 2 G 1 B

45 41, 42, 43 2 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m² 10 30 50 10 50 3.1 2 G 1 B

45 41, 42, 43 3 - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m² 0 10 30 10 30 2 1 G 1 B

50 45, 47 -  

50 45, 47 -

HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, 

MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS

501, 502, 504 451, 452, 454

Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en 

servicebedrijven 10 0 30 10 30 2 2 P 1 B

501 451 Handel in vrachtauto's (incl. import en reparatie) 10 10 100 10 100 3.2 2 G 1

5020.4 45204 A Autoplaatwerkerijen 10 30 100 10 100 3.2 1 G 1

5020.4 45204 B Autobeklederijen 0 0 10 10 10 1 1 G 1

5020.4 45204 C Autospuitinrichtingen 50 30 30 30 R 50 3.1 1 G 1 B L

5020.5 45205 Autowasserijen 10 0 30 0 30 2 3 P 1

505 473 0 Benzineservisestations:

505 473 1 - met LPG > 1000 m3/jr 30 0 30 200 R 200 4.1 3 P 1 B

505 473 2 - met LPG < 1000 m3/jr 30 0 30 50 R 50 3.1 3 P 1 B

505 473 3 - zonder LPG 30 0 30 10 30 2 3 P 1 B

51 46 -  

51 46 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING

5121 4621 0 Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders 30 30 50 30 R 50 3.1 2 G 2

5122 4622 Grth in bloemen en planten 10 10 30 0 30 2 2 G 1

5123 4623 Grth in levende dieren 50 10 100 C 0 100 3.2 2 G 1

5124 4624 Grth in huiden, vellen en leder 50 0 30 0 50 3.1 2 G 1

5125, 5131 46217, 4631

Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-

aardappelen 30 10 30 50 R 50 3.1 2 G 1

5132, 5133 4632, 4633

Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, 

spijsoliën 10 0 30 50 R 50 3.1 2 G 1

5134 4634 Grth in dranken 0 0 30 0 30 2 2 G 1

5135 4635 Grth in tabaksprodukten 10 0 30 0 30 2 2 G 1

5136 4636 Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30 0 30 2 2 G 1

5137 4637 Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10 30 0 30 2 2 G 1

5138, 5139 4638, 4639 Grth in overige voedings- en genotmiddelen 10 10 30 10 30 2 2 G 1

514 464, 46733 Grth in overige consumentenartikelen 10 10 30 10 30 2 2 G 1

5148.7 46499 0 Grth in vuurwerk en munitie:

5148.7 46499 1 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton 10 0 30 10 V 30 2 2 G 1

5148.7 46499 2

- consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 

ton 10 0 30 50 V 50 3.1 2 G 1

5148.7 46499 5 - munitie 0 0 30 30 30 2 2 G 1

5151.1 46711 1 - klein, lokaal verzorgingsgebied 10 50 50 30 50 3.1 2 P 2

5151.2 46712 1 - vloeistoffen, o.c. < 100.000 m3 50 0 50 200 R 200 D 4.1 2 G 2 B L

5152.1 46721 0 Grth in metaalertsen:

5153 4673 0 Grth in hout en bouwmaterialen:

5153 4673 1 - algemeen: b.o. > 2000 m² 0 10 50 10 50 3.1 2 G 2

5153.4 46735 5 - algemeen: b.o. > 200 m² 0 30 100 0 100 3.2 2 G 2

5153.4 46735 6 - algemeen: b.o. <= 200 m² 0 10 30 0 30 2 1 G 1

5154 4674 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m² 0 0 50 10 50 3.1 2 G 2

5154 4674 2 - algemeen: b.o. < = 2.000 m² 0 0 30 0 30 2 1 G 1

5155.1 46751 Grth in chemische produkten 50 10 30 100 R 100 D 3.2 2 G 2 B

5155.2 46752 Grth in kunstmeststoffen 30 30 30 30 R 30 2 1 G 1

5156 4676 Grth in overige intermediaire goederen 10 10 30 10 30 2 2 G 2

5157 4677 0 Autosloperijen: b.o. > 1000 m² 10 30 100 30 100 3.2 2 G 2 B

5157 4677 1 - autosloperijen: b.o. <= 1000 m² 10 10 50 10 50 3.1 2 G 2 B

5157.2/3 4677 0

Overige groothandel in afval en schroot: b.o. > 1000 

m² 10 30 100 10 100 D 3.2 2 G 2 B

5157.2/3 4677 1

- overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 

1000 m² 10 10 50 10 50 3.1 2 G 2 B
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518 466 0 Grth in machines en apparaten:

518 466 1 - machines voor de bouwnijverheid 0 10 100 10 100 3.2 2 G 2

518 466 2 - overige 0 10 50 0 50 3.1 2 G 1

519 466, 469

Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, 

vakbenodigdheden e.d. 0 0 30 0 30 2 2 G 1

60 49 -  

60 49 - VERVOER OVER LAND

6024 494 0

Goederenwegvervoerbedrijven (zonder 

schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m² 0 0 100 C 30 100 3.2 3 G 1

6024 494 1

- Goederenwegvervoerbedrijven (zonder 

schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m² 0 0 50 C 30 50 3.1 2 G 1

603 495 Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 0 0 30 C 10 30 D 2 1 P 1 B

63 52 -  

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 2 G 2 B

6312 52102, 52109 A Distributiecentra, pak- en koelhuizen 30 10 50 C 50 R 50 D 3.1 2 G 2

64 53 - POST EN TELECOMMUNICATIE

642 61 B0 zendinstallaties:

642 61 B1

- LG en MG, zendervermogen < 100 kW (bij groter 

vermogen: onderzoek!) 0 0 0 C 100 100 3.2 1 P 2

71 77 -  

711 7711 Personenautoverhuurbedrijven 10 0 30 10 30 2 2 P 1

712 7712, 7739

Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. 

personenauto's) 10 0 50 10 50 D 3.1 2 G 1

713 773 Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 10 0 50 10 50 D 3.1 2 G 1 B

714 772 Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 10 10 30 10 30 D 2 2 G 2

72 62 -  

74

63, 69tm71, 73, 74, 

77, 78, 80tm82 -  

74

63, 69tm71, 73, 74, 

77, 78, 80tm82 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

747 812 Reinigingsbedrijven voor gebouwen 50 10 30 30 50 D 3.1 1 P 1 B

7481.3 74203 Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 C 10 30 2 2 G 1 B

7484.3 82991 Veilingen voor landbouw- en visserijprodukten 50 30 200 C 50 R 200 4.1 3 G 2

75 84 -  

75 84 -

OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, 

SOCIALE VERZEKERINGEN

75 84 A Openbaar bestuur (kantoren e.d.) 0 0 10 0 10 1 2 P 1

7522 8422 Defensie-inrichtingen 30 30 200 C 100 200 D 4.1 3 G 1 B

7525 8425 Brandweerkazernes 0 0 50 C 0 50 3.1 1 G 1

90 37, 38, 39 -  

90 37, 38, 39 - MILIEUDIENSTVERLENING

9001 3700 A0

RWZI's en gierverwerkingsinricht., met afdekking 

voorbezinktanks:

9001 3700 A1 - < 100.000 i.e. 200 10 100 C 10 200 4.1 2 G 1

9001 3700 B rioolgemalen 30 0 10 C 0 30 2 1 P 1

9002.1 381 A Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d. 50 30 50 10 50 3.1 2 G 1

9002.1 381 B Gemeentewerven (afval-inzameldepots) 30 30 50 30 R 50 3.1 2 G 1 B

9002.2 382 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:

9002.2 382 A2 - kabelbranderijen 100 50 30 10 100 3.2 1 G 1 B L

9002.2 382 A4 - pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) 50 10 30 10 50 3.1 1 G 2 L

9002.2 382 A5 - oplosmiddelterugwinning 100 0 10 30 R 100 D 3.2 1 G 2 B L

9002.2 382 C0 Composteerbedrijven:

9002.2 382 C3 - belucht v.c. < 20.000 ton/jr 100 100 100 10 100 3.2 2 G 2 B

9002.2 382 C4 - belucht v.c. > 20.000 ton/jr 200 200 100 30 200 4.1 3 G 2 B

93 93 -  

93 96 - OVERIGE DIENSTVERLENING

9301.1 96011 A Wasserijen en strijkinrichtingen 30 0 50 C 30 50 3.1 2 G 1

9301.1 96011 B Tapijtreinigingsbedrijven 30 0 50 30 50 3.1 2 G 1 L

9301.2 96012 Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30 30 R 30 2 2 G 1 B L

9301.3 96013 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30 0 30 2 1 G 1

9303 9603 0 Begrafenisondernemingen:

9303 96032 3 - crematoria 100 10 30 10 100 3.2 2 P 2 L
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3.  Verbeelding; bestemmingsplankaart 
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4.  Verkavelingstekening + prijslijst 
 



3699 m² B2

2650 m² B5

2177 m² F1

2046 m² C2

1991 m² E5

1958 m² E3

1894 m² F4

1874 m² F2
1858 m² F3

1790 m² E6

1770 m² C1

1751 m² E4

1715 m² D4

1701 m² C4

1676 m² E1

1657 m² E2

1575 m² B6

1554 m² D1

1521 m² A4

1464 m² A3

1464 m² A2

1464 m² D3

1464 m² D2

1435 m² B9

1435 m² B8

1427 m² B7

1286 m² C3

1252 m² A1
1041 m² B1

Parallelweg

Buitenkamp

Broekheuvelsestraat

De Steegen

Binnenkamp

Oude Rijksweg

1:1,500
Project;Kampen Noord

Formaat; A3Üreeds verkocht
Cat. 3.2
Cat. 3.1
Cat. 2



Laatst bijgewerkt 10-11-2015 

 
 
Prijslijst kavels bedrijventerrein 
De Kampen-Noord 
 
 

 
 

 
De prijs bedraagt € 165,00 per m² exclusief btw en k.k.  
voor zichtlocaties en € 145,00 per m² exclusief btw en  
k.k. voor overige locaties. 
Aan deze opgave kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
N.B.  
- Mogelijk volgt nog een toeslag voor parkmanagement. 
- Erfgrenzen zijn nog niet vastgesteld. 
- Matenplan is nog niet vastgesteld. 
- Oppervlakten worden nog nader bepaald. 
- Kavels kunnen in overleg gecombineerd worden tot 
  maximaal 5.000 m². 

kavelnr.  m² zichtlocatie   kavelprijs verkocht 

A1 1.252  € 181.540  

A2 1.464  € 212.280  

A3 1.464  € 212.280  

A4 1.521  € 220.545  

B1 1.041  € 150.945  

B2 3.700  € 536.500  

B5 2.649  € 384.105  

B6 1.575  € 228.375  

B7 1.427  € 206.915  

B8 1.435  € 208.075  

B9 1.435  € 208.075  

C1 1.770  € 292.050  

C2 1.629  € 236.205  

C3 1.703  € 246.935  

C4 1.701  € 280.665  

D1 1.554  € 225.330  

D2 1.464  € 212.280  

D3 1.464  € 212.280  

D4 1.715  € 248.675  

E1 1.676  € 243.020  

E2 1.657  € 240.265  

E3 1.958  € 283.910  

E4 1.751  € 253.895  

E5 1.991  € 288.695  

E6 1.790  € 295.350  

F1 2.177  € 359.205  

F2 1.874  € 271.730  

F3 1.858  € 269.410  

F4 1.894  € 274.630  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  Inschrijfformulier voor een bedrijfskavel 
 



 
 
 
 
 
Inschrijfformulier bouwkavel  
bedrijventerrein De Kampen-Noord Hedel 
 

 
 
 
 
 

Om over voldoende gegevens te beschikken verzoeken wij u het formulier zo volledig mogelijk in te 
vullen. Wij wijzen u erop dat onderstaande gegevens door de gemeente Maasdriel op juistheid zullen 
worden gecontroleerd. Ondergetekende is ermee bekend dat, mocht in de vervolgprocedure blijken 
dat op basis van onjuiste of onvolledige informatie een kavel is toegewezen, de toewijzing ongedaan 
gemaakt kan worden. 
 
1.  Bedrijfsnaam 

 
 

2.  Contactpersoon 
 
 
2.  Bedrijfsadres 
 
 
3.  Postcode + woonplaats 
 
 
4.  Telefoon 
 
 
5.  E-mailadres 
 
 
6.  Inschrijfnummer KvK 
 
 
7.  Wat is uw huidige bedrijfssituatie? 
� huur 
� eigen pand/kavel 
� niet eerder een eigen pand/kavel gehad 

Plaats 
 
 
 
 

Naam bedrijf 
 
 
 
 
 

Datum 
 
 
 
 

Handtekening rechtsgeldige vertegenwoordiger bedrijf 
 
 
 
 
 

 

Gemeente Maasdriel 
t.a.v. mevrouw L. Heessels 
Antwoordnummer 9007 
5330 ZX Kerkdriel 

E-mail: 
info@maasdriel.nl  
t.a.v. mevrouw L. Heessels 

(In te vullen door gemeente Maasdriel)  
 
 
 

 



 
 
 

 
Om vooraf een indruk te krijgen van de belangstelling voor de kavels vragen wij u hieronder 
(vrijblijvend) aan te geven waar uw voorkeur naar uitgaat. 
 
 
 
   1e voorkeur kavelnummer  … 
 
 
   2e voorkeur kavelnummer  … 
 
 
   3e voorkeur kavelnummer  … 
 
 
 
   Specifieke wensen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Eventuele toelichting op uw voorkeur of andere opmerkingen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


