
Bloemerd
Bestemmingsplan

gemeente Leiderdorp

22 maart 2012



  bestemmingsplan Bloemerd

Inhoudsopgave

Toelichting          5

Hoofdstuk 1  Inleiding         7
1.1  Aanleiding en doel van het plan       7
1.2  Opbouw van het bestemmingsplan      7
1.3  Begrenzing van het plan        7
1.4  Vigerende regelingen        8
1.5  Bij het plan behorende stukken       8

Hoofdstuk 2  Plangebied        9
2.1  Ontstaansgeschiedenis  Leiderdorp      9
2.2  Landschappelijke waarden en cultuurhistorische bebouwing Leiderdorp  10
2.3  Archeologische waarden        10
2.4  Opbouw plangebied        13
2.5  Sport- en recreatieve voorzieningen      13
2.6  Verkeerstructuur        14
2.7  Groen en natuur         14
2.8  Bijzonder waardevolle bomen       16
2.9  Water          16
2.10  Maatschappelijke voorzieningen       19
2.11  Wonen          19
2.12  Kabels en leidingen        19
2.13  Ontwikkelingen         19

Hoofdstuk 3  Beleidskader        23
3.1  Algemeen         23
3.2  Rijksbeleid          23
3.3  Provinciaal beleid        24
3.4  Regionaal beleid         25
3.5  Gemeentelijk beleid        26
3.6  Conclusie beleidskader        33

Hoofdstuk 4  Milieu en omgevingsfactoren      35
4.1  Algemeen         35
4.2  Bodem          35
4.3  Flora en fauna         35
4.4  Geluid          36
4.5  Luchtkwaliteit         37
4.6  Externe veiligheid        38
4.7  Bedrijven en milieuzonering       42

Hoofdstuk 5  Juridische planopzet       45
5.1  Algemeen         45

  vastgesteld 2

  Pagina 2 van 151



  bestemmingsplan Bloemerd

5.2  Planvorm en opbouw planregels        45
5.3  Artikelsgewijze toelichting       45
5.4  Verbeelding         48

Hoofdstuk 6  Economische uitvoerbaarheid en handhaving    49
6.1  Economische uitvoerbaarheid       49
6.2  Handhaving         49

Hoofdstuk 7  Procedure        51
7.1  Vooroverleg         51
7.2  Vaststelling         51
7.3  Beroep          51

Bijlage bij toelichting         53
Bijlage 1  Risicoberekening gasleiding      55

Regels           79

Hoofdstuk 1  Inleidende regels       81
Artikel 1  Begrippen        81
Artikel 2  Wijze van meten       89

Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels       91
Artikel 3  Groen         91
Artikel 4  Maatschappelijk        92
Artikel 5  Natuur         94
Artikel 6  Recreatie - Volkstuin       96
Artikel 7  Sport         97
Artikel 8  Verkeer         99
Artikel 9  Water         100
Artikel 10  Wonen         101
Artikel 11  Leiding - Gas        102
Artikel 12  Waarde - Archeologie - hoge trefkans     104
Artikel 13  Waarde - Archeologie - middelhoge trefkans    106
Artikel 14  Waterstaat - Waterkering      107

Hoofdstuk 3  Algemene regels       109
Artikel 15  Anti-dubbeltelregel       109
Artikel 16  Algemene afwijkingsregels      110
Artikel 17  Algemene bouwregels       111
Artikel 18  Algemene gebruiksregels      112
Artikel 19  Algemene wijzigingsregels      113
Artikel 20  Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening    114

Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels       115
Artikel 21  Overgangsrecht        115
Artikel 22  Slotregel        116

Bijlagen bij  regels         117
Bijlage 1  Staat van Bedrijfsactivititeiten      119
Bijlage 2  Staat van Horeca-activiteiten      147

  vastgesteld 2

  Pagina 3 van 151



  bestemmingsplan Bloemerd

  vastgesteld 2

  Pagina 4 van 151



  bestemmingsplan Bloemerd

Toelichting

  vastgesteld 2

  Pagina 5 van 151



  bestemmingsplan Bloemerd

  vastgesteld 2

  Pagina 6 van 151



  bestemmingsplan Bloemerd

Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding en doel van het plan

In het kader van het actualiseringsprogramma van de gemeente Leiderdorp dienen de 
bestemmingsplannen voor 2013 actueel te zijn (jonger dan 10 jaar). Dit geldt ook voor het 
voorliggende bestemmingsplan voor De Bloemerd. Het vigerende plan ("Plan in hoofdzaak") 
dateert van 1960. Dit vigerende bestemmingsplan is globaal en laat in de gehele Bloemerd 
bebouwing ten dienste van recreatie toe. Er zijn geen beperkingen opgenomen ten aanzien van de 
bouwvoorschriften. Op 17 december 2010 is een voorbereidingsbesluit genomen.

Bestemmingsplan De Bloemerd bevat het sport- en recreatiepark De Bloemerd, incl. Volkstuinen 
De Bloemhof. Het nieuwe plan sluit aan op de grenzen van bestemmingsplan Hoven, Bospoort en 
W4. In het plangebied bevinden zich o.a. gebieden met sportaccommodaties voor diverse 
sportverenigingen, een manege, een schietvereniging, een sporthal, een sportschool, een 
woonwagenlocatie, een parkgedeelte met natuurwaarden, een natuurspeeltuin, een 
volkstuinencomplex, schooltuinen, gebieden voor verkeer en parkeren en maatschappelijke 
voorzieningen zoals een jongerencentrum.

Met dit bestemmingsplan "De Bloemerd" is beoogd een passend ruimtelijk en juridisch kader te 
bieden voor de aanwezige functies in de groene en natuurlijke omgeving. In het bestemmingsplan 
zijn tevens diverse wijzigingen in wet- en regelgeving meegenomen. 

Het bestemmingsplan heeft een conserverend, beheersgericht karakter, wat wil zeggen dat de 
bestaande situatie is bestemd en ontwikkelingen waarvoor nog geen planologische titel aanwezig 
is, niet zijn opgenomen. Dit houdt mede in, dat geen nieuwe gevoelige c.q. kwetsbare objecten 
(zoals woningen) rechtstreeks mogelijk worden gemaakt in dit bestemmingsplan. Het 
bestemmingsplan heeft gezien het bovenstaande de vorm van een gedetailleerd eindplan waarin 
door het opnemen van (algemene) afwijkingsbevoegdheden een bepaalde mate van flexibiliteit 
wordt verkregen.

1.2  Opbouw van het bestemmingsplan

Het Besluit ruimtelijke ordening 2008 schrijft voor dat een bestemmingsplan dient te bestaan uit 
een verbeelding (plankaart) met bijbehorende planregels, vergezeld van een toelichting. De regels 
bevatten het juridisch instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de gronden, gebouwen 
en bouwwerken. Op de verbeelding zijn de bestemmingen weergegeven. De verbeelding vormt 
samen met de regels het voor de burgers bindende deel van het bestemmingsplan. De toelichting 
maakt juridisch geen onderdeel uit van het bestemmingsplan, maar heeft wel een belangrijke 
beschrijvende functie. In de toelichting is een beschrijving van de opbouw van het plangebied 
gegeven en zijn de gemaakte keuzes voor het toewijzen van de bestemmingen onderbouwd.Ook 
is in de toelichting een uitleg gegeven van de bestemmingen.

1.3  Begrenzing van het plan

Het plangebied (zie afbeelding 1) is globaal begrensd door achtereenvolgens:

de Dwarswatering van de Leysloot tot de A4;
de Persant Snoepweg tot de Hofdijklaan (N446);
de Hofdijklaan (N446) tot de Leysloot;
de Leysloot tot de Dwarswatering.
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Afbeelding 1: Ligging plangebied De Bloemerd in Leiderdorp

1.4  Vigerende regelingen

Voor het plangebied vigeert momenteel het Plan in hoofdzaak 1960 (vastgesteld door 
gemeenteraad op 12 januari 1960). Het voorliggende bestemmingsplan “De Bloemerd” vervangt dit 
bestemmingsplan voor gronden die binnen het plangebied zijn gelegen.

1.5  Bij het plan behorende stukken

Voor de totstandkoming van het onderhavige bestemmingsplan Bloemerd is onderzoek verricht 
naar de hogedruk aardgasleiding. De resultaten zijn opgenomen in de de rapportage Kwantitatieve 
Risicoanalyse hogedrukaardgasleiding ten behoeve van bestemmingsplan Bloemerd Leiderdorp 
(Milieudienst West-Holland, oktober 2011). Deze rapportage is als bijlage Bijlage 1 
Risicoberekening gasleiding bij de toelichting van dit bestemmingsplan opgenomen. De conclusie 
is verwerkt in hoofdstuk 5 van de toelichting. 
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Hoofdstuk 2  Plangebied

2.1  Ontstaansgeschiedenis  Leiderdorp

Zo'n 200 jaar voor Christus, in de Romeins-inheemse tijd, woonden er al mensen langs de Rijn. 
Hun sporen bestaan uit scherven van aardewerk, die in 1974 werden gevonden in de polder 
Achthoven op het land achter boerderij Bouwlust. De vroege bewoners waren boeren met vee en 
visten in de Rijn. Uit opgravingen is gebleken dat bij Roomburg in het begin van de derde eeuw na 
Christus een castellum stond, een van de vele Romeinse versterkingen langs de Rijngrens. Toen 
de Romeinen in de derde eeuw na Christus vertrokken, verdween ook de inheemse bevolking 
doordat de waterstand in het gebied van Leiderdorp toenam. Pas in de zevende en achtste eeuw 
zijn er weer sporen van bewoning, ditmaal van de Franken. Het zijn stukken aardewerk, die 
werden opgegraven bij de huidige Kom van Aaiweg, in het Essenpark en op het terrein van 
Tennisclub De Munnik (bij de Hoogmadeseweg). In diezelfde tijd vonden ook al ontwikkelingen 
plaats in de Boterhuispolder ten noorden van Leiderdorp. 

Aan beide zijden van de Oude Rijn werd doorlopend vanaf de periode van het “oudste” Leiderdorp 
maar met name in de vroege Middeleeuwen (rond de negende en tiende eeuw) - door de vrije 
boerengemeenschappen die op de hoger gelegen oeverwallen woonden - het veenkleigebied 
ontgonnen ten behoeve van de akkerbouw. Zo is een verkaveling ontstaan van land en 
ontwateringsloten die loodrecht op de aanwezige waterlopen staan.

Toen Leiden rond 1200 grondgebied nodig had voor haar stadsuitbreiding werd het grondgebied 
van de omliggende ambachtsheerlijkheden, waaronder dat van Leiderdorp, geannexeerd. Pas in 
de vijftiende en zestiende eeuw bloeide de nijverheidssector aan de Rijn op. Hierin was een grote 
rol weggelegd voor de steen- en pottenbakkerijen waarin de afgezette klei uit het omringende 
landschap werd verwerkt. Na het ontzet van Leiden was geen bebouwing meer mogelijk op het 
grondgebied van Leiderdorp, met uitzondering van boerderijen en bedrijven ten dienste van de stad 
Leiden. In 1582 werd Leiderdorp ook bestuurlijk opgenomen in de stad Leiden. Tijdens de Franse 
revolutie veranderde deze bestuurlijke organisatie; in 1795 werd Leiderdorp een zelfstandige 
gemeente.

In het onderhavige plangebied van de Bloemerd was in 1609 al bebouwing op de plek van de 
boerderij van Balkenende. Deze boerderij lag aan de Dwarswatering. De boerderij is in 1974 
gesloopt, vanwege de plannen voor de Bloemerd. 

Het boerderijenlint langs de Zijl is in de negentiende eeuw ontstaan. Tot aan de jaren dertig van de 
twintigste eeuw bestond Leiderdorp uit niet meer dan enkele bebouwingslinten met daartussen 
kleinschalige (water)gebonden industrie (scheepsbouw, lijmwerven, kleiwaren, tuinderijen). Al voor 
de Tweede Wereldoorlog vond in Leiderdorp - hoewel in geringe mate - planmatige 
volkswoningbouw plaats. De totstandkoming van wijken uit deze tijd kent een bijzonder 
uitgangspunt: omdat het relatief duur was hele straten in één keer te ontwikkelen, groeide de 
bouw van een aantal woningen geleidelijk uit tot een straat of buurt.

Na de oorlog werd er volop gebouwd, de industrie ontwikkelde zich goed, het omliggende landelijk 
gebied werd langzamerhand volgebouwd en de verkeersdrukte nam toe. De rijksweg A4 werd 
halverwege de jaren vijftig aangelegd. De eerste grote uitbreidingen vonden parallel aan de Oude 
Rijn plaats, tussen de Kerkwijk en het oude Doeskwartier met de “nieuwe” Oranjewijk - een 
typische jaren vijftig wijk. Na 1960 werd het deel van Leiderdorp ten noordwesten van de Persant 
Snoepweg ontwikkeld met de typische jaren zestig wijken Ouderzorg, de Vogelwijk en De 
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Schansen. Vanaf de jaren zeventig is het deel van Leiderdorp tussen de Engelendaal, de Persant 
Snoepweg en de provinciale wegen N445 en N446 bebouwd met de uitbreidingswijken Voorhof, 
Binnenhof, het voorzieningencluster Winkelhof en het sport- en recreatiegebied De Bloemerd (het 
plangebied). 

In de jaren tachtig werd de wijk Buitenhof-Oost aan de westzijde van de Winkelhof ontwikkeld. In 
de jaren negentig werd Buitenhof-West gerealiseerd. De laatste grote uitbreiding van Leiderdorp is 
de wijk Leyhof (eind jaren negentig). In het Doeskwartier is in het begin van deze eeuw nog een 
kleine nieuwbouwwijk, de Doesplant, gerealiseerd. De ontwikkelingen die momenteel in 
Leiderdorp te zien zijn, vloeien voort uit de plannen voor het Nieuw Centrum en de eerder 
genoemde verbreding van de A4 (W4 project). Daarnaast is Driegatenbrug vermeldenswaard, de 
bouw van deze wijk is in 2005 gestart. 

2.2  Landschappelijke waarden en cultuurhistorische bebouwing Leiderdorp

Leiderdorp ligt in de Rijn- en Gouwestreek met het kenmerkende open weidelandschap, 
afgewisseld door rivieren, vaarten en dijken. Het polderlandschap rond Leiderdorp is in de loop van 
de eeuwen drastisch veranderd. De Bospolder, de Munniken-, Zijllaan- en Meijepolder (kortweg 
Munnikenpolder) en de Kalkpolder zijn sinds de twintigste eeuw in grote mate verstedelijkt. De 
polder Achthoven, de Huis ter Doespolder en de Boterhuispolder zijn vrij gebleven van 
grootschalige bebouwing en vanwege het grotendeels intact gebleven oorspronkelijke karakter 
inmiddels beschermd als onderdeel van het Belvédèregebied “Oude Ade - Rijnstreek”.

Waardevolle landschappelijk structurerende elementen in Leiderdorp zijn de Oude Rijn met het 
jaagpad (1664), De Hoofdstraat en Achthovenerweg voor de aanleg van buitenplaatsen in de 17e 
en 18e eeuw, De Does (vroeg in de historie gegraven afwateringskanaal tussen de Braasem en de 
Oude Rijn), De Ommedijk (oude Hoogmadeseweg) en Munnickendijk. De Lage Rijndijk en De 
Ruige Kade (polder Achthoven). 

In Leiderdorp is een redelijk groot aantal rijksmonumenten aanwezig, met name in de 
oorspronkelijke dijklinten (het dorpslint en het in het buitengebied gelegen boerderijenlint). 
Bijzondere typen rijksmonumenten in Leiderdorp zijn: de historische boerderijen, de 
buitenplaatsen en de molens. Leiderdorp kent geen gemeentelijke monumenten of beschermde 
dorpsgezichten.

Wat betreft cultuurhistorische elementen zijn in plangebied De Bloemerd de resten van de eerder 
genoemde boerderij Balkenende van belang, de erfbeplanting alsmede enkele bijzonder 
waardevolle bomen.

2.3  Archeologische waarden 

Vanwege de rijke bewoningsgeschiedenis zijn in Leiderdorp veel bodemvondsten gedaan. Om een 
beter beeld te hebben van waar archeologische waarden te verwachten zijn, heeft de gemeente in 
2008 een archeologische waarden- en verwachtingskaart opgesteld. Op de kaart zijn de tot nu toe 
bekende archeologische waarden en verwachtingen van de gemeente weergegeven. In de 
bijbehorende notitie is een overzicht gegeven van de ontstaansgeschiedenis van Leiderdorp. 
Tevens is een voorstel gedaan voor een planologisch regime waarmee archeologische waarden en 
verwachtingen beschermd kunnen worden in het bestemmingsplan. Het doel van dit 
beschermingsregime is om terreinen met verwachte archeologische waarden te beschermen 
tegen bodemingrepen. Met een aanlegvergunningenstelsel kan worden voorkomen dat 
bodemingrepen plaatsvinden die een bedreiging vormen voor eventueel aanwezige archeologische 
waarden. 

In het plangebied zijn geen archeologische monumenten (Rijks- en gemeentelijke monumenten of 
AMK terreinen) aanwezig. Wel bezit een groot deel van het plangebied een hoge archeologische 
trefkans, de rest van het terrein heeft een middelhoge trefkans (zie afbeelding 3). 

Binnen het plangebied is een vindplaats aanwezig (Vindplaats 6: De Bloemerd). Dit terrein is op 
basis van een grote hoeveelheid vondsten uit de Late IJzertijd en Romeinse tijd als vindplaats 
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gekenmerkt. Ook in de 12e, 13e eeuw na Chr. (datering o.b.v. het aangetroffen aardewerk) hebben 
er menselijke activiteiten plaatsgevonden op dit terrein. Ook zijn waarnemingen 18, 20, 21, 23, 24 
hier gelegen. 

Vermeldenswaard in dit verband is de eerder genoemde Boerderij Balkenende ook wel aangeduid 
als de Boerderij Welstee (zie afbeelding 2) die aan de Dwarswatering, ten zuidwesten van de 
manege heeft gestaan.

Afbeelding 2: Boerderij Welstee ("Balkenende Boerderij"; foto omstreeks 1970)

Er zijn twee onderzochte gebieden in of aangrenzend aan het plangebied, te weten gebied 5778 
en gebied 6467. Hier heeft resp. in 2004 en in 2002 booronderzoek plaatsgevonden. Voor beide 
locaties is vervolgonderzoek aanbevolen bij nieuwe ontwikkelingen. Een waarneming uit de Late 
Middeleeuwen en Nieuwe Tijd (76) ligt in het onderzochte gebied 5778. 
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Afbeelding 3: Uitsnede archeologische verwachtingskaart voor De Bloemerd 

Hoge trefkans

Een hoge archeologische trefkans betekent niet dat iedere vierkante meter ook daadwerkelijk 
resten uit het verleden zal herbergen. Alle bodemingrepen dieper dan 30 cm en groter dan 100 m2 
dienen vooraf archeologisch onderzocht te worden. Hieronder vallen ook alle vergunningsvrije 
bouwwerken. Dit houdt in dat in deze delen bij voorgenomen bodemverstorende activiteiten in 
principe Inventariserend Veldonderzoek (IVO) in de vorm van proefsleuven of een 
oppervlaktekartering onder goede voorwaarden moet worden uitgevoerd. In sommige gevallen 
zullen boringen voor het verkennend stadium in eerste instantie voldoende zijn. Het waarderen van 
een terrein dient te gebeuren d.m.v. een IVO-booronderzoek of IVO-proefsleuven. Rekening moet 
worden gehouden met vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving. 

Middelhoge trefkans

Op terreinen met een middelhoge archeologische trefkans kunnen vindplaatsen in de ondergrond 
aanwezig zijn. Daarom wordt op deze terreinen archeologisch onderzoek voorgeschreven indien 
de bodemingreep dieper dan 30 cm beneden maaiveld is en groter dan 100 m2.

Betekenis voor het bestemmingsplan

De voornoemde regelingen voor hoge en middelhoge trefkans zijn verwerkt in de regels van dit 
bestemmingsplan. De bescherming van de (te verwachten) aanwezige waarden, is geregeld met 
een dubbelbestemming “Waarde – Archeologie”, met hieraan gekoppeld een 
aanlegvergunningstelsel. Zie paragraaf 5.3 Artikelsgewijze toelichting voor een beschrijving van 
deze regeling.
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2.4  Opbouw plangebied

Het plangebied ligt aan de oostzijde van Leiderdorp, op de overgang van de bebouwde kom en het 
open agrarische polderlandschap. De Bloemerd ligt hiertussen geklemd als een overgangsgebied 
waarbinnen zowel stedelijke functies als natuur voorkomen. De Bloemerd is gescheiden van 
Leiderdorp door de Dwarswatering en de Leysloot. Aan de oostzijde vormt de N446 een duidelijke 
grens. Dit geldt ook voor de zuidelijke grens die door de Persant Snoepweg wordt gevormd. De 
aanwezige functies zoals de sportclubs met bijbehorende velden bepalen grotendeels de structuur 
van het rechthoekige plangebied. De toegangsweg is de Gallaslaan, welke vanuit de wijk 
Binnenhof, met een brug over de Dwarswatering, (vanaf dit punt heet de weg Bloemerd) in het 
midden van De Bloemerd uitkomt. Van hieruit kan men naar het noordelijke of het zuidelijke deel. 

Afbeelding 4 en 5: Dwarswatering en sporthal

Afbeelding 6 en 7: Groene rand en park

2.5  Sport- en recreatieve voorzieningen

In het plangebied zijn diverse sportvoorzieningen aanwezig. Zo liggen in het noordelijke deel de 
hockeyvelden en clubhuis van L.S.C. Alecto en korfbalvelden met clubhuis van S.V. Velocitas. 
Net iets ten zuiden hiervan is de Manege Liethorp gevestigd met stallen en twee paardenbakken. 

Centraal, nabij de toegangsweg staan een fitnessschool, het clubhuis van de 
duivensportvereniging P.V. De Bloemerd en iets naar het oosten de binnenschietbaan van SSV 
De Vrijheid. Verder naar het oosten is een schooltuin gelegen. De schooltuin bestaat uit allemaal 
moestuinen voor kinderen van de basisscholen in Leiderdorp. Ook is in dit deel van het plangebied 
de toegang tot de volkstuinen welke nagenoeg langs de hele oostelijke grens van het plangebied 
liggen. Bij de toegang staat een gebouw van Volkstuinvereniging 'De Bloemhof'.

De zuidelijke helft van het plangebied wordt voor het grootste deel ingenomen door de sportvelden 
en het clubhuis van voetbalclub R.C.L (Racing Club Leiderdorp). En natuurlijk de sporthal De 
Bloemerd. Andere voorzieningen in het plangebied zijn de wandelpaden, ruiterpaden, het 
skatepark en de natuurspeeltuin.
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Afbeelding 8 en 9: LSC Alecto en paardenbak

2.6  Verkeerstructuur

De ontsluitende wegen in het plangebied zijn de Gallaslaan en de Bloemerd. Voor beide 
erftoegangswegen geldt een maximumsnelheid van 30 km/u. 

De bushalte aan de Persant Snoepweg is de meest nabijgelegen halte van openbaar vervoer. 

De aanwezige wegen zijn ook voor het langzame verkeer de hoofdroute. De Bloemerd is voor 
langzaam verkeer tevens bereikbaar via twee bruggen over de Leysloot aan de noordzijde. In het 
gebied lopen, zoals hiervoor aangegeven, meerdere wandelpaden en enkele ruiterpaden. Het 
fietspad langs de Dwarswatering vormt een doorgaande route (werk/school). 

Onder normale omstandigheden is de ontsluiting naar Leyhof niet open voor doorgaand 
autoverkeer (alleen open bij specifieke gelegenheden als evenementen of calamiteiten).

De sportaccommodaties in de Bloemerd hebben redelijke parkeervoorzieningen. In een rapportage 
van een parkeertelling uit 2002 wordt geconcludeerd dat op basis van de het aantal 
parkeerplaatsen en het aantal foutparkeerders er voldoende parkeerplaatsen in het gebied 
aanwezig zijn. Volgens de CROW nomen voldoet het aantal parkeerplaatsen bij de korfbal en 
hockeyterreinen. Bij de voetbalvelden is dit niet vastgesteld omdat het parkeerterrein ook gebruikt 
wordt door de bezoekers van de sporthal. In de praktijk blijkt dat er op zaterdag bij het 
hockeyterrein en het voetbalterrein piekmomenten zijn waarop er onvoldoende parkeerplaatsen 
beschikbaar zijn. Op die piekmomenten is het lastig om de auto's te keren op de ontsluitingsweg 
ter hoogte van Alecto en Velocitas. Daarom is aan het eind van deze weg de mogelijkheid voor 
een keerplek in het bestemmingsplan opgenomen.

Afbeelding 10 en 11: Parkeerterein en paden

2.7  Groen en natuur

De Bloemerd is een belangrijk onderdeel van de hoofdgroenstructuur van Leiderdorp. De structuur 
in het plangebied wordt bepaald door de groene zones rond de sportvoorzieningen en natuurlijk 
het centraal gelegen parkgedeelte met speelweiden, waterpartijen, natuurlijke oevers en 
rietlanden. 

De Bloemerd is in het Groenstructuurplan aangewezen als één van de natuurkernen met als 
doelstelling het creëren van natuur. Een hierop afgestemd beheer is al ingezet. Er wordt flink 
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gedund, zodat er weer onderbegroeiing (struiklaag) kan worden ontwikkeld. 

In het park zijn drie elementen aanwezig die passen binnen, of aansluiten op, de drie 
natuurnetwerken zoals genoemd in het Groenstructuurplan, zijnde het bosnetwerk, waternetwerk 
en bermennetwerk. In het bosnetwerk wordt De Bloemerd nadrukkelijk genoemd als zelfstandig 
onderdeel. Door de aanwezige bosopstanden (bosschages en bomenrijen) heeft het park een 
hoge waarde. 

Afbeelding 12 en 13: Natuurvriendelijke oevers en paden

De Bloemerd wordt niet genoemd in het water- en bermennetwerk, maar sluit wel aan op beide 
netwerken. De in het park aanwezige watergangen en bijbehorende oevers sluiten aan bij het 
waternetwerk. Het park grenst aan de Dwarswatering, één van de hoofdwatergangen van 
Leiderdorp. Het groenbeeld bestaat uit een flauwe en soms steile oever met bosjes of 
bosplantsoen op regelmatige afstand (100 meter) waartussen rietoevers en struikpartijen worden 
aangelegd. De in het park aanwezige bermen langs paden en randen van struwelen sluiten aan op 
het bermennetwerk. 

De gemeente wil inzetten op het groen als structuurdrager van Leiderdorp met een natuurlijker 
beheer met aandacht voor flora en fauna als belangrijke uitgangspunt. Om voor De Bloemerd dit te 
verwezenlijken, is een beheerplan opgesteld. Het beheerplan geeft sturing aan de gewenste 
natuurontwikkeling tot het eindbeeld van een beplanting van een hoge kwaliteit met natuurwaarde 
bereikt is. Hierover meer in paragraaf 3.5 Gemeentelijk beleid.

Afbeelding 14: Netwerken in De Bloemerd (bron: Groenbeheerplan De Bloemerd)
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2.8  Bijzonder waardevolle bomen

De gemeente Leiderdorp heeft in 2005 haar bomenbeleid herzien. Eén van de veranderingen is dat 
de gemeente de bijzonder waardevolle bomen in Leiderdorp op een lijst heeft geplaatst en hier 
specifiek beleid op heeft gemaakt voor het beheren en voor het aanwijzen van nieuwe bijzonder 
waardevolle bomen. De lijst bevat op dit moment 236 bomen en is te verdelen in 77 particuliere 
bomen en 159 bomen op openbare grond. Naast bomen zijn ook 2 hakhoutwallen op de lijst 
opgenomen die samen een oppervlakte hebben van 1.150 m2. Ook staan op de lijst enkele grotere 
groenvlakken, zoals park De Houtkamp, de heemtuin en Sport- en recreatiepark De Bloemerd.

Voor de waardevolle bomen is in dit bestemmingsplan geen regeling opgenomen omdat deze 
bomen voldoende zijn beschermd via de 'Verordening op de beplantingen in Leiderdorp'. 

2.9  Water

Bij ruimtelijke plannen is sinds november 2003 de watertoets verplicht. De watertoets omvat het 
integrale proces van informeren, adviseren, afwegen en het uiteindelijk beoordelen van de 
waterhuishoudkundige aspecten in deze plannen. In deze paragraaf zijn de resultaten van de 
watertoets voor het voorliggende bestemmingsplan “Bloemerd” opgenomen. Het betreft 
achtereenvolgens:

het beleidskader;
huidig watersysteem;
toekomstig watersysteem; 
beheer;
conclusie.

Beleidskader

A. Rijksbeleid

Een aantal recente beleidsontwikkelingen is sturend bij het opstellen van waterplannen en hun 
doorwerking in bestemmingsplannen. De belangrijkste daarvan zijn de Europese Kader Richtlijn 
Water (KRW), het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW), de Waterwet en de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Voor gemeenten en waterschappen staan twee belangrijke mijlpalen in het Nationaal 
Bestuursakkoord Water (NBW) te weten:

het uiterlijk 2027 kwalitatief (ecologisch én chemisch) op orde brengen van het watersysteem. 
Het kader hiervoor is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).
het uiterlijk in 2015 oppakken van de stedelijke wateropgave, voor wat betreft hemelwater, 
grondwater, riolering en oppervlaktewateren in beheer en onderhoud van gemeenten.

Op 1 januari 2008 is de Wet Gemeentelijke watertaken in werking getreden, waarmee de 
verantwoordelijkheden voor water in de stad zijn veranderd. Particulieren hebben nadrukkelijk een 
eigen verantwoordelijkheid gekregen voor het overtollige regenwater en grondwater op hun perceel.

De gemeente blijft verantwoordelijk voor doelmatige inzameling en afvoer van afvalwater, en heeft 
daarnaast expliciet een zorgplicht gekregen voor overtollig regen- en grondwater.

Op 22 december 2009 is de nieuwe Waterwet van kracht geworden. Deze wet integreert acht 
wetten, waaronder de Wet Gemeentelijke watertaken, met betrekking op het waterbeheer in een 
nieuwe wet. Ook worden de huidige zes vergunningstelsels vervangen door een watervergunning.

In de per 1 oktober 2010 in werking gereden Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) 
zijn diverse vergunningen voor onder meer bouwen, milieu, monumenten en natuurbescherming 
samengevoegd tot één omgevingsvergunning. Deze wet zorgt voor een vermindering van 
administratieve lasten en een verbetering van de dienstverlening. Zo gelden er uniforme regels en 
kunnen nieuwe vergunningen digitaal worden ingediend en afgehandeld.

B. Provinciaal beleid

  vastgesteld 2

  Pagina 16 van 151



  bestemmingsplan Bloemerd

De provincie Zuid-Holland heeft het rijksbeleid overgenomen in de herziening van de Nota 
Planbeoordeling. Een bestemmingsplan zal inzicht moeten geven in aspecten als veiligheid en 
waterbeheer, de huidige situatie, de volgens het waterbeleid gewenste ontwikkelingen, de wijze 
waarop in het ruimtelijk beleid hiermee rekening wordt gehouden, de wijze waarop dit is vertaald 
naar verbeelding (plankaart) en planregels en het overleg met de waterbeheerders.

Een ander belangrijk beleidsdocument van de provincie Zuid-Holland is het Provinciaal Waterplan 
Zuid-Holland. Dit plan bevat de hoofdlijnen van het provinciaal waterbeleid voor de periode 
2010-2015. De provincie benoemt de volgende vier kernopgaven:

waarborgen waterveiligheid;
realiseren mooi en schoon water;
ontwikkelen duurzame (zoet)watervoorziening;
realiseren robuust & veerkrachtig watersysteem.

C. Beleid Hoogheemraadschap van Rijnland

Voor de planperiode 2010-2015 is het Waterbeheerplan (WBP) van Rijnland van toepassing. In dit 
plan geeft Rijnland aan wat haar ambities voor deze planperiode zijn en welke maatregelen in het 
watersysteem worden getroffen. Het nieuwe WBP legt meer dan voorheen accent op uitvoering. 
De drie hoofddoelen zijn:

1. veiligheid tegen overstromingen;
2. voldoende water;
3. gezond water.

Wat betreft veiligheid is cruciaal dat de waterkeringen voldoende hoog en stevig zijn én blijven en 
dat rekening wordt gehouden met mogelijk toekomstige dijkverbeteringen. Wat betreft voldoende 
water gaat het erom het complete watersysteem goed in te richten, goed te beheren en goed te 
onderhouden. Daarbij wil Rijnland dat het watersysteem op orde en toekomstvast wordt gemaakt, 
rekening houdend met klimaatverandering. Immers, de verandering van het klimaat leidt naar 
verwachting tot meer lokale en heviger buien, perioden van langdurige droogte en 
zeespiegelrijzing. Het Waterbeheerplan sorteert voor op deze ontwikkelingen.

Per 22 december 2009 is een nieuwe Keur in werking getreden, alsmede nieuwe Beleidsregels 
die per 27 mei 2011 geactualiseerd zijn. Een nieuwe Keur is nodig vanwege de totstandkoming 
van de Waterwet en daarmee verschuivende bevoegdheden in onderdelen van het waterbeheer. 
Verder zijn aan deze Keur bepalingen toegevoegd over het onttrekken van grondwater en het 
infiltreren van water in de bodem. De Keur en Beleidsregels maken het mogelijk dat het 
Hoogheemraadschap van Rijnland haar taken als waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheerder kan 
uitvoeren. De Keur is een verordening van de waterbeheerder met wettelijke regels (gebod- en 
verbodsbepalingen) voor:

waterkeringen (onder andere duinen, dijken en kaden);
watergangen (onder andere kanalen, rivieren, sloten, beken);
andere waterstaatswerken (o.a. bruggen, duikers, stuwen, sluizen en gemalen).

De Keur bevat verbodsbepalingen voor werken en werkzaamheden in of bij de bovengenoemde 
waterstaatswerken. Er kan een ontheffing worden aangevraagd om een bepaalde activiteit wel te 
mogen uitvoeren. Als Rijnland daarin toestemt, dan wordt dat geregeld in een Watervergunning op 
grond van de Keur. De Keur is daarmee een belangrijk middel om via vergunningverlening en 
handhaving het watersysteem op orde te houden of te krijgen. In de Beleidsregels, die bij de Keur 
horen, is het beleid van Rijnland nader uitgewerkt. 

In het beleid van Rijnland is vastgelegd dat watercompensatie dient plaats te vinden in geval van 
demping van watergangen (100%) en in geval sprake is van toename van het verharde oppervlak 
(15%). Aangezien het voorliggende bestemmingsplan conserverend is (er worden geen ruimtelijke 
ingrepen voorzien), is watercompensatie niet aan de orde. 

D. Gemeentelijk beleid 

In het Waterplan van de gemeente Leiderdorp 2011-2015 is de algemene visie van Leiderdorp 
“Leiderdorp, kloppend hart tussen stad en land” doorvertaald naar water. Dit heeft geleid tot de 
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volgende doelstellingen:

water als verbindend element gebruiken om de samenhang en identiteit van de verschillende 
wijken in Leiderdorp te versterken;
het woon- en leefklimaat voor mens en dier versterken door de waterkwaliteit op alle fronten te 
versterken en de recreatieve functies van water optimaal te benutten;
intensieve regionale samenwerking op het gebied van water met Rijnland en de 
regiogemeenten;
de bewoners gericht van informatie over (grond)water voorzien, gevraagd en ongevraagd 
(loketfunctie).

In de Bloemerd ligt de aandacht vooral op het aanleggen van natuurvriendelijke oevers.

Huidig watersysteem

In het plangebied De Bloemerd bevindt zich relatief veel water. Het plangebied wordt langs de 
zuidwestzijde begrensd door de Dwarswatering, die onderdeel uitmaakt van het boezemstelsel 
van Rijnland (boezempeil NAP -0,62 m). Dit geldt ook voor de Leysloot.

In het plangebied bevinden zich twee peilgebieden van de Bospolder. De watergang in de smalle 
strook langs de provinciale weg behoort tot het peilgebied OR-3.14.1.1, waarin een zomerpeil van 
NAP -2,25 m en een winterpeil van NAP -2,35 m worden gehandhaafd. Via een duiker onder de 
provinciale weg, ter hoogte van Hofdijklaan 69, staat dit peilgebied in verbinding met de rest van 
het peilgebied aan de andere zijde van de weg. Ook de plas bij het woonwagenpark in de 
zuidoosthoek van het plangebied behoort tot dit peilgebied. 

Het grootste deel van het plangebied De Bloemerd behoort tot het peilgebied OR-3.14.2.1 waarin 
het waterpeil 0,20 m lager ligt: zomerpeil NAP -2,45 m, winterpeil NAP -2,55 m. Een drijverstuw 
vormt de scheiding tussen beide peilgebieden. 

De waterafvoer vindt plaats in noordelijke richting naar het gemaal De Bloemerd, alwaar het 
overtollige water wordt geloosd op de Leysloot, een zijtak van de Dwarswatering. De boezemkade 
langs de Leysloot en de Dwarswatering behoedt de Bospolder voor overstroming vanuit het 
boezemgebied. Deze boezemkade heeft de dubbelbestemming Waterstaat – Waterkering 
gekregen ter bescherming van de waterkerende functie.

Toekomstig watersysteem

Er zijn geen ingrepen gepland in het watersysteem, zodat het toekomstige watersysteem gelijk 
blijft aan die van het huidige systeem. 

Beheer

De bestaande watergangen hebben in dit bestemmingsplan de bestemming Water gekregen. Dit 
betekent dat bebouwing hier niet is toegestaan. De hoeveelheid oppervlaktewater neemt dan ook 
niet af. Het plangebied bestaat overigens in de huidige situatie grotendeels uit onverhard oppervlak 
(park, sportvelden). Hierdoor infiltreert veel neerslag in de bodem en komt niet tot afstroming. 

Het bestemmingsplan staat het uitvoeren van het beleid van het hoogheemraadschap derhalve niet 
in de weg.

Conclusie waterparagraaf

Het concept ontwerp van het voorliggende bestemmingsplan “Bloemerd” is ter beoordeling van de 
waterhuishoudkundige situatie voorgelegd aan het Hoogheemraadschap Rijnland. Het 
hoogheemraadschap heeft op 15 november 2011 ingestemd met dit plan.
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2.10  Maatschappelijke voorzieningen

Binnen het plangebied zijn vier buitenschoolse opvanglocaties aanwezig. Één in het gebouwtje 
naast de sporthal. In dit gebouwtje is ook de stichting Dwars&zo, sociaal-cultureel werk 
Leiderdorp gevestigd. De andere drie zijn ondergebracht bij de veldsportverenigingen in de 
Bloemerd. Binnen de bestemming Sport is dit mogelijk gemaakt met als voorwaarde dat 15% van 
het bebouwd oppervlak hiervoor mag worden benut. 

2.11  Wonen

In het plangebied zijn geen zelfstandige woningen aanwezig. Wel is in het zuidelijke deel een 
locatie voor zeven woonwagens, bereikbaar vanaf de rotonde op de Persant Snoepweg. Bij de 
manege is een bedrijfswoning aanwezig.

Afbeelding 15 en 16: Woonwagenstandplaats en skatebaan

2.12  Kabels en leidingen

In dit bestemmingsplan liggen twee hoge druk aardgasleidingen parallel aan de provinciale weg 
N446 op de percelen van de volkstuinen. 

2.13  Ontwikkelingen

Er zijn een aantal gebruikers van het plangebied die plannen hebben die van invloed zijn op de 
Bloemerd. Hieronder volgt een beknopte opsomming van deze plannen. Het bestemmingsplan 
voorziet vooralsnog niet in deze nieuwe ontwikkelingen. Het bestemmingsplan is gebaseerd op de 
huidige situatie omdat nog onvoldoende duidelijkheid is over de (financiële) haalbaarheid van deze 
plannen. Wanneer de plannen voorzien zijn van de nodige ruimtelijke en financiële onderbouwing 
kunnen deze met een omgevingsvergunning mogelijk worden gemaakt.

Velocitas

Zo heeft de korfbalvereniging plannen om een sporthal naast haar kunstgrasvelden neer te zetten. 
Dit is voor S.V. Velocitas noodzakelijk omdat zij enerzijds te maken heeft met een groeiend 
ledenaantal en anderzijds met een verminderde beschikking over zaaluren in de gemeentelijke 
sporthallen.
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Afbeelding 17: Plan Sporthal 

RCL

De voetbalvereniging heeft plannen om de kantine en kleedruimtes te vervangen voor nieuwbouw. 
Deze nieuwbouw zal zoals de plannen zich nu laten aanzien uit twee lagen bestaan.
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Afbeelding 18: Artist impression nieuwbouw RCL

SSV “De Vrijheid”

De schietsportvereniging wil in de toekomst het clubgebouw uitbreiden door 6 vijftigmeterbanen te 
verlengen tot honderdmeterbanen.
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Afbeelding 19: Impressie uitbreiding De Vrijheid 

Alecto

De Leiderdorpse hockeyvereniging wil in de nabije toekomst het aanbod van ondersteunende 
activiteiten uitbreiden. Daarnaast heeft Alecto ook de wens om wanneer de vereniging nog verder 
groeit een bebouwingslaag aan de kantine toe te voegen en het aantal velden met een extra 
hockeyveld uit te breiden. Van de wensen van Alecto zijn geen afbeeldingen beschikbaar.
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

3.1  Algemeen

In het kader van dit bestemmingsplan is een aantal relevante beleidsnota's en plannen 
geanalyseerd. Naast ruimtelijk beleid van de hogere overheden is uiteraard het gemeentelijke 
beleid in ogenschouw genomen. De belangrijkste aanknopingspunten en conclusies van deze 
analyse voor het plangebied zijn in dit hoofdstuk opgenomen. 

3.2  Rijksbeleid 

Nota Ruimte (2008)

In de Nota Ruimte is het nationaal ruimtelijk beleid vastgelegd tot 2020. Bovendien bevat het een 
doorkijk op de langere termijn, namelijk de periode 2020-2030. 

Een belangrijk uitgangspunt van de Nota Ruimte is bundeling van verstedelijking, economische 
activiteiten en infrastructuur in de stedelijke regio's. Dit betekent dat nieuwe bebouwing voor deze 
functies grotendeels geconcentreerd tot stand komt. Dat wil zeggen in bestaand bebouwd gebied, 
aansluitend op het bestaande bebouwde gebied of in nieuwe clusters van bebouwing daarbuiten. 
Tevens schept de Nota ruimte voor ontwikkeling, uitgaande van het motto “decentraal wat kan, 
centraal wat moet” en verschuift het accent van het stellen van ruimtelijke beperkingen naar het 
stimuleren van gewenste ontwikkelingen.

Realisatieparagraaf Nationaal ruimtelijk beleid (2008)

Deze paragraaf geeft inzicht in welke nationale belangen het kabinet heeft gedefinieerd en op 
welke wijze het rijk deze wil verwezenlijken. In het bijzonder welke belangen zullen worden 
gewaarborgd in de Amvb Ruimte. Het betreft onder andere een bundeling van verstedelijking en 
economische activiteiten, evenals de bescherming van de Ecologische Hoofdstructuur en de 
Nationale landschappen. 

Ontwerpstructuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2011)

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geeft een nieuw, integraal kader voor het 
ruimtelijk en mobiliteitsbeleid op rijksniveau. Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en 
veilig. Daar streeft het Rijk naar met een aanpak die ruimte geeft aan regionaal maatwerk, de 
gebruiker voorop zet, investeringen scherp prioriteert en ruimtelijke ontwikkelingen en 
infrastructuur met elkaar verbindt. Bij deze aanpak hanteert het Rijk een filosofie die uitgaat van 
vertrouwen, heldere verantwoordelijkheden, eenvoudige regels en een selectieve 
rijksbetrokkenheid. 

Zo laat het Rijk de verantwoordelijkheid voor de afstemming tussen verstedelijking en groene 
ruimte op regionale schaal over aan provincies. Dit zal inhouden dat de betekenis van de nationale 
structuurvisie voor het bestemmingsplangebied zodoende zeer beperkt zal blijven. Het relevante 
beleidskader wordt gevormd door provincie en vooral de gemeente, zie hiervoor paragrafen 3.3 en 
3.4. De Ontwerp Structuurvisie ligt nog tot en met 13 september 2011 ter inzage voor zienswijzen. 
De Structuurvisie zal na vaststelling de Nota Ruimte en de Nota Mobiliteit vervangen.

Ontwerp Amvb Ruimte (2009)

De nationale belangen uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte die juridische borging vragen, 
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worden geborgd in de Amvb Ruimte. Deze Amvb wordt in juridische termen aangeduid als het 
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). De Amvb is gericht op doorwerking van 
nationale belangen in gemeentelijke bestemmingsplannen en zorgt voor sturing en helderheid van 
deze belangen vooraf. Met de Amvb Ruimte geeft het rijk aan dat ingezet wordt op zuinig 
ruimtegebruik, bescherming van kwetsbare gebieden en bescherming van het land tegen 
overstroming en wateroverlast.

Gezien de ligging van het plangebied en de aard van het plan (conserverend) vormt het rijksbeleid 
geen belemmering voor dit bestemmingsplan.

De Amvb Ruimte wordt vanwege de nieuwe nationale structuurvisie op onderdelen aangepast. 
Deze aanpassing zal tegelijk met de vaststelling van de SVIR in werking treden.

Nota Belvédère (1999)

Deze nota uit 1999 is erop gericht om cultuurhistorie meer bij ruimtelijke ontwikkelingen te 
betrekken. De strategie hierbij is “behoud door ontwikkeling” waarbij cultuurhistorie het 
uitgangspunt vormt voor ruimtelijke planvormingsprocessen. Op deze wijze wordt de kwaliteit van 
de leefomgeving verbeterd en het cultuurhistorisch erfgoed behouden. Gelijktijdig met de Nota 
Belvédère is de Cultuurhistorische Waardenkaart van Nederland ontwikkeld met daarin 
opgenomen de zogenoemde Belvédèregebieden. Deze gebieden verdienen vanuit de 
cultuurhistorie extra aandacht. 

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een aangewezen Belvédère-gebied. Wel ligt het 
Belvédère-gebied Oud-Ade ten oosten van het plangebied, maar dit heeft geen betekenis voor 
onderhavig bestemmingsplan. Opgemerkt wordt dat als uitvloeisel van nieuw rijksbeleid verwoord 
in de SVIR de Nota Belvédère komt te vervallen. 

Verdrag van Malta (1992)

Het Europese Verdrag van Malta beoogt het cultureel erfgoed dat zich in de bodem bevindt beter 
te beschermen. In april 1992 werd de verdragstekst door de leden van de Europese ministerraad 
ondertekend. Uitgangspunt van het verdrag is dat het archeologisch erfgoed al voor dat het tot 
monument is verklaard, integrale bescherming nodig heeft en krijgt. Daarom moet vaak vooraf 
onderzoek gedaan worden naar de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden. De 
gemeente Leiderdorp heeft in dit verband beleid geformuleerd (zie paragraaf 2.3 van deze 
toelichting).

Water en milieu

Voor wat betreft het Rijksbeleid ten aanzien van water en milieu, wordt verwezen naar de 
waterparagraaf 2.9 en hoofdstuk 4 Milieu en omgevingsfactoren van deze toelichting.

3.3  Provinciaal beleid

Provinciale Structuurvisie (PVS-2010) 

De kern van de Provinciale Structuurvisie Zuid-Holland is het versterken van samenhang, 
herkenbaarheid en diversiteit binnen Zuid-Holland. Dit draagt bij aan een goede kwaliteit van leven 
en een sterke economische concurrentiepositie. Duurzame ontwikkeling en klimaatbestendigheid 
zijn belangrijke pijlers. Dit wil Zuid-Holland bereiken door realisering van een samenhangend 
stedelijk en landschappelijk netwerk. Goede bereikbaarheid, een divers aanbod van woon- en 
werkmilieus in een aantrekkelijk landschap met ruimte voor water, landbouw en natuur zijn daarin 
kenmerkende kwaliteiten.

Voorliggend bestemmingsplan is op de provinciale structuurvisie aangeduid als “stedelijk groen 
buiten de contour”. Dergelijke groengebieden liggen aansluitend aan het bebouwd gebied. De 
hoofdfunctie is meestal sportterrein, volkstuinen en/of begraafplaats. De provincie ziet hier het 
versterken van de recreatieve functie en groenstructuur als belangrijkste streven.
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Afbeelding 20: Uitsnede structuurvisie Zuid-Holland

Provinciale Verordening Ruimte (2010)

De provinciale ruimtelijke verordening is tegelijk met de structuurvisie vastgesteld en stelt 
algemene regels aan bestemmingsplannen met als doel het veilig stellen van provinciale belangen 
in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

In dit bestemmingsplan is rekening gehouden met de in de verordening opgenomen regels ten 
aanzien van bebouwing in gebieden buiten de bebouwingscontour (art. 3).

Herziening structuurvisie en verordening

Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben op 23 februari 2011 de Eerste Herziening van de 
Provinciale Structuurvisie en de Verordening Ruimte vastgesteld. De herziening heeft betrekking 
op enkele onderwerpen die bij de vaststelling bij de Provinciale Structuurvisie in juli 2010 nog 
onvoldoende waren afgerond. De belangrijkste onderwerpen zijn: bouwen buiten de contour, 
landgoederenzones, landgoed- en kasteelbiotopen aanpassing, kaarten van enkele gemeenten 
(waaronder Hillegom en Gorinchem), begrenzing Ecologische Hoofdstructuur, en procedure voor 
transformatiegebieden nieuwe glastuinbouwlocaties. 

Deze herziening heeft geen consequenties voor het onderhavige bestemmingsplan. 

Water

Voor wat betreft het provinciale beleid ten aanzien van water, wordt verwezen naar de 
waterparagraaf 2.9 van deze toelichting.

3.4  Regionaal beleid

Regionale Structuurvisie Holland-Rijnland 2020

In 2009 is deze visie vastgesteld. De visie is in samenwerking met de deelnemende gemeenten, 
waaronder Leiderdorp, tot stand gekomen. De regio wil op de scharnierplek tussen de Noord- en 
Zuidvleugel van de Randstad een gebied zijn waar het goed wonen, werken en recreëren is, met 
een uitstraling die verder gaat dan de regio- of landsgrenzen. Momenteel wordt gewerkt aan een 
partiële herziening van deze structuurvisie. De herziening betreft de uitbreiding van het regiogebied 
met de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Rijnwoude. 

In de regionale structuurvisie is de Bloemerd gekenmerkt als een “openluchtrecreatiegebied of 
stedelijk groen”. De regio zet in op het faciliteren van stedelijke recreatie in dergelijke 
groengebieden grenzend aan het stedelijk gebied.
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Water

Voor wat betreft het regionale beleid ten aanzien van water, wordt verwezen naar de 
waterparagraaf 2.9 van deze toelichting.

3.5  Gemeentelijk beleid

Toekomstvisie 2015 

De gemeente Leiderdorp heeft een Toekomstvisie voor 2015 opgesteld. Die Toekomstvisie moet 
ervoor zorgen dat Leiderdorp een prettige woongemeente blijft. De toekomstvisie is vastgesteld 
door de raad op 3 september 2001. 

In de Toekomstvisie staan de volgende doelstellingen voor 2015: 

1. een echte gemeenschap creëren met een eigen identiteit; 
2. het woon- en leefklimaat op allerlei fronten versterken;
3. intensief met regiogemeenten samenwerken;
4. de gemeente tot een klantgerichte organisatie maken die in samenspraak met burgers beleid 

ontwikkelt. 

Deze doelstellingen zijn uitgewerkt in zeven ambities, welke zijn vertaald in een negental 
speerpunten voor de komende jaren. Het betreft onder meer ambities op het gebied van 
levensloopbestendig wonen en integraal jeugd- en jongerenbeleid. Voorliggend bestemmingsplan 
is conserveren en beheergericht. De in de toekomstvisie vermelde ambities hebben geen directe 
betekenis voor het plan.

Integraal Verkeers- en Vervoersplan (IVVP)

Doel van dit in 2009 vastgestelde IVVP is het bewerkstelligen van een grotere leefbaarheid, betere 
bereikbaarheid, duurzame veiligheid en een beheersbare mobiliteit in de gemeente Leiderdorp. De 
principes van Duurzaam Veilig zijn als uitgangspunt genomen, waarbij de inrichting van de weg is 
afgestemd op de functie. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen gebiedsontsluitingswegen 
(verkeersaders met een snelheidslimiet van 50 tot 70 km/uur binnen de bebouwde kom en 80 
km/uur buiten de bebouwde kom) en woonstraten in verblijfsgebieden (30 km/uur binnen de 
bebouwde kom en 60 km/uur buiten de bebouwde kom).

Het doorgaand autoverkeer zal zoveel mogelijk om Leiderdorp heen worden geleid. Daarvoor zullen 
de provinciale wegen, de N445 en de N446, mogelijk moeten worden verbreed en de centrale 
ontsluitingswegen Engelendaal en Persant Snoepweg door herprofilering voor doorgaand verkeer 
onaantrekkelijk moeten worden gemaakt. De verblijfsgebieden, veelal de woonwijken, zullen 
worden (of zijn reeds) ingericht als 30 km/uur gebied.

De wegen in De Bloemerd zijn allen 'woonstraten'. In het IVVP is voor de Bloemerd aangegeven 
dat deze bereikbaar blijft via de Gallaslaan. Het realiseren van een aansluiting op de N446 is 
kostbaar en heeft geen noemenswaardig positief effect op de verkeersbewegingen op de 
Gallaslaan. 

Groenstructuurplan Leiderdorp (2000)

De kansen in het ruimtelijke beeld van water, wegen en groen van Leiderdorp vormen de 
bouwstenen voor de hoofdgroenstructuur. Dit zijn: 
1) de groen-blauwe ruggengraat; 
2) de landschappelijke contramal; 
3) de confrontatie tussen stad en land. 
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Afbeelding 21: Hoofdgroenstructuur

Tot de "groen-blauwe ruggengraat" behoren de wijkontsluitingswegen met groenaankleding (en 
water) daar dwars op. De "groen-blauwe ruggengraat" valt eveneens samen met drie netwerken 
voor de natuur: waternatuur, bermnatuur en bosnatuur. De netwerken verbinden de groen-blauwe 
ruggengraat met de landschappelijke contramal.

De Bloemerd is een van de drie grotere groengebieden die bepalend zijn voor de ruimtelijke groene 
opbouw van Leiderdorp. Tevens zijn hier hoge natuurwaarden aanwezig, mede vanwege de 
combinatie van het oppervlaktewater in de vorm van kleine vijvers en waterlopen met 
natuurvriendelijk ingerichte oevers en rietlanden.

De Bloemerd is een multifunctioneel park met daarin sportvelden en wandel- en fietspaden. De 
buitenkant is gesloten met houtsingels, de binnenkant is 'luchtiger' van opzet. De verschillende 
functies liggen afzonderlijk verscholen in het groen. In de Bloemerd vindt ook natuurgericht en 
vlindergericht beheer plaats onder andere door het 1 en 2 jaarlijks maaien; deze 
beheervoorschriften zijn door de gemeente Leiderdorp vastgelegd. 

De visie vanuit het Groenstructuurplan voor de Bloemerd is om het beheer af te stemmen op de 
gewenste ontwikkeling (natuur en groene recreatie). Hier moeten gebruik en natuurontwikkeling 
samengaan.

Beleid gemeentelijke ecologische hoofdstructuur (2008)

In deze nota worden de in het Groenstructuurplan (2000) aangegeven kansen voor ecologische 
verbindingen nader geconcretiseerd. De kansen liggen vooral langs water, bermen en stroken 
bosplantsoen. Dit zijn de drie netwerken voor natuur. Als gevolg van de toenemende druk op de 
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ruimte komen de grote groenvlakken zoals Park De Houtkamp en in mindere mate De Bloemerd 
op zich zelf te staan en raken geïsoleerd van de grotere groenverbanden. Hierdoor kan er geen 
kruisbestuiving meer plaatsvinden tussen planten en dieren vanuit deze parken en de 
veenweidepolders.

De gemeentelijke ecologische hoofdstructuur (GEHS) bestaat uit kerngebieden, 
natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones. De gemeentelijke kerngebieden zijn de 
veenweidepolders en de parken zoals De Bloemerd. De natuurontwikkelingsgebieden zijn de grote 
groenvlakken op wijkniveau (bijvoorbeeld de Buitenhofvijver in Buitenhof). En op het gemeentelijk 
niveau brengen de verbindingszones de kern- en ontwikkelingsgebieden met elkaar in verbinding. 
Rond De Bloemerd zijn dit De Dwarswatering, De Leysloot, de Vossiuslaan, De Gallaslaan, de 
groenstrook in Voorhof en de Persant Snoepweg. Een verbindingszone die al is uitgevoerd, is de 
Gallaslaan. Deze verbindt de Bloemerd met de Houtkamp.

Deze GEHS is een verdere uitwerking van de drie Leiderdorpse natuurnetwerken zoals deze 
beschreven zijn in het Groenstructuurplan. De nadruk ligt op de verbinding naar de polders en het 
met elkaar verknopen van het grotere wijkgroen en de Houtkamp en de Bloemerd.

Groenbeheerplan de Bloemerd (2004)

De gemeente heeft in 2004 het Groenbeheerplan voor de Bloemerd opgesteld met als inzet het 
handhaven en versterken van het groene en natuurlijke karakter van sportpark De Bloemerd. 
Gezien de ligging in stedelijk gebied en het gebruik als multifunctioneel sportpark, biedt De 
Bloemerd goede mogelijkheden om op een sportieve manier te recreëren. De Bloemerd grenst 
ook aan het landelijk gebied en kan als zodanig een belangrijke rol vervullen voor een vorm van 
recreatie die meer geënt is op natuur. In het Groenbeheerplan is een afweging gemaakt tussen 
beide manieren van ontspanning en hoe groen hierin kan ondersteunen. 

In potentie is de Bloemerd een gebied met kansen voor natuurontwikkeling. Door beter beheer kan 
dit beter worden benut. Ook zijn er groenelementen die weinig ruimte hebben om zich in hun 
huidige vorm goed te kunnen ontwikkelen. 

De aanwezige knelpunten zijn een gevolg van:

1. te intensief beheerd bosplantsoen en achterstallig beheer bij de boomlaag;
2. een gebrek aan beleid ten aanzien van beheer;
3. ruimtegebrek, waardoor er onnatuurlijke beheeringrepen nodig zijn in de beplanting.

Aanwezige pluspunten zijn het gevolg van:

de ruimtelijke opbouw;
de hoeveelheid en diversiteit aan groen.

Visie

De visie op De Bloemerd is gestoeld op de uitgangspunten 'behoud van multifunctionaliteit' en 
'verhoging van natuurwaarden'. Om multifunctionaliteit te waarborgen en natuur toch voldoende 
kansen te geven wordt in het park een zonering aangebracht. Het park is hierbij onderverdeeld in 3 
soorten gebieden: natuurkerngebieden, recreatiekerngebieden en overgangsgebieden. 

Deze verdeling is doorvertaald naar 6 streefbeelden: 

1. Natuur-oeverzone die optimaal is ingericht ten behoeve van natuur;
2. Natuurkerngebieden die zo natuurlijk mogelijk worden ingericht;
3. Water en oevers, een zone met een open tot zeer open karakter, bestaande uit open water 

met oevers, omsloten door een kruidenlaag en enkele boomgroepen;
4. Overgangszone waarin de stuiklaag het belangrijkste middel vormt voor afscherming,
5. Scherm dat wordt gevormd door een aaneengesloten dichte beplanting van boom- en 

struiklaag, begeleid door een kruidenlaag;
6. Recreatiekern die als hoofdfunctie recreatie heeft, maar desondanks een redelijk hoge 

natuurlijke uitstraling heeft.

Voor alle aanwezige beheertypen zijn maatregelpakketten samengesteld. Voordat het gewenste 
eindbeeld is bereikt zal een deel van het aanwezige groen worden omgevormd door middel van 
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omvormingsbeheer. Voor enkele beheertypen geldt dat direct sprake is van het gewenste 
eindbeeld omdat omvorming naar een natuurlijker beheertype in één keer plaatsvindt, bijvoorbeeld 
van speelgazon naar ruig gras. 

Afbeelding 22: Zonering kerngebieden in de Bloemerd - Groenbeheersplan

De Toekomst vastgelegd: advies aan de raad van de Raadswerkgroep Bloemerd (2010)

In 2009 is de Raadswerkgroep Bloemerd ingesteld om de wensen van de sportverenigingen en 
andere ruimtelijke ontwikkelingen te inventariseren. De constateringen van de Raadswerkgroep 
leidden eind 2009 tot de conclusie dat er t.a.v. ingrepen in de huidige situatie van de Bloemerd 
slechts twee wensen van “bewoners” nog aan de orde waren, namelijk de wens van Leython DC 
tot realisatie van twee beachvolleybalvelden en de wens van S.V. Velocitas, om in samenwerking 
met L.S.C. Alecto, te komen tot een sporthal. In september 2010 is een delegatie van de 
Raadswerkgroep langs geweest bij S.V. Velocitas en Leython DC teneinde te bezien in welke 
fase van gedachtenvorming deze wensen zich bevonden en welk realiteitsgehalte de plannen 
bevatten. De Raadswerkgroep heeft de Raad geadviseerd een brede discussie over de toekomst 
van de Bloemerd thans niet te houden en bij het actualiseren van het bestemmingsplan de huidige 
situatie vast te leggen en hierbij rekening te houden met de twee thans nog levende wensen 
(sporthal, beachvolleybalvelden). De gemeenteraad heeft dit advies in de vergadering van 13 
december 2010 overgenomen.

Gemeentelijk waterbeleid

Voor wat betreft het gemeentelijk beleid ten aanzien van water, wordt verwezen naar de 
waterparagraaf 2.9 van deze toelichting.

Welstandsnota Leiderdorp (2010)

De Welstandsnota vormt de basis voor de welstandsadvisering en -toetsing van bouwaanvragen op 
“redelijke eisen van welstand”. De Welstandsnota voor Leiderdorp heeft tot doel de identiteit en 
het imago van Leiderdorp te versterken door middel van bescherming van het karakter van de 
verschillende buurten en wijken en het identificeren van elementen die kenmerkend zijn voor dat 
karakter. Op 8 juli 2010 is de Welstandsnota 2010 in werking getreden.

De Bloemerd valt onder 'gewoon welstandsgebied'. Hier heeft de gemeente gekozen voor het 
handhaven van de basiskwaliteit, met daarbij voldoende vrijheid voor de burger. De N446 is 
aangewezen als een van de belevingsassen: Langs de hoofdroutes (belevingsassen) is de wens 
om ontsierende bebouwing te voorkomen. De invloedssfeer is niet scherp begrensd, omdat deze 
mede afhankelijk is van de maat en plaats van de bebouwing. De commissie moet bij de 
beoordeling van plannen de mate waarin de plannen zichtbaar zijn vanaf de route betrekken. 

Er is een onderscheid in gebiedsgerichte en objectgerichte welstandscriteria. 

De Bloemerd valt onder het gebiedsgerichte criterium “G1 - Parken”: De parken zijn helder en 
eenvoudig qua opzet en bebouwing en hebben een groen karakter waarbij de gebouwen een 
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ondergeschikte rol spelen. De architectuur is terughoudend. De dynamiek van deze terreinen is 
laag en betreft voornamelijk kleine uitbreidingen. Het beleid is terughoudend en gericht op beheer. 
Mogelijke uitbreidingen zullen goed in de omgeving gepast moeten worden. In de welstandsnota 
zijn nadere eisen gesteld aan de ligging, massa, architectonische uitwerking en materiaal- en 
kleurgebruik. 

Beleidsregels voor beperkte afwijkingen van het bestemmingsplan (2011)

Het college van Leiderdorp heeft in 2011 beleidsregels vastgesteld voor zogenaamde beperkte 
afwijkingen van het bestemmingsplan (voorheen: kruimelgevallen). Onder meer worden 
(stedenbouwkundige) voorwaarden gesteld aan uitbreidingen bij woningen en andere 
hoofdgebouwen, dakterrassen, dakkapellen, dakopbouwen etcetera. Het beleid maakt 
onderscheid in: uitbreidingen van gebouwen, kleine bouwwerken en gebruiksverandering van 
gebouwen.

Het geformuleerde beleid is waar relevant overgenomen in dit bestemmingsplan. Dit houdt in dat 
een ieder 'rechtstreeks' de bouw- en gebruiksmogelijkheden van het beleid voor beperkte 
afwijkingen kan benutten. Voor een gedetailleerde beschrijving van deze mogelijkheden zie 
hoofdstuk 5 Juridische planopzet.

Voor dakkapellen geldt dat het beleid zijn doorwerking vindt heeft via de welstandsnota, voor het 
bestemmingsplan heeft het geen consequenties. Het is niet gewenst dakterrassen en 
dakopbouwen overal zonder meer toe te staan. Er zal per geval een nadere overweging gemaakt 
moeten worden. Dakopbouwen en dakterrassen worden derhalve pas toegestaan na binnenplanse 
afwijking.

Hoofdlijnen Leiderdorps sportbeleid 2008-2012

Het sportbeleid van de gemeente Leiderdorp is verwoord in de nota 'Hoofdlijnen Leiderdorps 
sportbeleid 2008-2012'. Deze nota omvat het sportbeleid op hoofdlijnen. De genoemde hoofdlijnen 
vinden haar uitwerking in een zevental deelprojecten.

De gemeentelijke sportvisie richt zich op de volgende peilers: 

Breedtesport: De gemeente zet in op actieve en passieve deelname aan alle uiteenlopende 
vormen van sport en bewegen die een breed publiek dienen in zowel georganiseerd als 
ongeorganiseerd verband met uitzondering van topsport en beroepssport.

Sport als doel en middel: De gemeente kiest voor sport als doel én als middel. Dit legt een link 
tussen sport en bewegen en de WMO, het jeugdbeleid en het preventief lokaal 
gezondheidsbeleid.

Maatschappelijk betrokken sportverenigingen: Sportstimulering neemt een belangrijke plaats in bij 
het realiseren van doelstellingen op andere beleidsterreinen dan die van sport. Hiermee neemt ook 
het belang van goed georganiseerde en maatschappelijk betrokken sportverenigingen - en 
daarmee het belang van verenigingsondersteuning - toe. 

Elke doelstelling is in een deelplan uitgewerkt. Voor het bestemmingsplan hebben deze geen 
relevante betekenis.

Accommodatiemanagement Gemeente Leiderdorp (2008)

De gemeente Leiderdorp bezit een grote verscheidenheid aan accommodaties voor diverse 
'gebruikersgroepen'. Het gaat hierbij om gebouwen, sportvelden, speelplaatsen en openbare kunst 
(beelden). De afdeling Gemeentewerken heeft de opdracht om deze accommodaties te beheren 
en deels te exploiteren. Veel van deze accommodaties staan in De Bloemerd.

Maatschappelijke accommodaties

Stichting Sociaal Cultureel Werk huurt een deel van het pand aan de Bloemerd, te weten 1c 
(Dwars & zo), Catalpa huurt het andere deel, namelijk 1d (BSO de Kampioen). De gemeente voert 
een stimuleringsbeleid om een betere spreiding van peuterspeelzalen en kinderopvang te bereiken 
zodat er (nieuwe) vestigingen worden gerealiseerd in wijken die nu niet worden bereikt. Er is 
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momenteel behoefte aan ruimte ten behoeve van voor- en naschoolse opvang. Bij het vrijkomen 
van locaties wordt bekeken of deze geschikt zijn voor kinderopvang. 

Binnensportaccommodaties

De Sporthal De Bloemerd is de enige binnensportaccommodatie in het plangebied. Sportfondsen 
is verantwoordelijk voor de exploitatie en het dagelijks onderhoud. Sporthal de Bloemerd voldoet 
aan de eisen van NOC/NSF. In het rampenplan van Leiderdorp is Sporthal de Bloemerd 
aangewezen als opvangcentrum bij calamiteiten. Voor de functie als opvangcentrum bij een ramp 
is de Bloemerd voorzien van een noodaggregaat.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de andere binnensportaccommodaties als de binnenbak 
van de manege, de schietbaan en de fitness niet in eigendom van de gemeente zijn.

Buitensportaccommodaties

De sportvelden in de Bloemerd zijn eigendom van de gemeente en worden verhuurd aan de 
hoofdgebruikers (sportverenigingen) en incidentele gebruikers. De clubgebouwen zijn in eigendom 
van de verenigingen. De grond onder de clubgebouwen is in erfpacht uitgegeven. De overige 
sportaccommodaties zoals de manege en de schietbaan zijn eigendom van de verenigingen. Ook 
hierbij heeft de gemeente de grond in erfpacht uitgegeven. De gemeente onderhoudt de terreinen 
en velden voor de korfbal en voetbal. Bij dit onderhoud is inbegrepen velden, bestrating, hekwerk 
en verlichting. Het onderhoud van de hockeyvelden is overgedragen aan de hoofdgebruiker Alecto. 
Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht om het onderhoud en beheer van de terreinen 
onder te brengen in een beheerstichting. De afdeling Beleid en Projecten van de gemeente 
Leiderdorp heeft hierin de regie. De Afdeling Gemeentewerken participeert in dit overleg ten 
aanzien van de voorwaarden waaronder het beheer wordt overgedragen. De natuurspeeltuin is 
overigens in eigendom van de gemeente en wordt verhuurd aan de Stichting Natuurspeeltuin 
Leiderdorp. 

Sportaccommodatie Hoofd-ge
bruiker 

kunst-gr
as 

gras / 
wetra 

velden 
verlicht

Korfbalvelden Velocitas 2 1 2 

Hockeyvelden Alecto 4,5 - 4,5 

Voetbalvelden RCL 2 4 4 

Tabel 1: Onderscheid in type velden per sportaccommodatie

Kunstgras

De gemeente kiest er bewust voor zelf gedurende de looptijd van deze nota – in ieder geval tot de 
begroting weer extra ruimte laat zien – het huidige niveau aan sportaccommodaties te handhaven. 
Het uitbreiden van de sportvoorzieningen wordt, binnen de mogelijkheden die er per situatie zijn, 
bij de verenigingen neergelegd.

Specifiek wanneer het de uitbreiding van capaciteit van de sportvelden in de Bloemerd betreft, kan 
kunstgras (in plaats van natuurgras) een oplossing zijn. Dit gras kan meer speeluren aan dan 
natuurgras. De investering in kunstgras kan bij voldoende onderbouwing en na akkoord van de 
gemeenteraad, worden voorgefinancierd door de gemeente. De kostprijs van de investering wordt 
via huur volledig door hoofdgebruiker aan de gemeente terugbetaald. De extra kosten van 
onderhoud en renovatie ten opzichte van de kosten die de gemeente heeft begroot, worden ook in 
de huur doorberekend. Wanneer juist een besparing van gemeentelijke kosten optreedt, wordt dit 
ook in de huurprijs verwerkt. Het moment om de afweging te maken of gewenst is kunstgras aan 
te leggen of niet, is als groot onderhoud of renovatie van natuurgras moet plaatsvinden.

Gemeentelijk milieubeleid

Het milieubeleid van de gemeente Leiderdorp ten aanzien van duurzaamheid en duurzame 
stedenbouw is in de volgende nota's verwoord.
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Duurzaamheidagenda 2011-2014 

Het algemene kader voor het milieubeleid van de gemeente Leiderdorp is vastgelegd in de 
Duurzaamheidagenda “Samenwerken en Verbinden”. Dit beleid kent een directe relatie met de 
ruimtelijke ordening, bijvoorbeeld met betrekking tot de doelstellingen voor duurzame inrichting, 
voor duurzame (steden-)bouw, alsook voor het klimaat en energiebesparing. 

Duurzame stedelijke ontwikkeling 

De gemeente Leiderdorp vindt het duurzaam ontwikkelen van het stedelijke gebied belangrijk. De 
gemeente Leiderdorp streeft er naar bij elke ruimtelijke ontwikkeling de schade aan het milieu en 
de menselijke gezondheid op korte en lange termijn zoveel mogelijk te beperken. Zij wil daarmee 
de kwaliteit en duurzaamheid van de stedelijke ontwikkeling op een zo hoog mogelijk niveau 
brengen.

Duurzame stedenbouw

Duurzame stedenbouw is vooral het inspelen op de kansen van de nieuwe bouwlocatie. Juist door 
in een vroegtijdig stadium aandacht te besteden aan de specifieke kenmerken en mogelijkheden 
van de bouwlocatie kan er voor gezorgd worden dat een aantrekkelijke woon- en 
voorzieningenomgeving ontstaat. De gemeente Leiderdorp hanteert hiertoe het Regionaal 
Beleidskader Duurzame Stedenbouw (RBDS). In het RBDS staat het beleid van de gemeente 
Leiderdorp voor duurzame stedenbouw. Dit instrument wordt toegepast bij het ontwikkelen van 
ruimtelijke plannen voor gebieden > 1 ha en koppelt de projectfasering aan een 
communicatietraject en inhoudelijke duurzaamheidambities. Duurzaamheid is hierbij ruim 
gedefinieerd als 'People, Planet, Profit' (PPP). Dit betekent dat naast ambities op het gebied van 
milieu ook maatschappelijke/sociale en economische ambities geformuleerd zijn. In een 
ambitietabel zijn deze ambities overzichtelijk weergegeven. Door alle ambities integraal af te 
wegen wordt het mogelijk de balans tussen PPP te optimaliseren. De geselecteerde ambities 
worden vertaald naar maatregelen en in het ontwerp geïntegreerd. Met deze aanpak wordt 
duurzaamheid in het plan geborgd. Een ambitietabel maakt deel uit van het RBDS en wordt 
toegepast afhankelijk van de schaal van de ontwikkeling. Zie ook 
www.mdwh.nl/gemeenten/milieuthema's/ruimtelijke-ordening.

DuBoPlus-Richtlijn

De gemeente Leiderdorp hanteert als uitgangspunt bij bouwprojecten (woningbouw = 10 woningen 
utiliteitsbouw = 3000 m2 BVO en de grond-, weg- en waterbouw voor zowel nieuwbouw als 
renovatie) de Regionale DuBoPlus Richtlijn 2008 als duurzaam bouwen-maatlat. Voor de woning- 
en utiliteitsbouw worden de duurzame prestaties berekend met het instrument de GPR-Gebouw1. 
Voor elk thema geeft het instrument een kwaliteitsoordeel op een schaal van 1 tot 10. 
Startwaarde hierbij is een 6,0 wat bij benadering het Nederlandse Bouwbesluit niveau (nieuwbouw) 
weergeeft. Een score van 7,0 is de regionale ambitie en een score van 8,0 de ambitie voor 
gemeentelijke gebouwen. 

Voor de grond-, weg- en waterbouw geldt een maatregelenchecklist met vaste- (altijd doen) en 
keuzemaatregelen. Aan de hand van deze maatregelenchecklist wordt de projectambitie 
samengesteld, geconcretiseerd en getoetst. Zie ook www.mdwh.nl/dubo. 

Klimaatprogramma

In 2008 heeft de gemeente Leiderdorp in samenwerking met de Milieudienst het Plan van aanpak 
regionaal Klimaatprogramma 2008-2012 Holland Rijnland en Rijnstreek vastgesteld. 

Voor het Klimaatprogramma Holland Rijnland en Rijnstreek wordt de klimaatambitie van het 
kabinet als uitgangspunt genomen. In de CO2-kansenkaart is berekend, dat de kabinetsambitie 
een concrete CO2-reductiedoelstelling van 600 kiloton in 2030 voor onze regio betekent.

Dit klimaatbeleid is breed opgezet en bestrijkt onder meer de volgende doelgroepen: 'Woningen'; 
'Bedrijven'; 'Duurzame energieproductie'; 'Bouwers en projectontwikkelaars' en 'Mobiliteit'. Dit 
programma kent onder meer een relatie met ruimtelijke ordening, doordat bij ontwikkelingen vanaf 
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50 woningen of 5.000 m2 BVO bedrijfsgebouwen de kansen voor CO2-reductie in aanmerking 
genomen dienen te worden en vanaf 200 woningen of 20.000 m2 BVO bedrijfsgebouwen een 
energievisie2 ontwikkeld dient te worden. Doel hierbij is om te komen tot het reduceren van de 
CO2-uitstoot tot 100% (vanaf 2021 dient er alleen nog energieneutraal gebouwd te worden) en 
minimaal 5 % van het energieverbruik duurzame op te wekken (14% in 2020) afhankelijk van de 
schaal van de ruimtelijke ontwikkeling. 

Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.)

Het plan maakt gaan nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Daarom is een toetsing in het kader van het 
Besluit milieueffectrapportage niet nodig.

3.6  Conclusie beleidskader

Het voorliggende bestemmingsplan past binnen het beleidskader van de overheden. 
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Hoofdstuk 4  Milieu en omgevingsfactoren

4.1  Algemeen

Ten behoeve van het voorliggende bestemmingsplan zijn de volgende milieukundige aspecten van 
belang: 

bodem;
flora en fauna; 
geluid;
luchtkwaliteit;
externe veiligheid
bedrijven en milieuzonering;

Hieronder wordt nader ingaan op de verschillende onderwerpen.

4.2  Bodem

Bij nieuwbouw of bestemmingswijziging dient met een bodemonderzoek inzicht te zijn verkregen 
in de chemische bodemkwaliteit van de bodem. Op basis van de resultaten wordt beoordeeld of 
de locatie geschikt is voor het beoogde gebruik. Indien noodzakelijk zijn eerst sanerende 
maatregelen noodzakelijk om de bodem geschikt te maken. Binnen het plangebied zijn enkele 
bodemonderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken hebben betrekking op een reeds gerealiseerd 
(bouw)werk.

Conclusie

Aangezien dit bestemmingsplan geen ontwikkelingen mogelijk maakt die gepaard gaan met 
grondroerende werkzaamheden en functiewijzigingen, is een bodemonderzoek niet noodzakelijk.

4.3  Flora en fauna

Wet- en regelgeving

De Europese richtlijnen de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn zijn in de Nederlandse wetgeving 
geïmplementeerd door middel van de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet. De Flora- 
en faunawet is met name van belang bij de soortenbescherming van planten en dieren, terwijl de 
Natuurbeschermingswet zich met name richt op gebiedsbescherming en dan ook gebieden 
aanwijst ten behoeve van de bescherming van planten en dieren.

Gebiedsbescherming

Het onderhavige plangebied Bloemerd is niet aangewezen als beschermingszone zoals bedoeld in 
de Vogel –en Habitatrichtlijn en de Natuurbeschermingswet. Het plangebied grenst ook niet aan 
een dergelijk gebied. 

Zoals in hoofdstuk 3 is aangegeven liggen in en rond het plangebied belangrijke delen van de 
gemeentelijke ecologische hoofdstructuur (GEHS). De Bloemerd zelf is een kerngebied. 
Daarnaast vormen de Dwarswatering, De Leysloot, de Vossiuslaan, De Gallaslaan, de 
groenstrook in Voorhof en de Persant Snoepweg verbindingszones die aansluiten op het 
plangebied. 

Het specifiek voor de Bloemerd opgestelde Groenbeheerplan benoemt een toekomstvisie waarin 
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'het behoud van de multifunctionaliteit' en 'de verhoging van natuurwaarden' centraal staan. Om dit 
mogelijk te maken, is het park opgedeeld in verschillende beheerszones met bijpassende 
beheertypen en maatregelpakketten. In de maatregelpakketten is de vorm van beheer vastgelegd 
zodat de gestelde natuurdoelen en gebruiksvormen gerealiseerd worden. Voor de uitvoering van de 
verschillende beheersvormen vormt het bestemmingsplan geen belemmering. De in dit 
bestemmingsplan opgenomen bestemmingen Natuur en Groen zijn afgestemd op de in het 
Groenbeheerplan genoemde hoofdverdeling in natuurkerngebieden, recreatiekerngebieden en 
overgangsgebieden.

Soortenbescherming

Dit bestemmingsplan voorziet in het vastleggen / actualiseren van de bestaande situatie en 
rechten. Nieuwe ontwikkelingen zijn met dit bestemmingsplan niet voorzien. Er treed dan ook 
geen strijdigheid op met de Flora- en faunawet. Bij toekomstige bouwinitiatieven die plaatsvinden 
in het plangebied dient een toetsing plaats te vinden aan de eisen die Flora- en faunawet en de 
Natuurbeschermingswet daaraan stellen.

Conclusie

Dit bestemmingsplan houdt rekening met de in het Groenbeheerplan aangewezen 
natuurbeheersgebieden. Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen in het plan voorzien, waardoor er 
geen strijdigheid is met de flora- en faunawet. Vanuit het oogpunt van ecologie is er geen 
belemmering voor de uitvoering van dit bestemmingsplan.

4.4  Geluid

Algemeen

Bij vaststelling of herziening van een bestemmingsplan is het conform de Wet geluidhinder (Wgh) 
noodzakelijk dat er aandacht wordt besteed aan de akoestische situatie. 

Als een plangebied geheel of gedeeltelijk binnen de onderzoekszone van een verkeersweg, een 
spoorweg, of een gezoneerd industrieterrein valt, moet bij de voorbereiding van een 
bestemmingsplan akoestisch onderzoek worden verricht naar de geluidsbelasting op nieuwe 
woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen (bijvoorbeeld scholen en ziekenhuizen) 
binnen die geluidszone. Een bestemmingsplan kan pas worden vastgesteld indien de 
geluidbelasting op nieuwe geluidgevoelige functies voldoet aan de voorkeursgrenswaarden 
genoemd in de Wgh, of indien een besluit is genomen om hogere waarden vast te stellen. Voor dit 
laatste geeft de Wgh een maximale ontheffingswaarde. Voordat een hogere waarde kan worden 
vastgesteld, dienen eerst maatregelen onderzocht te worden om de geluidbelasting terug te 
dringen. 

Wegverkeerslawaai

Voor wegen die deel (gaan) uitmaken van een 30 km/u-gebied geldt dat akoestisch onderzoek in 
principe niet uitgevoerd hoeft te worden op grond van de Wgh. In het kader van een goede 
ruimtelijke ordening kan het in sommige gevallen, zoals bij drukke 30 km/u wegen, toch nodig zijn 
om de akoestische situatie in kaart te brengen, om te beoordelen of het een goede locatie is voor 
een geluidgevoelige functie.

Industrielawaai

Met betrekking tot industrielawaai geldt dat als op een bedrijventerrein grote lawaaimakers3 
mogen komen, op dat terrein een geluidszone moet worden vastgesteld. Buiten die zone mag de 
geluidbelasting vanwege de bedrijvigheid op dat terrein niet meer bedragen dan 50 dB(A), de 
voorkeursgrenswaarde voor industrielawaai. De geluidszone wordt weergegeven op de verbeelding 
van bestemmingsplannen die binnen de geluidszone vallen. Dit geldt dus ook als het plangebied 
buiten het industrieterrein ligt.

Richtlijnen voor het vaststellen van Hogere waarden Wet geluidhinder

De Milieudienst West-Holland voert namens de aangesloten gemeente de hogere waarde 

  vastgesteld 2

  Pagina 36 van 151



  bestemmingsplan Bloemerd

procedure uit. Het bestuur van de Milieudienst heeft richtlijnen vastgesteld4, die de Milieudienst 
gebruikt als kader bij het beoordelen van verzoeken van gemeenten om een hogere waarde. Deze 
richtlijnen hanteren 5 dB lagere normen dan het maximum dan wat op grond van de Wet 
geluidhinder mogelijk is. Deze richtlijn sluit daarmee aan bij het Milieubeleidsplan van de 
aangesloten gemeenten.

Conclusie

Aangezien het bestemmingsplan geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt, is toetsing aan de 
Wet geluidhinder niet van toepassing.

4.5  Luchtkwaliteit

Beleid en Normstelling

In de Wet milieubeheer zijn kwaliteitseisen voor de buitenlucht opgenomen. Titel 5.2 Wm 
'Luchtkwaliteitseisen' wordt kortweg aangeduid als de Wet luchtkwaliteit. Het doel van de wet is 
om mens en milieu bescherming te bieden tegen de negatieve effecten van luchtverontreiniging. 
Voor de gezondheid van de mens is een goede luchtkwaliteit van groot belang. Daarom zijn in 
bijlage 2 van de Wet milieubeheer grenswaarden opgenomen voor een aantal stoffen die als 
verontreiniging in de lucht voorkomen. In de praktijk richt de aandacht zich vooral op de stoffen 
stikstofdioxide en fijn stof. Van deze stoffen komen in Nederland concentraties voor die in de 
buurt van de grenswaarde liggen. De overige stoffen in bijlage 2 zijn minder kritisch.

In de wet is, door middel van criteria, een onderscheid gemaakt tussen grote en kleine ruimtelijke 
projecten. Een project is klein als het niet in betekenende mate leidt tot een verslechtering van de 
luchtkwaliteit. De grens ligt bij 3 % van de grenswaarde ( = 1,2 µg/m3) voor stikstofdioxide en fijn 
stof.  

In onderliggend bestemmingsplan zijn geen nieuwe ontwikkelingen. Het plan is dus “Niet in 
betekende mate”. Er hoeft daarom niet getoetst te worden aan de grenswaarden. 

Uit oogpunt van goede ruimtelijke ordening dient getoetst te worden aan de ambities uit het 
Regionale beleidskader duurzame stedenbouw.

Toetsing Regionaal beleidskader voor Duurzame stedenbouw

In het Regionaal beleidskader Duurzame Stedenbouw (RBDS) zijn voor luchtkwaliteit de volgende 
ambities opgenomen: 

gevoelige bestemmingen (volgens het Besluit gevoelige bestemmingen) op minstens 100 
meter van de snelweg;
handhaving van 5 % tot 10 % lagere waarden dan de grenswaarden NO2 en PM10;
voor verblijfsgebieden ( 38 tot 36 ìg/m3 );
gevoelige bestemmingen op minstens 300 meter van de snelweg;
geen gevoelige bestemmingen of woningen direct langs een drukke weg (>10.000 mvt/etm).

Gevoelige bestemmingen (zoals kinderdagverblijven) zijn gelegen op meer dan 300 meter van de 
snelweg. Er zijn geen gevoelige bestemmingen of woningen direct langs een drukke weg.

Om inzicht te geven in de mate van blootstelling aan luchtverontreiniging wordt gebruik gemaakt 
van de, door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, beschikbaar gestelde digitale 
monitoringstool (www.nsl-monitoringstool.nl). 

Uit deze monitoringstool blijkt dat langs de Provinciale weg in 2011 de concentraties 
stikstofdioxide en fijn stof beduidend lager zijn dan de grenswaarden (respectievelijk  28,08 µg/m3 
en 18,15 µg/m3 (inclusief zeezout aftrek). Het is de verwachting dat door het schoner worden van 
de autotechniek de concentratie van met name stikstofdioxide in de toekomst nog lager is. 
Hiermee wordt voldaan aan de ambities uit het regionaal beleidskader

In het plangebied liggen sportvelden. Deze liggen verder dan 50 meter van de provinciale weg 
N446. Er is geen advies van de GGD nodig.
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Conclusie

Het plan voldoet aan de Wet milieubeheer, onderdeel luchtkwaliteitseisen. Verder wordt voldaan 
aan de ambities uit het regionaal beleidskader duurzame stedenbouw. Hierdoor zijn er geen 
belemmeringen voor dit plan met betrekking tot de luchtkwaliteit.

4.6  Externe veiligheid

Voor externe veiligheid is een aantal bronnen van belang, namelijk het vervoer van gevaarlijke 
stoffen via de weg, het spoor of het water, het transport door ondergrondse buisleidingen en de 
opslag van gevaarlijke stoffen.

Wettelijk kader

Landelijk beleid

Externe veiligheidsbeleid heeft betrekking op het gebruik, de productie, de opslag en het transport 
van gevaarlijke stoffen. De overheid stelt grenzen aan de risico's van deze activiteiten. De grenzen 
zijn vertaald in een norm voor het plaatsgebonden risico (PR) en een oriëntatiewaarde en 
verantwoordingsplicht voor het groepsrisico (GR).

Het beleid voor inrichtingen is vastgelegd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de 
Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi), voor zover de risico's door een inrichting worden 
veroorzaakt. Voor het transport van gevaarlijke stoffen zijn de Circulaire Risiconormering vervoer 
gevaarlijke stoffen uit 2010 (Circulaire Rnvgs) en de Nota vervoer gevaarlijke stoffen (2006) van 
toepassing. Voor ondergrondse buisleidingen gelden het Besluit externe veiligheid buisleidingen 
(Bevb) en de Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb).

Plaatsgebonden risico

Het PR kent een grenswaarde van 10-6 per jaar voor nieuwe situaties. Binnen de PR=10-6 contour 
mogen geen kwetsbare objecten aanwezig zijn. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt deze 
waarde als richtwaarde; in nieuwe situaties moet in beginsel ook aan deze waarde worden 
voldaan.

Belemmeringenstrook buisleidingen

De bedoeling is dat alle PR=10-6 contouren rondom buisleidingen teruggebracht worden tot een 
afstand binnen de zgn. belemmeringenstrook. Dit is een strook aan weerszijden van de leidingen 
die moet worden vrijgehouden ten behoeve van onderhoud en werkzaamheden aan de buisleiding. 
Volgens artikel 5, lid b Revb, is de belemmeringenstrook voor de beide leidingen 4 meter.

In de belemmeringenstrook mag niet gebouwd worden, tenzij met toestemming (via een ontheffing 
of een aanlegvergunning) van burgemeester en wethouders. Werkzaamheden in deze strook 
mogen alleen worden uitgevoerd door of met instemming van de leidingbeheerder. Hiervoor zijn in 
de Regels voorwaarden opgenomen waarmee voldaan wordt aan artikel 14, lid 2 Bevb. 

De ligging van de leidingen en de belemmeringenstrook is op de bestemmingsplankaart 
vastgelegd. 

Verantwoordingsplicht groepsrisico

Het groepsrisico is een maat voor de maatschappelijke ontwrichting in situaties waarin zich een 
ramp met gevaarlijke stoffen voordoet. In artikel 13 Bevi worden de verplichtingen voor de 
verantwoording van het groepsrisico voor Wro besluiten vermeld voor zover het inrichtingen betreft. 
Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn de verplichtingen beschreven in onderdeel 4.3 van de 
Circulaire Rnvgs en voor buisleidingen in artikel 12 Bevb.

De verantwoordingsplicht is erop gericht om een weloverwogen afweging te maken van de risico's 
in relatie tot de (ruimtelijke) ontwikkelingen in het plangebied.

Het groepsrisico wordt vergeleken met de oriëntatiewaarde. De oriëntatiewaarde wordt 
weergegeven door een lijn die de kans op een ongeval met 10 dodelijke slachtoffers van 10-5 per 
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jaar, de kans op een ongeval met 100 dodelijke slachtoffers van 10-7 per jaar, en de kans op 1000 
of meer dodelijke slachtoffers van 10-9 per jaar met elkaar verbindt. De oriëntatiewaarde voor het 
groepsrisico ligt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen een factor 10 lager dan voor inrichtingen.

In de verantwoording van het groepsrisico worden onderwerpen behandeld die van belang zijn bij 
het maken van een afweging over het risico en de ruimtelijke situatie. Het groepsrisico wordt 
kwantitatief beoordeeld. Daarnaast komen ook planologische aspecten en de mogelijkheden tot 
rampenbestrijding aan de orde (zie ook Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico voor 
inrichtingen).

Provinciaal Beleid

De provincie Zuid Holland ambieert een veilig Zuid-Holland. In de provinciale structuurvisie (PSV) 
staat als provinciaal belang genoemd het 'beschermen van grote groepen mensen tegen 
ongevallen met gevaarlijke stoffen'. De provincie wil voorkomen dat risicovolle activiteiten gevestigd 
worden in de omgeving van grote groepen mensen of dat een nieuwe ontwikkeling gepland wordt 
binnen het invloedsgebied van een risicovolle activiteit. 

Het is niet altijd te voorkomen dat dit soort functies gecombineerd worden en daarmee het 
groepsrisico toeneemt. In dat geval vraagt de provincie van de verantwoordelijke bestuurders dat 
zij een verantwoording groepsrisico schrijven: een heldere en transparante toelichting waarin zij 
uitleggen waarom deze ontwikkeling op deze locatie noodzakelijk is. Op basis van een 
verantwoording groepsrisico moet aannemelijk worden gemaakt dat op termijn in de eindsituatie 
wordt voldaan aan de oriëntatiewaarde.

Regionaal beleid

De regio Holland-Rijnland heeft in 2008 de Omgevingsvisie externe veiligheid Holland Rijnland 
opgesteld. In deze omgevingsvisie heeft de regio een beslismodel opgesteld op basis van 
zonering van het groepsrisicodiagram (het fN-diagram).

Afbeelding 23: Groepsrisicodiagram

Het model gaat uit van de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico. Aan de zones in het diagram 
zijn verschillende handelswijzen gekoppeld. Als de groepsrisicocurve voor een bepaalde activiteit 
of ruimtelijke ontwikkeling in een bepaalde zone uitkomt, volgt uit het beslismodel onder welke 
voorwaarden de activiteit of ruimtelijke ontwikkeling is toegestaan.

Inventarisatie risicobronnen

Uit de risicokaart blijkt dat de volgende risicobronnen mogelijk relevant zijn voor het plangebied:

2 LPG-tankstations langs de A4;
de A4, een hoofdtransportroute voor het vervoer van gevaarlijke stoffen;
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de N446, een voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in het routeringsbesluit5 van de gemeente 
Leiderdorp aangewezen route;
2 ondergrondse hogedrukaardgasleidingen6.

Andere risicorelevante bedrijven en transport van gevaarlijke stoffen over het spoor en over het 
water zijn niet in of in de omgeving van het plangebied aanwezig.

In de volgende afbeelding is een uitsnede van de risicokaart opgenomen met de voor het 
plangebied relevante risicobronnen.

Afbeelding 24: Uitsnede risicokaart

Beoordeling externe veiligheid

Het plangebied is een sport- en recreatiegebied. De personendichtheid in het gebied is gering. 
Verspreid in het gebied liggen een aantal BSO's, die beschouwd worden als locaties waar 
verminderd zelfredzame personen aanwezig zijn.

LPG-tankstations

Ten zuiden van het plangebied liggen aan weerszijden van de A4, 2 LPG-tankstations. Zoals uit 
afbeelding 21 blijkt reikt het invloedsgebied van deze LPG-tankstations (150 meter) niet tot over 
het plangebied. De LPG-tankstations zijn niet relevant voor het plangebied.

Transport van gevaarlijke stoffen over de weg

Over de A4 en de N446 worden brandbare en toxische vloeistoffen en brandbare gassen 
getransporteerd. De ongevalscenario's die kunnen voorkomen zijn het vrijkomen van giftige 
dampen bij een ongeval met toxische stoffen en het ontstaan van een drukgolf bij een explosie 
en/of BLEVE7 van een tankwagen met brandbaar gas.

Plaatsgebonden risico

Uit risicoberekeningen die zijn uitgevoerd ten behoeve van het Tracébesluit A4' blijkt dat het 
plaatsgebonden risico PR=10-6 van de A48 op de weg ligt. Omdat het aantal transporten over de 
N446 lager ligt dan over de A4, zal het plaatsgebonden risico PR=10-6 ook bij de N446 op de weg 
liggen.

Groepsrisico

Het plangebied ligt buiten de 200 meter zone langs de A4 waar beperkingen aan het gebruik van 
de ruimte kunnen worden opgelegd (Circulaire Rnvgs, paragraaf 5.2). 

Een gedeelte van het plangebied ligt wel binnen de 200 meter zone van de N446. Over de N446 
vindt transport van gevaarlijke stoffen plaats. Gelet op het routeringsbesluit waarin de N446 is 
opgenomen, zal het vnl. gaan om bestemmingsverkeer. Het aantal transporten van gevaarlijke 
stoffen zal dan ook gering zijn. Gelet op het beperkte aantal transporten van gevaarlijke stoffen en 
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de lage personendichtheid in het plangebied wordt ervan uitgegaan dat het groepsrisico kleiner is 
dan 0,01*OW.

Het plangebied ligt gedeeltelijk binnen het effectgebied van zowel de A4 als van de N446, vanwege 
het transport van toxische vloeistoffen van klasse LT3 (effectgebied ca. 9 km). Het groepsrisico 
wordt echter bepaald door het transport van stoffen van klasse GF3 (bv LPG) (Circulaire Rnvgs, 
hoofdstuk 6.1.3 en bijlage 5). Dit transport heeft een effectgebied van ca 300 meter. 

Buisleidingen

Uit de risicokaart (zie afbeelding 21) blijkt dat binnen het plangebied 2 ondergrondse 
hogedrukaardgasleidingen lopen (Leiding: W-515-03, diameter van 8 inch, druk 40 bar; leiding 
W-515-05, diameter 12 inch, druk 40 bar).

Plaatsgebonden risico

De plaatsgebonden risicocontour PR=10-6 ligt volgens de risicokaart op de leidingen en is 
daarmee niet relevant voor het plangebied.

Belemmeringenstrook

Voor de leidingen geldt op grond van het Bevb een belemmeringenstrook van 5 meter aan 
weerszijden van de leiding. Deze strook ligt over het volkstuinencomplex. Binnen deze strook 
gelden beperkingen voor het gebruik. Deze beperkingen moeten bekend zijn bij de gebruikers van 
de volkstuinen en, indien mogelijk, in de contracten voor de volkstuinen vastgelegd zijn.

In de Regels is een artikel opgenomen waarin de beperkingen binnen de belemmeringenstrook 
zijn opgenomen. De leidingen en de bijbehorende belemmeringenstrook zijn op de Verbeelding 
weergegeven.

Groepsrisico

De 1%-letaliteitsgrens van deze leidingen (het invloedsgebied voor het groepsrisico) ligt op 95 
meter (8 inch leiding) resp. 140 meter (12 inch leiding). De 100%-letaliteitsafstandsgrens ligt op 
50 meter (8 inch leiding) resp. 70 meter (12 inch leiding). Zowel de 1% als de 100% 
letaliteitsafstandsgrens van de 8-inch leiding bevinden zich geheel binnen de 1% resp. 100% 
letaliteitsafstandsgrens van de 12-inch leiding. De letaliteitsafstandsgrenzen van de 12-inch leiding 
(W-515-05) zijn om die reden bepalend.

Binnen de 100% letaliteitsafstand zal iedereen komen te overlijden als gevolg van een 
maatgevende calamiteit met een leiding. Het volkstuincomplex ligt geheel binnen het 100% 
letaliteitsgebied. Binnen deze afstand liggen geen bestemmingen voor verminderd zelfredzame 
personen.

Ten behoeve van dit bestemmingsplan is onderzoek gedaan naar de risico's binnen het 
invloedsgebied veroorzaakt door het transport van aardgas door de ondergrondse buisleidingen9. 
Uit het rapport blijkt dat het groepsrisico ter plaatse van het plangebied maximaal 0,00001 * OW 
is. Het maximaal berekende aantal dodelijke slachtoffers bedraagt ca. 15.

Provinciaal beleid

In het provinciaal beleid is aangegeven dat op termijn gestreefd moet worden naar het voldoen aan 
de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico. Het groepsrisico voor het plangebied ligt ruim onder de 
oriëntatiewaarde. Er wordt voldaan aan het provinciaal beleid.

Omgevingsvisie externe veiligheid Holland-Rijnland

Volgens het beslismodel van de Omgevingsvisie Externe Veiligheid Holland Rijnland ligt het 
groepsrisico, veroorzaakt door de voor het plangebied relevante risicobronnen in zone 4, omdat 
het groepsrisico van de risicobronnen kleiner is dan 0,01*OW. Dit betekent dat het groepsrisico 
verwaarloosbaar geacht wordt en geen extra maatregelen nodig zijn om de activiteiten te kunnen 
toestaan.

Bij het vrijkomen van toxische stoffen geldt dat de binnen het effectgebied aanwezige personen 
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binnen moeten blijven en alle ventilatieopeningen gesloten moeten worden. In het plangebied zijn 
voldoende gebouwen waar geschuild kan worden.

Bij een calamiteit met een brandbaar gas, zoals LPG, of een calamiteit met een van de 2 
hogedrukaardgasleidingen, is het van belang om het effectgebied juist zo snel mogelijk te 
verlaten. In het plangebied zijn voldoende wegen en paden aanwezig om het gebied te verlaten.

Wel is van belang dat met de gebruikers van het gebied goed gecommuniceerd wordt wat te doen 
indien zich een calamiteit met gevaarlijke stoffen in de omgeving voordoet. Hierbij geldt dat extra 
aandacht besteedt moet worden aan de BSO's met de verminderd zelfredzame kinderen.

Conclusie externe veiligheid

In het plangebied liggen 2 ondergrondse hogedrukaardgasleidingen en 2 transportroutes voor 
gevaarlijke stoffen (A4 en N446) die invloed hebben op het plangebied. Er is geen sprake van een 
plaatsgebonden risico PR=10-6. Het berekende groepsrisico is volgens de Omgevingsvisie 
verwaarloosbaar. Hiermee wordt tevens voldaan aan het provinciaal beleid.

4.7  Bedrijven en milieuzonering

Wet- en regelgeving

De Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) bepaalt dat overheden bij het vaststellen van 
bestemmingsplannen moeten aantonen dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening (Wro 
artikel 3.1 lid 1). Onderdeel hiervan is het zorgen voor een goede milieuzonering: de overheid dient 
er op toe te zien dat er voldoende afstand in acht wordt genomen tussen enerzijds functies die 
hinder of gevaar veroorzaken (bijvoorbeeld bedrijven), en anderzijds functies die daar last van 
hebben (bijvoorbeeld woningen). Die afstand moet ook weer niet onnodig groot zijn, omwille van 
een efficiënt ruimtegebruik.

In de praktijk wordt gebruik gemaakt van de handreiking “Bedrijven en Milieuzonering” van de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) (editie 2009). Deze handreiking beveelt per standaard 
bedrijfstype een afstand aan tot woningen of andere 'kwetsbare' functies. De afstand hangt 
ondermeer af van de aard van de omgeving: een rustige woonwijk verdient een hoger 
beschermingsniveau dan een gebied waar al enige hinder is van bedrijven of infrastructuur 
(gemengd gebied). Een indicatie van richtafstanden bij verschillend bedrijfstypes is weergegeven 
in onderstaande tabel.

Tabel 1: Indicatie richtafstanden bedrijfstypes

Richtafstand (in meters) tot omgevingstype

categorie rustige woonwijk en 
rustig buitengebied

gemengd gebied

1 10 0

2 30 10

3.1 50 30

3.2 100 50

4.1 200 100

4.2 300 200

5.1 500 300

5.2 700 500

5.3 1000 700

6 1500 1000

In gebieden met functiemenging, zoals binnensteden, kunnen sommige soorten bedrijven 

  vastgesteld 2

  Pagina 42 van 151



  bestemmingsplan Bloemerd

aanpandig of inpandig aan woningen grenzen. Dit is in dat soort gebieden vaak al de praktijk.

Ook kan gekeken worden naar de specifieke situatie bij een bedrijf: als een bedrijf afwijkt van het 
'gemiddelde' bedrijf uit de VNG handreiking, of als het bedrijf al beperkt wordt door bestaande 
woningen in de buurt, kan een andere afstand worden aangehouden. Een afwijkende afstand wordt 
onderbouwd met onderzoek dat aantoont dat met die afstand een goed woon- en leefklimaat 
behouden blijft.

De omgeving van het plangebied kan getypeerd worden als een gemengd gebied (bron: VNG 
uitgave 'Bedrijven en milieuzonering', 2009). 

De volgende tabel geeft een overzicht van de bedrijven gelegen in het plangebied met de 
betreffende milieucategorie. Schietvereniging De Vrijheid heeft een milieucategorie van 4.1, verder 
wordt er onderscheid gemaakt tussen een clubhuis (categorie 2) en een sportvereniging (categorie 
3.1). De huidige bedrijven vormen geen belemmering voor de woningen in de omgeving.

Tabel 2: Bedrijven met milieucategorie in plangebied 

Naam Adres SBI 
code 
1993

Milieuc
at.

afstand 
tot 
woningen

minimaal 
gewenste afstand

Sporthal De 
Bloemerd

Bloemerd 1A 926A 3.1 100 m 30 m

Felter sport & health 
centre

Bloemerd 1B 9262F 2 165 m 10 m

Rioolgemaal 
gemeente Leiderdorp

Bloemerd 
1BIJ 

9001.B 2 160 m 10 m

Clubgebouw VV 
R.C.L

Bloemerd 2 9133.1 A 2 200 m 10 m

Schietvereniging De 
Vrijheid

Bloemerd 4 92621 4.1 200 m 100 m

Ruitervereniging 
Liethorp

Bloemerd 5 926E 3.1 155 m 30 m

Clubgebouw SV 
Velocitas

Bloemerd 7 926G 3.1 30 m 30 m

Hockeyvereniging 
Alecto L.S.C.

Bloemerd 8 926G 3.1 95 m 30 m

Tabel 3: Bedrijven met milieucategorie in omgeving plangebied 

Naam Globale locatie SBI-cod
e

milieuc
at.

afstand 
tot 
plangebi
ed

gewenst
e afstan
d

V.o.f. H. Kwakernaak Hofdijklaan 23 OUD ADE 121 3.2  50 m 50 m

C. Brandt Hofdijklaan 33 OUD ADE 501, 502 2  100 m 10 m

Vaste Planten Caucausia
Hofdijklaan 49 OUD ADE 111,011

3
2  75 m 10 m

A.P.M. van der Geest 
(camping)

Hofdijklaan 63 OUD ADE 552 3.1  75 m 30 m

Van Ginkel 
West-Nederland B.V.

Hofdijklaan 75 OUD ADE 0.14 3 3.1  75 m 30 m
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Mc Donalds Leiderdorp
Persant Snoepweg 10 
LEIDERDORP

553 1  80 m 0 m

Pannenkoekenboerderij 
De Hooiberg

Persant Snoepweg 12 
LEIDERDORP

553 1  80 m 0 m

AC Hotel Restaurant
Persant Snoepweg 2-4 
LEIDERDORP

553 1  40 m 0 m

Rioolgemaal gemeente 
Leiderdorp

Persant Snoepweg 3 BIJ 
LEIDERDORP

9001 B 2  30 m 10 m

B.V. BEM (delek)
Persant Snoepweg 3 
LEIDERDORP

505.3 2  33 m 10 m

Conclusie

De bedrijven vormen geen belemmering voor het plangebied. Ook vormt het plangebied geen 
belemmering voor de bedrijvigheid in de omgeving.
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Hoofdstuk 5  Juridische planopzet

5.1  Algemeen

Het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan bestaat uit de verbeelding (plankaart) en de 
planregels. De regels bevatten het juridisch instrumentarium voor het regelen van het gebruik van 
deze gronden, regels omtrent de toegelaten bebouwing en eventueel specifieke regels voor het 
gebruik van de bouwwerken. Op de verbeelding zijn de bestemmingen weergegeven en is op 
perceelsniveau aangegeven welke regeling geldt. 

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de wijze waarop de gewenste ruimtelijke en functionele 
ontwikkeling van het plangebied juridisch is vertaald. Hierbij is ingegaan op de 
bestemmingsplanvorm, de systematiek en is een leeswijzer bij de regels gegeven.

5.2  Planvorm en opbouw planregels 

Het plansysteem voor het bestemmingsplan is gericht op het bestemmen van de huidige situatie. 
Hierbij is gekeken naar het huidige gebruik en de huidige bebouwing. Daarnaast zijn de 
bestemmingen afgestemd op het beleidskader zoals het Groenbeheerplan. De opgenomen 
bestemmingen bieden ruimte aan het aanwezige hoofdgebruik en leggen de kaders waarbinnen 
deze kunnen functioneren vast voor de toekomst. Met deze opzet is beoogd een passend 
ruimtelijk en juridisch kader te bieden voor de aanwezige functies en tevens de waardevolle groene 
en natuurlijke omgeving te beschermen.

De bestemmingsvlakken en andere aanduidingen op de kaart krijgen hun precieze juridische 
betekenis in combinatie met de planregels. De bestemmingsregels zijn opgebouwd in vier 
hoofdstukken:

1. inleidende regels;
2. bestemmingsregels;
3. algemene regels.
4. overgangs- en slotregel

Het eerste hoofdstuk bevat “Inleidende regels”. Ter voorkoming van onduidelijkheden over de 
interpretatie (met het oog op de rechtszekerheid) is in artikel 1 een aantal in de verdere regels 
gehanteerde begrippen gedefinieerd. Met het oogmerk van voorkomen van interpretatieverschillen 
is in artikel 2 vastgelegd op welke wijze bijvoorbeeld de voorgeschreven maatvoeringen precies 
moeten worden gemeten. De eigenlijke kern van bepalingen, specifiek voor het onderhavige 
bestemmingsplan “Bloemerd”, is gevormd door hoofdstuk 2 van de planregels. In dit hoofdstuk 
“Bestemmingsregels” is in de betreffende artikelen een nadere juridische uitwerking gegeven aan 
de op de kaart aangegeven bestemmingsvlakken en nadere aanduidingen. In het derde hoofdstuk 
is een aantal “Algemene regels” opgenomen, zoals de antidubbeltelregel en algemene 
gebruiksregels. Tot slot volgen in het vierde hoofdstuk de overgangs- en slotregel.

Alle artikelen zijn opgedeeld in een aantal “leden”. Ieder artikellid heeft een eigen nummer en een 
eigen opschrift en bevat de bij elkaar behorende regels voor één aspect binnen een 
bestemmingsvlak.

5.3  Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begrippen
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In dit artikel zijn begrippen verklaard die in de planregels van dit bestemmingsplan voorkomen en 
die om een nadere omschrijving vragen.

Artikel 2 Wijze van meten

In artikel 2 wordt aangegeven op welke wijze gemeten moet worden.

Artikel 3 Groen

Deze bestemming is van toepassing op alle groene gebieden, parkdelen en groene randen in het 
plangebied. Naast groenvoorzieningen omvat de bestemming voet- en fietspaden, 
speelvoorzieningen, waterberging en nutsvoorzieningen. De natuurspeeltuin valt ook binnen deze 
bestemming. Extensief recreatief medegebruik is toegestaan. Binnen de bestemming zijn geen 
gebouwen toegestaan. Binnen de bestemming zijn voorzieningen voor de waterhuishouding, 
waterberging en groen toegestaan.

Artikel 4 Maatschappelijk

De bestemming Maatschappelijk is specifiek opgenomen voor de locatie van Dwars&Zo SCW 
Leiderdorp en de buitenschoolse opvang De Kampioen. Het gebouw is bestemd voor 
maatschappelijke functies, waarbij de omvang van de buitenschoolse opvang op grond van de 
bestaande situatie is aangegeven. Voor de bestemming is een bouwvlak van toepassing met 
bijbehorende maximale bouwhoogte en goothoogte.

Artikel 5 Natuur

Deze bestemming is opgenomen voor de groengebieden in het park rond de centrale 
waterpartijen. Dit zijn rietoevers en ruigten, die in het Groenbeheersplan met deze beheerstypen 
zijn aangewezen. De natuurfunctie is voor deze delen belangrijker dan de groene gebruiksfunctie. 

Artikel 6 Recreatie - Volkstuin

Deze bestemming regelt het gebruik en bebouwing van de aanwezige volkstuinen. De 
bestemming laat alleen kleinschalige bebouwing toe. De schooltuinen, in het centrale deel van het 
plangebied, vallen ook onder deze bestemming. Binnen deze bestemming is het plaatsen van 
container(s) toegestaan, binnen de regels zoals die zijn opgenomen voor bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde. Een container valt onder de categorie bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
zonder verblijfsfunctie en hoeft als zodanig niet afzonderlijk te worden bestemd.

Artikel 7 Sport

De sportvelden en de clubgebouwen van de korfbalvereniging, hockeyclub, manege 
schietsportvereniging, postduivenvereniging, fitnessschool, voetbalclub en de sporthal De 
Bloemerd zijn allen bestemd als Sport. Deze bestemming staat bebouwing toe in het bouwvlak. 
Kleine gebouwen en bouwwerken zoals een dug-out, tribunes, ballenvangers en lichtmasten zijn 
ook buiten het bouwvlak toegestaan. Ook vallen onder deze bestemming de open terreinen zoals 
de parkeerterreinen die specifiek bij de sportvoorziening horen. Bij de sportvoorzieningen zijn ook 
BSO's aanwezig. Deze voorzieningen voor buitenschoolse opvang zijn in het bestemmingsplan als 
ondergeschikte functies mogelijk gemaakt. Net als bij de bestemming Recreatie – Volkstuin is 
ook binnen de bestemming Sport het plaatsen van container(s) toegestaan, binnen de regels 
zoals die zijn opgenomen voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

Voor de manege is een nadere regeling opgenomen die meer aansluit bij de aanwezige situatie. 
Zo zijn in de regeling twee paardenbakken mogelijk. De aanwezige bedrijfswoning is binnen deze 
regeling meegenomen. De nadere regeling voor de manege is met de aanduiding “manege” op de 
verbeelding zichtbaar.

De sporthal heeft een functieaanduiding 'sporthal' (sph) toegewezen gekregen met milieucategorie 
3.1. Hier is namelijk binnensport toegestaan, daar waar bij de andere sportvoorzieningen de 
bebouwing vooral ter ondersteuning is van de sportieve activiteiten op het veld buiten (kantine, 
kleedruimte, opslag).

Op de verbeelding en in de regels is de locatie van de schietvereniging nader aangeduid met 
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'specifieke vorm sport - milieucategorie 4.1'. De locatie van de fitness is aangeduid als 'specifieke 
vorm van sport -fitness'.

Artikel 8 Verkeer

De hoofdontsluitingsroute in de Bloemerd heeft de bestemming “Verkeer” gekregen. Dit omvat de 
toegangsweg in het midden van het plangebied, de grote parkeerplaats bij de sporthal, de weg 
naar de schietsportvereniging tot aan de toegang van de volkstuinen en de wegen naar de 
korfbalvereniging en hockeyclub, inclusief de parkeerplaatsen langs de weg. De parkeerplaatsen 
van de verenigingen zelf zijn ondergebracht in de sportbestemming.

Artikel 9 Water

Al het bestaande water is als zodanig bestemd, met bijbehorende bouwwerken waaronder 
bruggen, dammen en/of duikers. 

Artikel 10 Wonen

Deze bestemming is van toepassing op de woonwagens. In de regels is het maximaal aantal 
standplaatsen vermeld met bijbehorende maatvoering. Tevens zijn gebruiksregels opgenomen.

Artikel 11 Leiding - Gas

Deze bestemming heeft betrekking op een ondergrondse hoofdtransport gasleiding. Op deze 
gronden zijn geen nieuwe kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten toegestaan. Voorts geldt een 
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werkzaamheden.

Artikel 12 Waarde - Archeologie - hoge trefkans

De met deze bestemming aangewezen gronden zijn mede bestemd voor de bescherming van de 
aan de grond eigen zijnde archeologische waarden. In geval de verstoring van de bodem groter of 
gelijk aan 100m2 is, dient archeologisch onderzoek plaats te vinden. 

Artikel 13 Waarde - Archeologie - middelhoge trefkans

De met deze bestemming aangewezen gronden zijn mede bestemd voor de bescherming van de 
aan de grond eigen zijnde archeologische waarden. In geval de verstoring van de bodem groter of 
gelijk aan 100m2 is, dient archeologisch onderzoek plaats te vinden. 

Artikel 14 Waterstaat - Waterkering

De met deze bestemming aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemmingen, mede bestemd voor:de bescherming, het onderhoud en de verbetering van de 
waterkering, met bijbehorende bouwwerken geen gebouwen zijnde zoals duikers, keerwanden en 
merktekens.

Artikel 15 Anti-dubbeltelregel

De anti-dubbeltelbepaling, overeenkomstig artikel 3.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening, is 
opgenomen om te voorkomen dat, wanneer volgens een bestemmingsplan bepaalde gebouwen en 
bouwwerken niet meer dan een bepaald deel van een bouwperceel mogen beslaan, het 
opengebleven terrein niet nog eens meetelt bij het toestaan van een ander gebouw of bouwwerk, 
waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld.

Artikel 16 Algemene afwijkingsregels

In dit artikel is aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid gegeven bij omgevingsvergunning 
af te wijken van de in het plan genoemde maatvoering. 

Artikel 17 Algemene bouwregels

In dit artikel wordt, bij de toepassing van bepalingen van het bestemmingsplan, de aanvullende 
werking van de bouwverordening uitgesloten. Verder wordt in dit artikel een opsomming gegeven 
van onderwerpen, waarop de bouwverordening wel van toepassing is.

Artikel 18 Algemene gebruiksregels
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In dit artikel is aangegeven welk gebruik niet is toegestaan op de gronden, zoals ze bestemd zijn. 

Artikel 19 Algemene wijzigingsregels

In artikel 19 is aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid gegeven om gebruik te maken 
van een bestemmingswijziging met betrekking tot het aanbrengen van geringe veranderingen met 
betrekking tot de bestemmingsgrenzen. 

Artikel 20 Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening

In dit artikel is geregeld dat de voorschriften van de bouwverordening ten aanzien van onderwerpen 
van stedenbouwkundige aard blijven overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 lid 2 van de 
Woningwet buiten toepassing, behoudens enkele relevante onderwerpen. 

Artikel 21 Overgangsrecht

In deze bepaling is vorm en inhoud gegeven aan het overgangsrecht overeenkomstig artikel 3.2.1 
van het Besluit ruimtelijke ordening.

Artikel 22 Slotregel

Als laatste is de slotregel opgenomen. Deze bepaling omschrijft de titel van het plan.

5.4  Verbeelding

Bij dit bestemmingsplan hoort de de digitale verbeelding (schaalloos), alsmede de analoge versie 
(schaal 1:1000). 
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Hoofdstuk 6  Economische uitvoerbaarheid en 
handhaving

6.1  Economische uitvoerbaarheid

Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6, lid 1, sub f van het 
Besluit ruimtelijke ordening 2008 (Bro) onderzoek plaats te vinden naar de uitvoerbaarheid van het 
plan.

Sinds de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) op 1 juli 2008 is het onder 
omstandigheden verplicht om aan het opstellen van een bestemmingsplan een exploitatieplan te 
koppelen. Een exploitatieplan is niet verplicht indien er geen verhaalbare kosten zijn, of wanneer 
het verhaal van kosten van de grondexploitatie van de in het bestemmingsplan opgenomen 
gronden op een andere wijze is verzekerd (artikel 6.12, lid 2 sub a Wro). Daar is in ieder geval 
sprake van als de gemeente eigenaar is van de grond. Een andere mogelijkheid is een “anterieure 
overeenkomst” met de ontwikkelaar te sluiten voorafgaand aan de vaststelling van het 
bestemmingsplan.

In het voorliggende bestemmingsplangebied "Bloemerd" worden geen grootschalige 
ontwikkelingen mogelijk gemaakt waarvoor de gemeente de kosten zou moeten dragen. Dit 
bestemmingsplan is immers hoofdzakelijk consoliderend van aard. Op kleinschalig niveau zijn 
ontwikkelingen mogelijk via afwijkings -en wijzigingsbevoegdheden. Voor zover er al sprake is van 
bouwplannen zoals bedoeld in artikel 6.2.1 Bro zijn er geen verhaalbare kosten voor de gemeente 
met eventuele ontwikkeling gemoeid en is geen exploitatieplan verplicht. Er wordt daarom geen 
grondexploitatieplan opgesteld voor het bestemmingsplan De Bloemerd.

6.2  Handhaving

Het bestemmingsplan is bindend voor zowel de overheid als de burger. De primaire 
verantwoordelijkheid voor controle en handhaving ligt bij de gemeente. Handhaving kan worden 
omschreven als elke handeling die erop gericht is de naleving van regelgeving te bevorderen of een 
overtreding te beëindigen. Het doel van handhaving is om de duurzame bescherming van mens en 
omgeving te waarborgen. Binnen het kader van het bestemmingsplan heeft regelgeving met name 
betrekking op de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Woningwet. Bij overtreding van deze 
regelgeving moet gedacht worden aan bouwen zonder vergunning, bouwen in afwijking van een 
verleende vergunning, het handelen zonder of in afwijking van een noodzakelijke aanlegvergunning 
en het gebruik van gronden en opstallen in strijd met de gebruiksregels van het bestemmingsplan 
of een afwijking.

Handhaving wordt onderscheiden in preventieve en repressieve handhaving. Preventieve 
handhaving bestaat uit actief toezicht door of namens de gemeente door bijvoorbeeld regelmatige 
controles op de uitvoering van vergunningen en regelmatige gebiedscontroles. Voorts bestaat 
preventieve handhaving uit het opstellen van duidelijke en maatschappelijk geaccepteerde regels 
en uit communicatie en voorlichting. Repressieve handhaving bestaat uit de aanwending van 
publiekrechtelijke middelen bij geconstateerde overtredingen, zoals het opleggen van een 
dwangsom of het uitoefenen van bestuursdwang. Daarnaast is het mogelijk strafrechtelijke 
middelen toe te passen en privaatrechtelijke actie te ondernemen bij inbreuk op het 
eigendomsrecht van de gemeente. Repressieve handhaving heeft als primaire doel een einde te 
maken aan een specifieke overtreding van de Wro of de Woningwet.
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  bestemmingsplan Bloemerd

De handhaafbaarheid van een bestemmingsplan is met name afhankelijk van het draagvlak van de 
regels onder de burgers en van de duidelijkheid van de regels. In dit bestemmingsplan is 
aangesloten bij de actuele maatschappelijke behoefte voor wat betreft bouwen en gebruik. Voorts 
kan door middel van de flexibiliteitsbepalingen en de nadere eisenregeling ruimschoots worden 
ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen. De verbeelding, de toelichting en de regels zijn 
zodanig op elkaar afgestemd dat interpretatieproblemen en problemen met betrekking tot de 
uitvoering zo veel mogelijk worden voorkomen.
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  bestemmingsplan Bloemerd

Hoofdstuk 7  Procedure

7.1  Vooroverleg

Het concept ontwerp bestemmingsplan Bloemerd is in het kader van het gebruikelijke vooroverleg 
op 3 november 2011 toegezonden aan de overlegpartners met het verzoek vóór 26 november 2011 
te reageren. 

Uit het vooroverleg blijkt dat het Hoogheemraadschap Rijnland, Tennet, VROM-Inspectie, Kamer 
van Koophandel en de Erfgoedvereniging Heemschut akkoord zijn met het plan. De Gasunie en de 
Milieudienst West-Holland zijn eveneens akkoord, op voorwaarde dat enkele kleine redactionele 
opmerkingen worden verwerkt en dat de belemmerende strook van de gasleiding wordt aangepast  
tot 4 meter. Van de instanties die niet hebben gereageerd wordt aangenomen dat zij instemmen 
met het plan.

De resultaten van het vooroverleg zijn in het ontwerp bestemmingsplan Bloemerd verwerkt. 

7.2  Vaststelling

Het ontwerp bestemmingsplan Bloemerd heeft van15 december 2011 tot en met 26 januari 2012 
vooreen ieder ter inzage gelegen. Daarnaast zijn alle sportverenigingen van de Bloemerd 
uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op 18 januari 2012, hiervan hebben 3 verenigingen 
gebruik gemaakt. Op het ontwerpbestemmingsplan zijn 6 ontvankelijke zienswijzen ingediend. De 
beantwoording van de zienswijzen is opgenomen in de rapportage Bestemmingsplan Bloemerd, 
Nota beantwoording zienswijzen (Grontmij, 2012). Daar waar de zienswijzen aanleiding gaven, is 
het ontwerpbestemmingsplan aangepast. Dit geldt ook voor de ambtshalve wijzingen. Genoemde 
rapportage geldt als bijlage bij het bestemmingsplan en zal tegelijk met het bestemmingsplan op 
2 april 2012 door de gemeenteraad van Leiderdorp worden vastgesteld. 

7.3  Beroep

Na vaststelling van het bestemmingsplan Bloemerd kan binnen 6 weken na bekendmaking beroep 
worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er staat echter 
geen beroep open als geen zienswijze is ingediend, tenzij het beroep zich richt tegen wijziging bij 
vaststelling van het bestemmingsplan Bloemerd. 
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Bijlage bij toelichting
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Bijlage 1  Risicoberekening gasleiding
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Samenvatting 
 

De gemeente Leiderdorp is bezig met een nieuw bestemmingsplan Bloemerd in Leiderdorp. Het 

gaat hier hoofdzakelijk om een conserverend bestemmingsplan. 

 

Door het plangebied loopt een ondergrondse hogedrukaardgasleiding. In dit rapport zijn de 

resultaten weergegeven van een berekening van de risico’s van deze leiding voor het plangebied. 

 

De conclusies van het rapport zijn: 

- de gasleiding heeft in het plangebied geen plaatsgebonden risicocontour PR=10-6; 

- binnen de belemmeringenstrook van de gasleiding ligt een volkstuinencomplex; 

- de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico als bedoeld in het Besluit externe veiligheid 

buisleidingen wordt niet overschreden. Het groepsrisico is maximaal 0,00001*OW. 
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1 Inleiding 
De gemeente Leiderdorp is bezig met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan Bloemerd in 

Leiderdorp. In dit kader heeft de Milieudienst West-Holland een risicoberekening van de door het 

plangebied lopende hogedrukaardgasleiding uitgevoerd. Dit rapport geeft een weergave van de 

resultaten van deze berekeningen. 

 

De risicostudie in dit rapport is uitgevoerd conform de door de overheid gestelde richtlijnen voor 

het uitvoeren van risicoanalyses aan ondergrondse gelegen hogedruk aardgastransportleidingen 

[1, 2, 3, 4]. De analyse is uitgevoerd met het pakket CAROLA. CAROLA is een software pakket dat 

in opdracht van de Nederlandse overheid is ontwikkeld, specifiek ter bepaling van het 

plaatsgebonden risico en groepsrisico van ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen. 

 

Het plaatsgebonden risico is gedefinieerd als de kans per jaar dat een onbeschermd persoon die 

onafgebroken op dezelfde plaats verblijft, komt te overlijden als gevolg van een ongeval met een 

potentieel gevaarlijke bron. Het plaatsgebonden risico wordt weergegeven door middel van 

contouren met een gelijke risicowaarde op een kaart. 

 

Het groepsrisico voor buisleidingen is gedefinieerd als de frequentie per jaar per kilometer leiding 

dat een groep van ten minste tien personen komt te overlijden als gevolg van een ongeval met 

die buisleiding, waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Het groepsrisico wordt weergegeven in 

een FN-curve, een dubbel logaritmische grafiek waarbij op de horizontale as het aantal doden (N) 

wordt gegeven en op de verticale as de cumulatieve frequentie (F) van ten minste N doden. 

 

Om te bepalen of de berekende risico’s acceptabel zijn, wordt getoetst aan de normen zoals die 

zijn vastgelegd in het Besluit externe veiligheid buisleidingen. 

 

Voor het plaatsgebonden risico geldt dat er zich geen (geprojecteerde) kwetsbare objecten mogen 

bevinden binnen de plaatsgebonden risico contour van 10-6 per jaar. Voor (geprojecteerde) 

beperkt kwetsbare objecten geldt het 10-6 per jaar PR criterium als richtwaarde. 

 

Het groepsrisico is voorzien van een oriëntatiewaarde, die voor buisleidingen gesteld is op F·N2 < 

10-2 per jaar per km leiding, waarin F de frequentie per jaar is met N of meer dodelijke 

slachtoffers. Daarnaast geldt een verantwoordingsplicht, waarbij het bevoegd gezag verplicht 

wordt gesteld om advies in te winnen bij hulpverleningsdiensten omtrent aspecten als 

hulpverlening en zelfredzaamheid. Laatstgenoemde aspecten, en daarmee de 

verantwoordingsplicht, worden in dit rapport niet geadresseerd. 
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2 Invoergegevens 
De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie 

1.0.0.51. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.2. De berekeningen zijn uitgevoerd 

op 28-09-2011.  

 

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het weerstation 

Valkenburg. 

 

In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd. 

 

2.1 Interessegebied 

Het interessegebied is weergegeven in figuur 2.1. 

 

Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen 

 

 

2.2 Relevante leidingen 

Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende aardgastransportleidingen 

meegenomen in de risicostudie. 

 

Eigenaar Leidingnaam Diameter [mm] Druk [bar] Datum aanleveren 

gegevens 

N.V. 

Nederlandse 

Gasunie 

A-553 914.00 66.20 31-08-2011 

N.V. 

Nederlandse 

A-554 914.00 66.20 31-08-2011 
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Gasunie 

N.V. 

Nederlandse 

Gasunie 

W-515-03 168.30 40.00 31-08-2011 

N.V. 

Nederlandse 

Gasunie 

W-515-05 323.90 40.00 31-08-2011 

N.V. 

Nederlandse 

Gasunie 

W-517-01 323.90 40.00 31-08-2011 

N.V. 

Nederlandse 

Gasunie 

W-517-05 114.30 40.00 31-08-2011 

N.V. 

Nederlandse 

Gasunie 

W-535-11 406.40 40.00 31-08-2011 

  

Er zijn alleen leidingen aanwezig waarvan de vervaldatum voor het gebruik van de gegevens is 

overschreden. Voor deze leidingen kunnen geen risicoberekeningen worden uitgevoerd. 

De leidingen zijn weergegeven in figuur 2.2. 

 

Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied 

 

 

 

Leidingen meegenomen in de risicoberekeningen  

Leidingen waarvoor de houdbaarheidsdatum van de gegevens verstreken is  
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Van deze leidingen lopen de leidingen W-515-03 en W-515-05 door het plangebied. De overige 

leidingen liggen op dusdanige afstand van het plangebied dat het effect op het plangebied 

verwaarloosbaar is. Deze leidingen zijn dan ook niet opgenomen in dit rapport. 

 

2.3 Populatie 

Voor de bepaling van het groepsrisico is het van belang dat de populatie rondom de 

aardgastransportleidingen wordt geïnventariseerd. De populatie is geïnventariseerd voor het 

invloedsgebied. De relevante populatie is weergegeven in figuur 2.3. 

 

Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen 

 

 

Populatietype Polygoonpunten Populatiepolygoon 

Wonen   

Werken   

Evenement   

 

In bijlage 1 is per deelgebied een uitgebreide beschrijving opgenomen van de gebruikte 

bevolkingsgegevens. 

 

2.4 Invloedsgebied leidingen 

De 100% letaliteitsafstand van leiding W-515-03 bevindt zich op 50 meter van de leiding; die van 

leiding W-515-05 bevindt zich op 70 meter.  

De 1% letaliteitsafstandgrens van leiding W-515-03 bevindt zich op 95 meter; die van leiding W-

515-05 bevindt zich op 140 meter. De 1% letaliteitsafstandsgrens van leiding W-515-03 bevindt 



Pagina 8 van 19
  

zich geheel binnen de 1% letaliteitsafstandsgrens van leiding W-515-05. De afstandsgrens van 

leiding W-515-03 wordt om die reden verder buiten beschouwing gelaten. 

De 1% letaliteitsafstandsgrens is tevens de grens van het invloedsgebied als bedoeld in het Bevb. 

 

Figuur 2.4 Invloedsgebied leiding W-515-03 en W-515-05 
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3 Plaatsgebonden risico 
Voor de in het voorgaande hoofdstuk genoemde leidingen is het plaatsgebonden risico bepaald. 

Voor elk van de leidingen wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als iso-risicocontouren op 

een achtergrondkaart. 

 

Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor W-515-03 

 

 

Figuur 3.2 Plaatsgebonden risico voor W-515-05 
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1E-4  

1E-5  

1E-6  

1E-7  

1E-8  

 

Conclusie plaatsgebonden risico 

 

Ter hoogte van het plangebied is geen sprake van een plaatsgebonden risico PR=10-6. Het 

plaatsgebonden risico leidt niet tot beperkingen voor het plangebied. 
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4 Groepsrisico 
Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico gescreend, 

alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor elk van de leidingen wordt 

per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico 

weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één kilometer segment te 

kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze kilometer leiding is een FN-curve 

berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor. 
 

De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde. Daarmee is 

de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde wordt genaderd 

of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de FN-curve onder de 

oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de oriëntatiewaarde raken. Bij een 

waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde overschreden. 

 

4.1 Groepsrisico leidingen 

In deze paragraaf is aangegeven op welk deel van de leidingen het hoogste groepsrisico per 

kilometer geldt en wat het risico is ter hoogte van het plangebied. 

 

4.1.1 Groepsrisico leiding W-515-03 

 

Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor W-515-03 

 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 slachtoffers 

en een frequentie van 0.00E+000. 

 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert met 

die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 1000.00.  

De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.2. 

 

Figuur 4.2 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve 

voor W-515-03 
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Voor deze leiding is het groepsrisico berekend. In figuur 4.3 is voor deze leiding de 

daadwerkelijke FN-curve gegeven van de (in termen van groepsrisico) “slechtste” kilometer van 

het betreffende tracé. 

 

Figuur 4.3 FN curve voor W-515-03 voor de kilometer tussen stationing 0.00 en 

stationing 1000.00 

 

 

Omdat er voor het gehele onderzochte leidingtracé geen sprake is van een berekend groepsrisico 

is er eveneens geen sprake van een groepsrisico ter hoogte van het plangebied. 

 

4.1.2 Groepsrisico leiding W-515-05 

 

Figuur 4.4 Groepsrisico screening voor W-515-05 

 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 29 slachtoffers 

en een frequentie van 1.60E-007. 

 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.013 en correspondeert met die 

kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 2270.00 en stationing 3270.00.  
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De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.5 

 

Figuur 4.5 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve 

voor W-515-05 

 

 

Voor deze leiding is het groepsrisico berekend. In figuur 4.6 is voor deze leiding de 

daadwerkelijke FN-curve gegeven van de (in termen van groepsrisico) “slechtste” kilometer van 

het betreffende tracé. 

 

Figuur 4.6 FN curve voor W-515-05 voor de kilometer tussen stationing 2270.00 en 

stationing 3270.00 

 

 

Dit groepsrisico bevindt zich ter plaatse van de woonwijk Leyhof ten noorden van het plangebied. 

 

Groepsrisico leiding W-515-05 (ter hoogte van plangebied) 

 

Ter plaatse van het plangebied is sprake van een lager groepsrisico, zoals blijkt uit de 

onderstaande figuur. 
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Figuur 4.7 Groepsrisico screening voor W-515-05 (ter hoogte van plangebied) 

 

 

De overschrijdingsfactor ter hoogte van het plangebied is kleiner dan 0,00001. 

De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.8. 

 

Figuur 4.8 Leiding W-515-05 ter hoogte van plangebied 

 
 

De FN-curve voor dit gedeelte van de leiding is opgenomen in figuur 4.9. 

 

Figuur 4.9 FN-curve voor W-515-05 (ter hoogte van plangebied) 

  

 

Uit deze figuur blijkt dat de maximale overschrijdingsfactor ter hoogte van het plangebied kleiner 

is dan 0,00001. 

 

4.2 Conclusie groepsrisico 

Uit de uitgevoerde berekeningen blijkt dat: 



Pagina 15 van 19
  

- voor de leiding W-515-03 geen groepsrisico wordt berekend. 

- het groepsrisico van de leiding W-515-05 op de kilometer met het hoogste groepsrisico 

1,6*10-7 bedraagt bij een maximaal aantal dodelijke slachtoffers van 29. 

- het groepsrisico van de leiding W-515-05 ter hoogte van het plangebied kleiner is dan 

0,00001 * OW bij een berekend maximum aantal dodelijke slachtoffers van ca. 15. 
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5 Conclusie 
Ten behoeve van een nieuw bestemmingsplan Bloemerd in Leiderdorp zijn berekeningen 

uitgevoerd naar de risico’s als gevolg van de hogedrukaardgasleiding. Uit de uitgevoerde 

risicoberekeningen blijkt dat: 

- ter hoogte van het plangebied geen sprake is van een plaatsgebonden risico PR=10-6; 

- ter hoogte van het plangebied is geen groepsrisico berekend van de leiding W-515-03; 

- ter hoogte van het plangebied is een groepsrisico van de leiding W-515-05 berekend 

kleiner dan 0,00001 * OW. 

 

Een klein gedeelte van het plangebied ligt binnen de 100% letaliteitsgebied van 95 meter aan 

weerszijden van de leiding. 
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Bijlage 1 Bevolkingsgegevens 
 

 

Populatiepolygonen 

Label Type Aantal Dichtheid/ha Vervangmodus Percentage 

Personen 

Oude Dorp 

zuid 

Wonen 1825.0   Toevoegen 

Nieuwe 

Populatie 

  

Maurits-

kwartier 

Wonen 384.0   Toevoegen 

Nieuwe 

Populatie 

  

Munniken-

polder 

Evenement 50.0   Toevoegen 

Nieuwe 

Populatie 

  

Meerburg 

wonen 

Wonen 360.0   Toevoegen 

Nieuwe 

Populatie 

  

Meerburg 

kantoren 

Werken 397.0   Toevoegen 

Nieuwe 

Populatie 

100/ 0/ 7/ 1/ 100/ 

100 

Oude Dorp 

Noord 

Wonen 420.0   Toevoegen 

Nieuwe 

Populatie 

  

bebouwing 1 Wonen 1060.0   Toevoegen 

Nieuwe 

Populatie 

  

gemengd Wonen 480.0   Toevoegen 

Nieuwe 

Populatie 

100/ 100/ 7/ 1/ 

100/ 100 

woningen 2 Wonen 650.0   Toevoegen 

Nieuwe 

Populatie 

  

Roomburg Wonen 1797.0   Toevoegen 

Nieuwe 

Populatie 

  

Bedrijven 

Roomburg 

Wonen 296.0   Toevoegen 

Nieuwe 

Populatie 

100/ 0/ 7/ 1/ 100/ 

100 

bebouwing 3 Werken 600.0   Toevoegen 

Nieuwe 

Populatie 

100/ 0/ 7/ 1/ 100/ 

100 

Cardea Wonen 72.0   Toevoegen 

Nieuwe 

Populatie 

75/ 100/ 7/ 1/ 

100/ 100 

Vierzicht 1 Werken 100.0   Toevoegen 

Nieuwe 

Populatie 

100/ 0/ 7/ 1/ 100/ 

100 
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Vierzicht 2 Werken 365.0   Toevoegen 

Nieuwe 

Populatie 

100/ 0/ 7/ 1/ 100/ 

100 

ziekenhuis Werken 2850.0   Toevoegen 

Nieuwe 

Populatie 

100/ 35/ 7/ 1/ 

100/ 100 

Levensstroom

-kerk 

Werken 30.0   Toevoegen 

Nieuwe 

Populatie 

100/ 0/ 7/ 1/ 100/ 

100 

Meubelplein Werken 902.0   Toevoegen 

Nieuwe 

Populatie 

100/ 0/ 7/ 1/ 100/ 

100 

bedrijven 2, 

Zoeterwoude 

Werken 274.0   Toevoegen 

Nieuwe 

Populatie 

  

AC, 

McDonalds 

Werken 200.0   Toevoegen 

Nieuwe 

Populatie 

100/ 50/ 7/ 1/ 

100/ 100 

Ikea Werken 1200.0   Toevoegen 

Nieuwe 

Populatie 
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  bestemmingsplan Bloemerd

Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan:

het bestemmingsplan Bloemerd van de gemeente Leiderdorp.

1.2  bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met bijbehorende regels als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0547.BPbloemerd-VG01.

1.3  de verbeelding:

de analoge en digitale voorstelling van de in het bestemmingsplan opgenomen digitale ruimtelijke 
informatie. 

1.4  aanbouw:

een bijbehorend bouwwerk, dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw 
waarmee het in directe verbinding staat, welk gebouw onderscheiden kan worden van het 
hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.

1.5  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.

1.6  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

1.7  aan huis verbonden bedrijf:

een bedrijf dat in een (gedeelte van) of bij een woning wordt uitgeoefend en dat is gericht op het 
vervaardigen van producten, door de gebruik(st)er van de woning, dat niet krachtens een milieuwet 
vergunning- of meldingplichtig is en waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie 
behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in 
overeenstemming is.

1.8  aan huis verbonden beroep:

het uitoefenen van een vrij of zelfstandig beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op 
persoonlijk, zakelijk, administratief, educatief, juridisch, medisch, therapeutisch, 
ontwerptechnisch, kunstzinnig gebied, of daarmee gelijk te stellen activiteiten, waaronder een 
atelier, kapper, schoonheidsspecialiste, dat in of bij een woning wordt uitgeoefend door de 
gebruik(st)er, dat niet krachtens een milieuwet vergunning- of meldingplichtig is en waarbij de 
woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of 
uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is. 

1.9  afwijking van de bouwregels en/of van de gebruiksregels:

een afwijking als bedoeld in artikel 2.12, lid 1 sub a, onder 1 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht.
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1.10  archeologische deskundige:

professioneel archeoloog die op basis van de geldende versie van de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie bevoegd is om archeologisch onderzoek uit te voeren en/of Programma's van Eisen 
op te stellen en te toetsen.

1.11  archeologisch onderzoek

diverse vormen van onderzoek naar de archeologische waarden binnen een plangebied, uitgevoerd 
volgens de geldende versie van de Kwaliteitsnorm Nederlandse archeologie. 

1.12  archeologisch rapport:

in rapportvorm vervat verslag van een volgens de in de archeologische beroepsgroep gebruikelijke 
normen verricht archeologisch onderzoek, op basis waarvan een conclusie kan worden getrokken 
over de aanwezigheid van archeologische waarden.

1.13  archeologische verwachting:

de aan een gebied toegekende verwachting in verband met de kans op het voorkomen van 
archeologische relicten.

1.14  archeologische waarde:

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat gebied voorkomende 
archeologische relicten. 

1.15  bebouwing:

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

1.16  bebouwingspercentage:

een in dit plan aangegeven percentage, dat de grootte van het bouwvlak aangeeft, dat maximaal 
mag worden bebouwd, tenzij in de regels anders is bepaald. 

1.17  bedrijfsmatige activiteiten in of bij een woning:

het bedrijfsmatig verlenen van diensten - geen detailhandelbedrijf zijnde - en ambachtelijke 
bedrijvigheid geheel of overwegend door middel van handwerk, waarbij de aard (qua 
milieuplanologische hinder) en omvang van de bedrijfsactiviteiten zodanig is dat deze activiteiten 
in een woning kunnen worden uitgeoefend en de activiteiten geen onevenredige afbreuk doen aan 
het woon- en leefmilieu in de directe omgeving.

1.18  bedrijfsvloeroppervlak

de totale vloeroppervlakte van de ruimte die wordt gebruikt voor een (dienstverlenend) bedrijf of 
instelling of ondergeschikte horeca, inclusief opslag- en administratieruimten en dergelijke.

1.19  bedrijfswoning:

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden 
van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein 
noodzakelijk is.  

1.20  belemmeringenstrook:

een in het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) vastgelegde strook gereserveerd voor 
werkzaamheden van de leidingexploitant. Deze strook wordt ook wel zakelijk rechtstrook 
genoemd. In deze strook mag enkel bebouwing ten behoeve van de leiding worden gerealiseerd. 
Daarnaast mogen er zonder omgevingsvergunning geen grondroerende activiteiten plaatsvinden.

1.21  beperkt kwetsbaar object:
a. verspreid liggende woningen van derden met een dichtheid van maximaal twee woningen per 

hectare, dienst- en bedrijfswoningen van derden, sporthallen, zwembaden en speeltuinen; 
b. kantoorgebouwen, hotels en restaurants, winkels en bedrijfsgebouwen, voor zover zij niet 
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onder de definitie voor kwetsbare objecten, onder c, vallen; 
c. c. sport- en kampeerterreinen en terreinen bestemd voor recreatieve doeleinden, voor zover zij 

niet onder de definitie voor kwetsbare objecten, onder d, vallen;
d.  objecten die met de onder a en b genoemde gelijkgesteld kunnen worden uit hoofde van de 

gemiddelde tijd per dag gedurende welke personen daar verblijven, het aantal personen dat 
daarin doorgaans aanwezig is en de mogelijkheden voor zelfredzaamheid bij een ongeval, voor 
zover die objecten geen kwetsbare objecten zijn; 

e. objecten met een hoge infrastructurele waarde, zoals een telefoon- of elektriciteitscentrale of 
een gebouw met vluchtleidingsapparatuur, voor zover die objecten wegens de aard van de 
gevaarlijke stoffen die bij een ongeval kunnen vrijkomen, bescherming verdienen tegen de 
gevolgen van dat ongeval.

1.22  bestaand:
a. bij bebouwing: een bouwwerk dat op het moment van terinzagelegging van het ontwerp van 

het plan bestaat en is gebouwd met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de 
Woningwet of wordt gebouwd, dan wel nadien kan worden gebouwd krachtens een 
bouwvergunning, waarvoor de aanvraag voor het tijdstip van terinzagelegging is ingediend, 
tenzij in de planregels anders is bepaald; 

b. bij gebruik: gebruik dat op het moment van terinzagelegging van het ontwerp van het plan 
bestaat en is vergund met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Woningwet of 
kan worden gebruikt, dan wel nadien kan worden gebruikt krachtens een vergunning, waarvoor 
de aanvraag voor het tijdstip van terinzagelegging is ingediend, tenzij in de planregels anders 
is bepaald.

1.23  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak.     

1.24  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.25  bijbehorend bouwwerk:

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevinden 
hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd op de grond staand gebouw, of ander 
bouwwerk, met een dak.

1.26  bijgebouw:

een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm onderscheiden kan 
worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch en functioneel opzicht ondergeschikt is 
aan het hoofdgebouw.

1.27  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. 

1.28  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak.

1.29  bouwlaag:

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke hoogte of bij benadering gelijke 
hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, met inbegrip van de begane grond en met 
uitsluiting van onderbouw en zolder.

1.30  bouwperceel:

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

de grens van een bouwperceel.

1.32  bouwvlak:

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

1.33  bouwwerk:

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

1.34  brutovloeroppervlak:

de totale vloeroppervlakte van winkels, kantoren of bedrijven met inbegrip van daartoe behorende 
magazijnen en overige dienstruimten gemeten tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart 
van de scheidingsmuren.

1.35  dienstwoning:

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden 
van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein 
noodzakelijk is.

1.36  ecologische verbindingszone

een verbinding tussen natuurgebieden waarbij tevens het migreren van dieren en planten tussen 
natuurgebieden mogelijk is.

1.37  eerste bouwlaag:

de bouwlaag op de begane grond.  

1.38  erftoegangsweg:

een weg met een verblijfsfunctie, bestemd voor het toegankelijk maken van percelen. Binnen de 
bebouwde kom is de maximum snelheid 30 km/h.

1.39  erker

een kleine grondgebonden uitbouw van een bouwlaag aan de voor- of zijgevel van het 
hoofdgebouw.

1.40  erotisch getinte vermaaksfunctie:

een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaatsvinden van voorstellingen en/of 
vertoningen van porno-erotische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, een seksclub en 
een seksautomatenhal.

1.41  evenement:

een voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak van maximaal 7 dagen die in de openbare 
ruimte wordt gehouden.

1.42  extensief recreatief medegebruik:

recreatief gebruik van gronden, zoals wandelen, fietsen, varen, zwemmen, vissen. 

1.43  gebiedsontsluitingsweg:

een weg die zowel doorstroming als uitwisselen tot doel heeft met veelal een scheiding van snel- 
en langzaamverkeer (parallelle fietspaden) en gelijkvloerse kruisingen. Binnen de bebouwde kom 
is de maximum snelheid 50km/h.
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1.44  gebouw:

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

1.45  gebruiken:

gebruiken, het doen gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven. 

1.46  geluidsbelasting vanwege het wegverkeer:

de gemiddelde geluidsbelasting over de dag-, avond- en nachtperiode ( Lden) uitdrukt in dB op een 
bepaalde plaats, veroorzaakt door het gezamenlijke wegverkeer op een bepaald weggedeelte of 
een combinatie van weggedeelten, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder.

1.47  geluidsbelasting vanwege een industrieterrein:

de etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau in dB(A) op een bepaalde plaats, veroorzaakt 
door de gezamenlijke inrichtingen en toestellen, aanwezig op het industrieterrein, het geluid van 
niet tot de inrichtingen behorende motorvoertuigen op het terrein daaronder niet begrepen, zoals 
bedoeld in de Wet geluidhinder.

1.48  geluidsgevoelige functies:

bewoning of andere geluidsgevoelige functies zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, het Besluit 
grenswaarden binnen zones rond industrieterreinen, het Besluit grenswaarden binnen zones langs 
wegen en/of het Besluit geluidhinder spoorwegen.             

1.49  geluidsgevoelige gebouwen:

gebouwen welke dienen ter bewoning of ten behoeve van een andere geluidsgevoelige functie als 
bedoeld in de Wet geluidhinder, het Besluit grenswaarden binnen zones rond industrieterreinen, 
het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen en/of het Besluit geluidhinder spoorwegen. 

1.50  gemeentelijk archeologische deskundige:

professioneel archeoloog optredend voor de gemeente die op basis van de geldende versie van de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie bevoegd is om archeologisch onderzoek uit te voeren 
en/of Programma van Eisen op te stellen en te toetsen. 

1.51  hogere grenswaarde:

een maximale waarde voor de geluidsbelasting, die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde en die 
in een concreet geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder.

1.52  hoofdgebouw:

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

1.53  horeca:

een bedrijf waar hoofdzakelijk dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt 
en/of waarin logies wordt verstrekt, zoals bijvoorbeeld een café, restau-rant, hotel, pension, en 
naar de aard en openingstijden daarmee gelijk te stellen bedrijven, een en ander al dan niet in 
combinatie met een vermaaksfunctie met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie. 

1.54  kap:

een dakafdekking bestaande uit een constructie van hellende dakvlakken met een helling van 
maximaal 60 graden. 

1.55  kwetsbaar object:
a. woningen, hieronder begrepen woonwagens en woonschepen, niet zijnde wonin-gen als 

bedoeld bij de definitie voor beperkt kwetsbare objecten, onder a;
b. gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, van 
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minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, zoals:
1. ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen; 
2. scholen; 
3. gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor dagopvang van minderjarigen;

c. gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot ge-deelte van de 
dag aanwezig zijn, zoals:
1. kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 1.500 m2 per 

object;
2. complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamen-lijk bruto 

vloeroppervlak meer dan 1.000 m2 bedraagt en winkels met een totaal bruto vloeroppervlak 
van meer dan 2.000 m2 per winkel, voor zover in die com-plexen of in die winkels een 
supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd;

d. d kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50 personen 
gedurende meerdere aaneengesloten dagen. 

1.56  LPG-doorzet:

de afzet van LPG in m3 per jaar.

1.57  maatschappelijke voorzieningen:

culturele, educatieve, medische, sociale en levensbeschouwelijke voorzieningen, voorzieningen 
ten behoeve van openbare dienstverlening, alsook ondergeschikte de-tailhandel en horeca ten 
dienste van deze voorzieningen. 

1.58  maatvoeringsgrens:

de grens van een maatvoeringsvlak. 

1.59  maatvoeringsvlak:

een geometrisch bepaald vlak waarmee de gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels voor 
bepaalde bouwwerken eenzelfde maatvoering geldt.

1.60  manege:

een bedrijf dat op eigen terrein binnen en/of buiten een gebouw gelegenheid geeft tot het 
beoefenen van de paardensport.

1.61  natuurwaarden:

de aan een gebied eigen zijnde ecologische waarden.

1.62  normaal onderhoud, gebruik en beheer:

een gebruik gericht op het in zodanige conditie houden of brengen van objecten dat het 
voortbestaan van deze objecten op tenminste het bestaande kwaliteitsniveau wordt bereikt.

1.63  nevenactiviteit:

een activiteit ondergeschikt aan de hoofdactiviteit in zowel omvang (m2), omzet (€) als de effecten 
op het woon- en leefklimaat.

1.64  nutsvoorzieningen:

voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations, 
schakelhuisjes, duikers, bemalinginstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen en apparatuur 
voor telecommunicatie.

1.65  omgevingsvergunning:

een vergunning als bedoeld in artikel 3.3, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht.

1.66  omgevingsvergunning ten behoeve van het slopen van bouwwerken:

een vergunning als bedoeld in artikel 3.3. onder b van de Wet ruimtelijke ordening.
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1.67  omgevingsvergunning ten behoeve van het uitvoeren van werken, geen 
bouwwerken zijnde,en werkzaamheden:

een vergunning als bedoeld in artikel 3.3 onder a van de Wet ruimtelijke ordening.

1.68  overkapping:

een bouwwerk op het erf van een gebouw of standplaats, dat strekt tot vergroting van het 
woongenot van het gebouw of de standplaats en dat geen tot de constructie zelf behorende 
wanden heeft. 

1.69  peil:
a. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de 

weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
b. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de hoogte van 

het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;
c. indien in of op het water wordt gebouwd: de hoogte van het terrein ter plaatse van het meest 

nabij gelegen punt waar het water grenst aan het vaste land.

1.70  permanente bewoning:

bewoning door een persoon of door groepen van personen van een voor recreatieve bewoning 
bedoelde ruimte als hoofdverblijf c.q. vaste woon- of verblijfplaats.  

1.71  prostitutie:

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen 
vergoeding.

1.72  seksinrichting:

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

1.73  rijstrook:

onderdeel van de rijbaan, begrensd door de lengtemarkering.

1.74  Staat van Bedrijfsactiviteiten:

een als bijlage bij deze regels behorende en daarvan onderdeel uitmakende lijst van bedrijven en 
instellingen.

1.75  slopen:

het al dan niet geheel afbreken van gebouwen en andere bouwwerken.

1.76  Staat van Horeca-activiteiten:

een als bijlage bij deze regels behorende en daarvan onderdeel uitmakende lijst van 
horecabedrijven.

1.77  uitbouw:

een bijbehorend bouwwerk, dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een 
hoofdgebouw, welk gebouw door de vorm kan worden onderscheiden van het hoofdgebouw en dat 
in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.

1.78  voorgevel:

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met meer dan 
één naar de weg gekeerde gevel, de gevel die op het moment van terinzagelegging van het 
ontwerp van het plan kennelijk als zodanig diende te worden aangemerkt.
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1.79  wijziging:

een wijziging als bedoeld in artikel 3.6 eerste lid onder a van de Wet ruimtelijke ordening.  

1.80  woning:

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden. 

1.81  woonark:

een woonboot, niet zijnde een woonschip of woonvaartuig die feitelijk niet geschikt is om mee te 
varen.

1.82  woonboot:

een vaartuig, daaronder begrepen een object te water, dat hoofdzakelijk wordt ge-bruikt als of is 
bestemd tot woonverblijf, niet zijnde een object dat valt onder de Wo-ningwet. Onder te verdelen 
in: 

a. a woonark;
b. b woonschip;
c. c woonvaartuig.

1.83  woonschip:

een woonboot die aan de romp en de opbouw herkenbaar is als een schip, met een (grotendeels) 
authentiek karakter.

1.84  woonwagen:

een voor bewoning bestemd gebouw dat is geplaatst op een standplaats en dat in zijn geheel of in 
delen kan worden verplaatst.

1.85  woonwagenstandplaats:

een standplaats voor een woonwagen.

1.86  woonwagenterrein:

een terrein bestaande uit meerdere standplaatsen.
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de afstand tot de zijdelingse bouwvlakgrens:

tussen de zijdelingse grens van het bouwvlak en een bepaald punt van het bouwwerk, waar die 
afstand het kortst is.

2.2  de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw 
zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en 
naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. 

2.3  de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.  

2.4  de goothoogte van een bouwwerk:

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

2.5  de horizontale diepte van een gebouw:

de diepte van een gebouw, gemeten loodrecht vanaf de gevel waaraan wordt gebouwd.

2.6  de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.   

2.7  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.  

2.8  de oppervlakte van een overkapping:

tussen de buitenzijde van de afdekking van de overkapping, neerwaarts geprojecteerd op het 
gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van de overkapping.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Groen

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. groenvoorzieningen, bermen en beplanting; 
b. water en voorzieningen voor de waterhuishouding;
c. voet-, fiets- en ruiterpaden; 
d. extensief dagrecreatief medegebruik; 
e. speelvoorzieningen
f. straatmeubilair; 
g. nutsvoorzieningen; 

met bijbehorende bouwwerken geen gebouwen zijnde, paden en verhardingen.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Gebouwen

Gebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

a. gebouwd binnen een bouwvlak;
b. goot- en bouwhoogte maximaal de ter plaatse van de aanduiding maximale goot- en 

bouwhoogte aangegeven goothoogte respectievelijk bouwhoogte;

3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Bouwwerken geen gebouwen zijnde voldoen aan de volgende kenmerken:

a. de bouwhoogte van palen en masten bedraagt maximaal 6 m; 
b. de bouwhoogte van speeltoestellen bedraagt maximaal 5 m; 
c. de bouwhoogte van bruggen, dammen en duikers bedraagt maximaal 3 m.

3.2.3  Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 
3.2.2 voor het realiseren van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met dien verstande dat:

a. het stedenbouwkundige beeld ter plaatse niet onevenredig wordt aangetast;
b. het bouwwerk noodzakelijk is voor een doelmatig gebruik van de gronden.
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Artikel 4  Maatschappelijk

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. maatschappelijke voorzieningen; 
b. water en voorzieningen voor de waterhuishouding; 
c. groenvoorzieningen; 
d. straatmeubilair; 
e. nutsvoorzieningen; 

met dien verstande dat:

f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - kinderdagverblijf ' een 
kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang is toegestaan; 

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, wegen en paden, 
speelvoorzieningen, parkeervoorzieningen, tuinen en erven.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Gebouwen

Gebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

a. gebouwd binnen het bouwvlak; 
b. goot- en bouwhoogte maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en 

bouwhoogte' aangegeven goothoogte respectievelijk bouwhoogte;
c. bebouwingspercentage van het bouwvlak maximaal het ter plaatse van de aanduiding 

'maximum bebouwingspercentage' aangegeven bebouwingspercentage. Indien geen 
bebouwingspercentage is aangegeven, mag het perceel geheel worden bebouwd.

4.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Op de in artikel 4.1 bedoelde gronden mogen erf- en terreinafscheidingen ten dienste van de 
bestemming worden gebouwd, met dien verstande, dat de hoogte van erf- en terreinafscheidingen 
niet meer mag bedragen dan 2 m.

4.3  Afwijken van de bouwregels

4.3.1  Uitbreiding hoofdgebouw
A. Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 

artikel 4.2.1 voor een uitbreiding bij of aan een hoofdgebouw voor zover:
a. de uitbreiding niet meer dan 10% bedraagt van het bestaande brutovloeroppervlak van het 

hoofdgebouw; 
b. de voorgevelrooilijn of andere aan het openbaar gebied gelegen rooilijn niet wordt 

overschreden; 
c. de op de verbeelding opgenomen goot- en bouwhoogtes voor het aangrenzende of 

bijbehorende hoofdgebouw in acht worden genomen. 

4.3.2  Overige bouwwerken, geen gebouw zijnde 

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 
4.2.2 voor het realiseren van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met dien verstande dat:

a. het stedenbouwkundige beeld ter plaatse niet onevenredig wordt aangetast;
b. het bouwwerk noodzakelijk is voor een doelmatig gebruik van de gronden. 

4.4  Specifieke gebruiksregel

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen een gebruik van 
gronden en bouwwerken ten behoeve van:

a. geluidsgevoelige gebouwen, tenzij uit een specifieke aanduiding volgt dat dit mogelijk is;
b. kwetsbare objecten, tenzij uit een specifieke aanduiding volgt dat dit mogelijk is. 
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4.5  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor het toevoegen of verwijderen van 
aanduidingen ten behoeve van het toestaan of verwijderen van maatschappelijke voorzieningen die 
als geluidgevoelig of (beperkt) kwetsbaar object zijn aangemerkt, mits:

a. ter plaatse aan aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gerealiseerd;
b. de milieudienst om advies is gevraagd. 
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Artikel 5  Natuur

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. behoud, versterking en/of ontwikkeling van de aan de gronden eigen zijnde landschappelijke 
kenmerken en natuurwaarden;

b. water en voorzieningen voor de waterhuishouding;
c. groenvoorzieningen;
d. extensief dagrecreatief medegebruik; 
e. straatmeubilair;

met dien verstande dat:

f. ter plaatse van de aanduiding 'gemaal' een gemaal is toegestaan.

met bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals (fiets-, voet- en onderhouds)paden, 
toegangswegen.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Gebouwen

Gebouwen mogen niet worden gebouwd.

5.2.2  Bouwwerken geen gebouwen zijnde
a. bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn niet toegestaan met uitzondering van erfscheidingen; 
b. de hoogte van erfscheidingen bedraagt 1m. 
c. de bouwhoogte van bruggen, dammen en duikers bedraagt maximaal 3 m.

5.3  Omgevingsvergunning ten behoeve van het het uitvoeren van een werken, geen 
bouwwerk zijnde, en werkzaamheden

5.3.1  Omgevingsvergunningsplichtige werken

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 16.1 bedoelde 
gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a. het ophogen, egaliseren en ontginnen van gronden; 
b. het bodemverlagen of afgraven van gronden waarvoor geen ontgrondingsvergunning is vereist; 
c. het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 0.30 m; 
d. het aanbrengen van diepwortelende beplanting; 
e. het aanleggen of verharden van wegen, rijwielpaden, banen of parkeergelegenheden en het 

aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; 
f. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of 

telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of 
apparatuur; 

g. het graven of dempen van sloten, watergangen, vijvers of vaarten; 
h. verhogen of verlagen van de grondwaterstand. 

5.3.2  Uitzondering

Het bepaalde in lid 5.3.1 is niet van toepassing op:

a. op normale onderhoudswerkzaamheden gericht op en noodzakelijk voor de instandhouding 
van het onderhavige plangebied; 

b. op andere werken of werkzaamheden die uit een oogpunt van bescherming van de 
natuurwaarde van niet ingrijpende betekenis zijn.

5.3.3  Toelaatbaarheid

Het bepaalde in artikel 5.3.1 is slechts toelaatbaar, indien is gebleken dat de onder a genoemde 
werken of werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen van deze werken en 
werkzaamheden niet zullen leiden tot een verstoring van de natuurwaarden.
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5.3.4  Voorschriften

Voor zover de in artikel 5.3.1 genoemde werken of werkzaamheden dan wel de directe of indirecte 
gevolgen daarvan kunnen leiden tot een verstoring van de natuurwaarden, kan de vergunning 
worden verleend, indien aan de vergunning de volgende voorschriften worden verbonden:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de natuurwaarden kunnen 
worden behouden; 

b. de verplichting de uitvoering van de werken of werkzaamheden te laten begeleiden door een 
ecologisch deskundige.

5.3.5  Advies

Alvorens te beslissen omtrent een vergunning als bedoeld in artikel 5.3.1 wordt door burgemeester 
en wethouders schriftelijk advies ingewonnen bij een ecologisch deskundige. 
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Artikel 6  Recreatie - Volkstuin

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - Volkstuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. volkstuinen en schooltuinen;
b. extensieve dagrecreatie;
c. water en voorzieningen voor de waterhuishouding;
d. groenvoorzieningen;
e. straatmeubilair;
f. nutsvoorzieningen;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, paden, parkeervoorzieningen, 
hobbykasten, broeibakken, opbergkisten, tuinen en erven.

6.2  Bouwregels

6.2.1  Gebouwen 

Gebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

a. gebouwd binnen het bouwvlak, met uitzondering van broeibakken; 
b. bouwhoogte maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' aangegeven 

bouwhoogte;
c. bebouwingspercentage van het bouwvlak maximaal het ter plaatse van de aanduiding 

'maximum bebouwingspercentage' aangegeven bebouwingspercentage. Indien geen 
bebouwingspercentage is aangegeven, mag het bouwvlak geheel worden bebouwd.

6.2.2  Hobbykassen, broeibakken, opbergkisten 

Hobbykassen, broeibakken en opbergkisten voldoen aan de volgende kenmerken:

a. per volkstuin mag één berging, één hobbykas en één broeibak worden gebouwd;
b. de oppervlakte van een hobbykas bedraagt maximaal 18 m2;
c. de oppervlakte van een berging bedraagt maximaal 5 m2;
d. de bouwhoogte van de berging, hobbykas bedraagt maximaal 3 m.

6.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde voldoen aan de volgende kenmerken:

a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt maximaal 2 m; 
b. de hoogte van speelinstallaties, lichtmasten en ballenvangers bedraagt maximaal 8 m;
c. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal 5 m.
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Artikel 7  Sport

7.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

7.1.1  Algemeen
a. sportactiviteiten in maximaal in de milieucategorie 1 en 2 als bedoeld in Staat van 

Bedrijfsactiviteiten;
b. water en voorzieningen voor de waterhuishouding;
c. groenvoorzieningen;
d. straatmeubilair;
e. nutsvoorzieningen
f. ondergeschikte buitenschoolse opvang.

met dien verstande dat:

a. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' een bedrijfswoning;
a. ter plaatse van de aanduiding 'manege' een manege;
b. ter plaatse van de aanduiding 'sporthal' een sporthal voor binnensportactiviteiten is 

toegestaan;
c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - fitness milieucategorie 3.1' fitness is 

toegestaan; 
d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - milieucategorie 3.1' een sporthal 

voor binnensportactiviteiten is toegestaan;
e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - milieucategorie 4.1' een inpandige 

schietbaan is toegestaan; 

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, wegen en paden, 
parkeervoorzieningen en ondersteunende horeca.

7.1.2  Bedrijfsvloeroppervlak ondersteunende horeca

Voor de in artikel 7.1.1 genoemde horeca geldt dat het bedrijfsvloeroppervlak maximaal 15% 
bedraagt van het bestaande totale vloeroppervlak.

7.2  Bouwregels

7.2.1  Gebouwen

Gebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

a. gebouwd binnen het bouwvlak; 
b. goot- en bouwhoogte maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en 

bouwhoogte' aangegeven goothoogte respectievelijk bouwhoogte;
c. bebouwingspercentage van het bouwvlak maximaal het ter plaatse van de aanduiding 

'maximum bebouwingspercentage' aangegeven bebouwingspercentage. Indien geen 
bebouwingspercentage is aangegeven, mag het perceel geheel worden bebouwd.

7.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde voldoen aan de volgende kenmerken:

a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt maximaal 2 m; 
b. de hoogte van speelinstallaties en ballenvangers bedraagt maximaal 8 m;
c. de hoogte van lichtmasten bedraagt maximaal 8 m, of maximaal de hoogte van de bestaande 

lichtmasten waar deze nu de 8 m overschrijden;
d. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal 5 m. 

7.3  Afwijken van de bouwregels

7.3.1  Uitbreiding hoofdgebouw

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 
7.2.1 sub a voor een uitbreiding bij of aan een hoofdgebouw voor zover:

a. de uitbreiding niet meer dan 10% bedraagt van het bestaande brutovloeroppervlak van het 
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hoofdgebouw;
b. de voorgevelrooilijn of andere aan het openbaar gebied gelegen rooilijn niet wordt 

overschreden;
c. de op de verbeelding opgenomen goot- en bouwhoogtes voor het aangrenzende of 

bijbehorende hoofdgebouw in acht worden genomen;

7.3.2  Overige bouwwerken, geen gebouw zijnde 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 7.2.2 onder b voor een 
grotere hoogte van lichtmasten met inachtname van de volgende voorwaarden:

a. de hoogte bedraagt maximaal 20 m;
b. het stedenbouwkundige beeld ter plaatse niet onevenredig wordt aangetast;
c. ter plaatse geen onaanvaardbare lichthinder voor omwonenden ontstaat.
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Artikel 8  Verkeer

8.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. erftoegangswegen;
b. ter plaatsen van de Gallaslaan gebiedsontsluitingwegen, waarbij het aantal rijstroken 

maximaal 2 x 1 bedraagt exclusief opstelstroken;
c. wandel- en fietspaden, ruiterpaden; 
d. parkeer-, groen- en speelvoorzieningen;
e. straatmeubilair en afvalverzamelingsvoorzieningen; 
f. nutsvoorzieningen; 
g. in- en uitritten;
h. waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen; 

met dien verstande dat:

i. ter plaatse van de aanduiding 'evenemententerrein' een evenemententerrein is toegestaan;

met de bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde waaronder bruggen, dammen en/of 
duikers.

8.2  Bouwregels

8.2.1  Gebouwen

Gebouwen mogen niet worden gebouwd.

8.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde voldoen aan de volgende kenmerken:

a. de bouwhoogte van bruggen bedraagt maximaal 8 m; 
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde voor de wegaanduiding, geleiding, 

beveiliging en regeling van het verkeer bedraagt maximaal 6 m; 
c. de bouwhoogte van bruggen, dammen en duikers bedraagt maximaal 3 m. 
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Artikel 9  Water

9.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen; 
b. extensief dagrecreatief medegebruik'; 

met bijbehorende bouwwerken geen gebouwen zijnde waaronder bruggen, dammen en/of duikers.

9.2  Bouwregels

9.2.1  Gebouwen

Gebouwen mogen niet worden gebouwd.

9.2.2  Bouwerken, geen gebouwen zijnde

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde voldoen aan de volgende kenmerken:

a. de bouwhoogte van bruggen bedraagt maximaal 3 m; 
b. de bouwhoogte van steigers bedraagt maximaal 1 m.

9.3  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen een gebruik van 
gronden en bouwwerken als ligplaats voor woonschepen, plezier- of beroepsvaart. Dit verbod geldt 
niet voor het innemen van een ligplaats met pleziervaartuigen aan (aanleg)steigers, in die 
gedeelten waar ingevolge lid 1 van dit artikel steigers of ligplaatsen zijn toegestaan.
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Artikel 10  Wonen

10.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen;
b. aan huis verbonden beroep, mits de oppervlakte niet meer bedraagt dan 30% van het 

vloeroppervlakte van de woonwagen;
c. straatmeubilair; 
d. nutsvoorzieningen; 

met dien verstande dat

e. ter plaatse van de aanduiding ' woonwagenstandplaats' maximaal het bestaande aantal 
woonwagens is toegestaan; 

met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ongebouwde 
parkeervoorzieningen, tuinen, erven en paden.

10.2  Bouwregels

10.2.1  Woonwagenstandplaats

De woonwagens voldoen aan de volgende kenmerken:

a. de goothoogte bedraagt maximaal 3 m;
b. de bouwhoogte bedraagt maximaal 6 m.
c. het oppervlak bedraagt maximaal 170 m2.

10.2.2  Bijbehorend bouwwerk
a. per woonwagen is één bijgebouw toegestaan;
b. de bouwhoogte bedraagt maximaal 3 m;
c. het oppervlak bedraagt maximaal 20 m2.

10.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal:

a. erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw 1 m; 
b. erf- en terreinafscheidingen achter (het verlengde van) voorgevel van het hoofdgebouw 2 m; 
c. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 4 m. 

10.2.4  Kap op vrijstaand bijgebouw of aan- en uitbouw

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 
10.2.2 voor het bouwen van een kap op een vrijstaand bijgebouw of aan- en uitbouw waarbij de de 
hoogte van het vrijstaande bijgebouw of aan- en uit bouw niet meer mag bedragen dan 6 m en de 
bouwmogelijkheid niet leidt tot een onevenredige hinder voor omwonenden (schaduwwerking of 
privacy). 
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Artikel 11  Leiding - Gas

11.1  Bestemmingsomschrijving

11.1.1  Algemeen

De voor Leiding - Gas aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemmingen, mede bestemd voor: 

a. een ondergrondse hoofdtransport gasleiding ter plaatse van de aanduiding hartlijn leiding – 
gas;

b. het beheer en onderhoud van de leiding;
c. de bescherming van het woon- en leefklimaat in verband met de leiding;

met bijbehorende bouwwerken geen gebouwen zijnde.

11.1.2  Kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten

In afwijking van het bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemmingen zijn op de in artikel  
11.1.1 bedoelde gronden geen nieuwe kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten toegestaan.

11.2  Bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemmingen mogen binnen de 
belemmeringenstrook geen nieuwe bouwwerken worden gebouwd. 

11.3  Afwijking van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 11.2 voor het toestaan 
van de in artikel 11.1 genoemde functies en het bouwen van bouwwerken ten behoeve van die 
functies, mits: 

a. ter plaatse een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gerealiseerd;
b. advies is verkregen van de leidingbeheerder.

11.4  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen een gebruik van 
gronden en bouwwerken ten behoeve van het permanent opslag van goederen.

11.5  Omgevingsvergunning ten behoeve van het uitvoeren van werken, geen 
bouwwerken zijnde, en werkzaamheden

11.5.1  Omgevingsvergunningplichtige werken

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning  op de in artikel  11.1 
bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a. het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen en ophogen 
van gronden;

b. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, parkeervoorzieningen en 
andere oppervlakteverhardingen;

c. het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en overige 
waterpartijen;

d. het aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplantingen, het bebossen en aanplanten 
van gronden en het rooien en/of kappen van bos of andere houtgewassen;

e. het indrijven van voorwerpen in de bodem, zoals lichtmasten, wegwijzers en ander 
straatmeubilair.

11.5.2  Weigering

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 11.5.1 mag alleen en moet worden geweigerd 
indien door het uitvoeren van de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden, dan wel 
door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen blijvend onevenredig afbreuk 
wordt gedaan aan de mogelijkheid van een adequaat beheer of de veiligheid van de ondergrondse 
leidingen en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende tegemoet kan worden 
gekomen.
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11.5.3  Verlening

Een omgevingsvergunning wordt niet eerder verleend dan nadat advies is verkregen van de 
leidingbeheerder.

11.5.4  Uitzonderingen

Geen omgevingsvergunning is nodig voor:

a. werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die het normale onderhoud en beheer 
betreffen;

b. werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die in uitvoering zijn op het tijdstip van 
het van kracht worden van dit plan of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat 
tijdstip aangevraagde of verleende vergunning.
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Artikel 12  Waarde - Archeologie - hoge trefkans

12.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie - hoge trefkans' aangewezen gronden zijn mede bestemd voor de 
bescherming en veiligstelling van archeologische waarden.

12.2  Bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemmingen mag alleen worden 
gebouwd ten behoeve van aanvullend of definitief archeologisch onderzoek.

12.3  Afwijking van de bouwregels

12.3.1  Afwijking

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel  12.2 ten behoeve van 
gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde, ten behoeve van andere, voor deze gronden 
geldende bestemmingen, mits is aangetoond dat de archeologische waarden door de 
bouwactiviteiten niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad.

12.3.2  Uitzonderingen

Afwijking als bedoeld in artikel 12.3.1is niet vereist, indien:

a. op basis van aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de 
betrokken locatie geen behoudenswaardige archeologische relicten aanwezig zijn;

b. het bouwplan betrekking heeft op wijziging of vervanging van bestaande bebouwing, waarbij de 
oppervlakte niet wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt benut;

c. het nieuw te bebouwen oppervlak kleiner is dan 100 m2.

12.3.3  Advies archeologisch deskundige

Alvorens burgemeester en wethouders beslissen over het verlenen van een afwijking als bedoeld in 
artikel 12.3.1, winnen zij schriftelijk advies in bij de archeologisch deskundige omtrent de vraag of 
de archeologische waarden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad en de eventueel 
te stellen voorwaarden.

12.4  Omgevingsvergunning ten behoeve van het het uitvoeren van een werken, geen 
bouwwerk zijnde, en werkzaamheden

12.4.1  Omgevingsvergunningsplichtige werken

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 12.1 bedoelde 
gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a. het ophogen, egaliseren en ontginnen van gronden;
b. het bodemverlagen of afgraven van gronden; 
c. het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 0.50 m;
d. het aanbrengen van diepwortelende beplanting; 
e. het aanleggen of verharden van wegen, rijwielpaden, banen of parkeergelegenheden en het 

aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
f. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of 

telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies.

12.4.2  Verlening

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 12.4.1 wordt slechts verleend, indien door de 
werken en/of werkzaamheden, dan wel door de daarvan (direct of indirect) te verwachten gevolgen 
de archeologische waarden niet onevenredig (kunnen) worden geschaad.

12.4.3  Adviesaanvraag deskundige

Alvorens burgemeester en wethouders beslissen over het verlenen van een afwijking als bedoeld in 
artikel 12.4.1, winnen zij schriftelijk advies in bij de archeologisch deskundige omtrent de vraag of 
de archeologische waarden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad en de eventueel 
te stellen voorwaarden.
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12.4.4  Uitzonderingen

Het in artikel  12.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing, indien:

a. het gaat om onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen en 
beplantingen en werkzaamheden binnen bestaande tracés van kabels en leidingen;

b. er sprake is van bodemingrepen kleiner dan 100 m2;

c. op basis van bureauonderzoek, inventariserend of aanvullend archeologisch vooronderzoek is 
aangetoond dat op de betrokken locatie geen behoudenswaardige archeologische relicten 
aanwezig zijn;

d. de werken en werkzaamheden reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht 
worden van het plan;

e. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning of een 
ontgrondingvergunning;

f. de werken en werkzaamheden op aanvullend of definitief archeologisch onderzoek zijn 
gericht.

12.5  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor het verwijderen van de bestemming 
Waarde - Archeologie - hoge trefkans, indien uit archeologisch onderzoek blijkt dat dit mogelijk is. 
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Artikel 13  Waarde - Archeologie - middelhoge trefkans

13.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie - middelhoge trefkans' aangewezen gronden zijn mede bestemd 
voor de bescherming en veiligstelling van archeologische waarden.

13.2  Bouwregels

13.2.1  Eisen bij omgevingsvergunning

In geval van een aanvraag van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder a 
van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, betreffende de gronden als bedoeld in artikel 
13.1 kan in het belang van de archeologische monumentenzorg bij het indienen van de aanvraag 
om een omgevingsvergunning worden bepaald dat, alvorens de omgevingsvergunning wordt 
verleend, door de aanvrager een archeologisch rapport wordt overlegd waarin de archeologische 
waarde van de gronden die blijkens de aanvraag zullen worden verstoord, naar het oordeel van 
Burgemeester en wethouders in voldoende mate zijn vastgesteld.

13.2.2  Voorwaarden omgevingsvergunning

Indien uit het archeologisch rapport, zoals bepaald in artikel 13.2.1, blijkt dat de archeologische 
waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord, 
kan het Burgemeester en wethouders een of meerdere van de volgende voorwaarden verbinden 
aan de omgevingsvergunning:

a. het treffen van technische maatregelen, waardoor monumenten in de bodem kunnen worden 
behouden; 

b. het doen van opgravingen; of;
c. de activiteit die tot bodemverstoring leidt, laten begeleiden door een deskundige op het terrein 

van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij 
de vergunning te stellen kwalificaties.

13.2.3  Uitzondering

Het bepaalde in artikel 13.2.1 en 13.2.2 geldt niet voor:

a. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte, voor 
zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van de 
bestaande fundering;

b. een bouwwerk met een oppervlakte van ten hoogste 100 m²;
c. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 0,30 m en zonder 

heiwerkzaamheden kan worden geplaatst.
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Artikel 14  Waterstaat - Waterkering

14.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor:de bescherming, het onderhoud en de 
verbetering van de waterkering, met bijbehorende bouwwerken geen gebouwen zijnde zoals 
duikers, keerwanden en merktekens.

14.2  Bouwregels

14.2.1  Algemeen

In afwijking van het bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemmingen mag alleen ten 
behoeve van deze bestemming worden gebouwd.

14.2.2  Gebouwen

Gebouwen mogen niet worden gebouwd.

14.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

De bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal 3 m.

14.3  Afwijken van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 14.2 voor het bouwen 
overeenkomstig de andere bestemmingen, mits advies is verkregen van de beheerder van de 
waterkering.

14.4  Omgevingsvergunning ten behoeve van het uitvoeren van werken, geen 
bouwerken zijnde, en werkzaamheden 

14.4.1  Omgevingsvergunningplichtige werken

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 14.1 bedoelde 
gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a. het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen en ophogen 
van gronden;

b. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, parkeervoorzieningen en 
andere oppervlakteverhardingen;

c. het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en overige 
waterpartijen;

d. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of 
communicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties en 
apparatuur; 

e. het aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplantingen, het bebossen en aanplanten 
van gronden en het rooien en/of kappen van bos of andere houtgewassen.

14.4.2  Advies beheerder waterkering

Een omgevingsvergunning wordt niet eerder verleend dan nadat advies is verkregen van de 
beheerder van de waterkering.

14.4.3  Uitzonderingen

Geen omgevingsvergunning is nodig voor:

a. werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik en 
beheer betreffen;

b. werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die op het moment van het van kracht 
worden van het plan in uitvoering zijn of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat 
tijdstip aangevraagde dan wel verleende vergunning.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 15  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 16  Algemene afwijkingsregels

16.1  Algemene afwijking

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij omgevingsvergunning af te wijken van:

a. in het plan genoemde goothoogten, bouwhoogten, oppervlakte- en inhoudsmaten, 
percentages en afstandseisen, waarbij een overschrijding is toegestaan tot maximaal 10% 
van de goothoogten, bouwhoogten, oppervlakte- en inhoudsmaten, percentages en 
afstandseisen; 

b. de regels en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, waarbij een overschrijding is 
toegestaan tot maximaal 2,5 m, en deze noodzakelijk is in verband met de uitmeting van het 
terrein of uit een oogpunt van doelmatig gebruik van de gronden en/of de bebouwing; 

c. de regels en toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde ten 
behoeve van kunstwerken, geen gebouwen zijnde, en ten behoeve van zend-, ontvang- en/of 
sirenemasten wordt vergroot tot maximaal 40 m; 

d. de regels en toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde wordt 
vergroot tot maximaal 6 m. 

16.2  Voorwaarden afwijking

Afwijking als bedoeld in artikel 16.1 is slechts toegestaan, mits:

a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet 
onevenredig worden geschaad; 

b. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden 
geschaad;

c. het bouwwerk noodzakelijk is voor een doelmatig gebruik van de gronden. 
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Artikel 17  Algemene bouwregels

17.1  Overschrijding bouwgrenzen

17.1.1  Ondergeschikte bouwdelen

De in deze regels opgenomen bepalingen ten aanzien van bouwgrenzen zijn niet van toepassing 
voor wat betreft overschrijdingen met betrekking tot:

a. stoepen, stoeptreden, toegangsbruggen en funderingen, voor zover zij de grens van een weg 
niet overschrijden; 

b. plinten, pilasters, kozijnen, standleidingen voor hemelwater, gevelversieringen, wanden van 
ventilatiekanalen en schoorstenen, indien de overschrijding van de voorgevelbouwgrens niet 
meer dan 12 cm bedraagt; 

c. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken, overbouwingen, erkers, balkons, galerijen en 
luifels, mits zij de voorgevelbouwgrens met niet meer dan 50 cm overschrijden en niet lager 
zijn aangebracht dan: 
1. 4,20 m boven een rijweg of boven een strook ter breedte van 1,50 m langs een rijweg; 
2. 2,20 m boven een voetpad, voor zover dit voetpad geen deel uitmaakt van de onder 1 

genoemde strook; 
d. ondergrondse funderingen en ondergrondse bouwwerken, voor zover deze de bouwgrens met 

niet meer dan 1 m overschrijden; 
e. goten en ondergrondse afvoerleidingen en inrichtingen voor de verzameling van water en 

rioolstoffen; 
f. hijsinrichtingen aan tot bewoning bestemde gebouwen, voor zover deze hijsinrichtingen in 

geen enkele stand de voorgevelbouwgrens met meer dan 1 m overschrijden en niet lager zijn 
geplaatst dan 4,20 m boven de hoogte van een weg. 

17.1.2  Dakopbouwen t.b.v. noodtrappen, luchtbehandelings- en liftinstallaties

Dakopbouwen ten behoeve van noodtrappen, luchtbehandelings- en liftinstallaties mogen niet 
hoger zijn dan 3,50 m en mogen geen grotere oppervlakte hebben dan 40% van de 
vloeroppervlakte van de bovenste laag van het gebouw, waarop zij worden geplaatst.

17.2  Ondergronds bouwen

17.2.1  Ondergrondse bouw

De regels inzake de toelaatbaarheid, de aard, de omvang en de situering van gebouwen zijn in 
geval van ondergrondse bouw van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat deze 
uitsluitend is toegestaan met inachtneming van de volgende voorwaarden:

a. ondergrondse bouw is uitsluitend toegestaan onder de oppervlakte van bestaande, 
bovengronds gelegen gebouwen; 

b. gebouwd mag worden tussen peil en 3,5 m onder peil. 

17.2.2  Afwijken ondergrondse bouw

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 
17.2.1 onder a ten behoeve van ondergrondse bouw buiten de oppervlakte van bestaande, 
bovengronds gelegen gebouwen, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

a. de hoogte van kelders bedraagt ten hoogste 0,1 meter beneden peil; 
b. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens en de openbare weg bedraagt ten minste 1 m, met 

dien verstande dat in geval van kelderbouw in belendende percelen in de zijperceelgrens mag 
worden gebouwd; 

c. kelders mogen niet worden voorzien van een dakraam of lichtkoepel. 
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Artikel 18  Algemene gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met alle bestemmingen wordt in ieder geval begrepen:

a. een gebruik van gronden als stort- en/of opslagplaats van grond en/of afval, met uitzondering 
van een zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud; 

b. een gebruik van gronden als stallings- en/of opslagplaats van één of meer aan het gebruik 
onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, met uitzondering van een zodanig gebruik 
voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud; 

c. een gebruik van gronden en bouwwerken voor een seksinrichting dan wel ten behoeve van 
prostitutie.  
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Artikel 19  Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in de vorm van het aanbrengen van geringe 
veranderingen in de plaats, ligging en/of afmetingen van bestemmingsgrenzen, met inachtneming 
van de volgende voorwaarden:

a. bestemmingsgrenzen mogen met niet meer dan 5 m worden verschoven; 
b. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden mogen 

niet onevenredig worden geschaad; 
c. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen mogen niet onevenredig 

worden geschaad. 
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Artikel 20  Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening

De voorschriften van de bouwverordening ten aanzien van onderwerpen van stedenbouwkundige 
aard blijven overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 lid 2 van de Woningwet buiten toepassing, 
behoudens ten aanzien van de volgende onderwerpen:

a. de bereikbaarheid van gebouwen voor wegverkeer; 
b. de bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten; 
c. het bouwen bij hoogspanningsleidingen en ondergrondse hoofdtransportleidingen; 
d. de parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden; 
e. de ruimte tussen bouwwerken. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 21  Overgangsrecht

21.1  Overgangsrecht bouwwerken

21.1.1  Algemeen

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, 
en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of verander. mits 

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

21.1.2  Afwijking

Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig in afwijking van het bepaalde in artikel 21.1.1een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in 
het eerste lid met maximaal 10%.

21.1.3  Uitzondering

Artikel 21.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

21.2  Overgangsrecht gebruik

21.2.1   Algemeen

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

21.2.2  Strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in artikel 21.1.1, te 
veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze 
verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

21.2.3  Onderbroken gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in artikel 21.1.1, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor 
een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten 
of te laten hervatten.

21.2.4  Uitzondering

Artikel 21.1.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 22  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: 

Regels van het bestemmingsplan Bloemerd

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van [invullen datum raadsvergadering].

De voorzitter, De griffier,

……………… ………………
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Bijlagen bij  regels
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Bijlage 1  Staat van Bedrijfsactivititeiten
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Richtafstandenlijsten LIJST 1 - ACTIVITEITEN

SBI-2008 OMSCHRIJVING               AFSTANDEN IN METERS            INDICES
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01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW

011, 012, 013 Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen) 10 10 30 C 10 30 2 1 G 1 B L

011, 012, 013, 016 0 Tuinbouw:

011, 012, 013 1 - bedrijfsgebouwen 10 10 30 C 10 30 2 1 G 1 B L

011, 012, 013 2 - kassen zonder verwarming 10 10 30 C 10 30 2 1 G 1 B L

011, 012, 013 3 - kassen met gasverwarming 10 10 30 C 10 30 2 1 G 1 B L

0113 4 - champignonkwekerijen (algemeen) 30 10 30 C 10 30 2 1 G 1 B

0113 5 - champignonkwekerijen met mestfermentatie 100 10 30 C 10 100 3.2 1 G 1 B

0163 6 - bloembollendroog- en prepareerbedrijven 30 10 30 C 10 30 2 1 G 1 B

011 7 - witlofkwekerijen (algemeen) 30 10 30 C 10 30 2 1 G

0141, 0142 Fokken en houden van rundvee 100 30 30 C 0 100 3.2 1 G 1

0143, 0145 0 Fokken en houden van overige graasdieren:

0143 1 - paardenfokkerijen 50 30 30 C 0 50 3.1 1 G 1

0145 2 - overige graasdieren 50 30 30 C 0 50 3.1 1 G 1

0146 Fokken en houden van varkens 200 30 50 C 0 200 D 4.1 1 G 1

0147 0 Fokken en houden van pluimvee:

0147 1 - legkippen 200 30 50 C 0 200 D 4.1 1 G 1

0147 2 - opfokkippen en mestkuikens 200 30 50 C 0 200 4.1 1 G 1

0147 3 - eenden en ganzen 200 50 50 C 0 200 4.1 1 G 1

0147 4 - overig pluimvee 100 30 50 C 0 100 D 3.2 1 G 1

0149 0 Fokken en houden van overige dieren:

0149 1 - nertsen en vossen 200 30 30 C 0 200 4.1 1 G 1

0149 2 - konijnen 100 30 30 C 0 100 3.2 1 G 1

0149 3 - huisdieren 30 0 50 C 10 50 3.1 1 G 1

0149 4 - maden, wormen e.d. 100 0 30 C 10 100 3.2 1 G 1

0149 5 - bijen 10 0 30 C 10 30 2 1 G 1

0149 6 - overige dieren 30 10 30 C 0 30 D 2 1 G 1

0150 Akker-en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren (niet intensief) 100 30 30 C 0 100 3.2 1 G 1

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

016 1 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m² 30 10 50 10 50 D 3.1 2 G 1

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

016 3 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² 30 10 50 10 50 3.1 2 G 1

016 4 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² 30 10 30 10 30 2 1 G 1

0162 KI-stations 30 10 30 C 0 30 2 1 G 1
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02 -  

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

021, 022, 024 Bosbouwbedrijven 10 10 50 0 50 3.1 1 G 1

03 -  

03 - VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN

0311 Zeevisserijbedrijven 100 0 100 C 50 R 100 3.2 2 G 2

0312 Binnenvisserijbedrijven 50 0 50 C 10 50 3.1 1 G 1

032 0 Vis- en schaaldierkwekerijen

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

032 2 - visteeltbedrijven 50 0 50 C 0 50 3.1 1 G 1

08 -  

08 - TURFWINNING

089 Turfwinningbedrijven 50 50 100 C 10 100 3.2 2 G 2

06 -  

06 - AARDOLIE- EN AARDGASWINNING

061, 062 0 Aardolie- en aardgaswinning:

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

062 2 - aardgaswinning incl. gasbeh.inst.: < 10.000.000 N m3/d 30 0 500 C 200 R 500 5.1 1 G 1 B

062 3 - aardgaswinning incl. gasbeh.inst.: >= 10.000.000 N m3/d 50 0 700 C Z 200 R 700 5.2 1 G 1 B

08 -  

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

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

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

0812 2 - steenbrekerijen 10 200 700 Z 10 700 5.2 2 G 2

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

0899 Mergel- en overige delfstoffenwinningbedrijven 10 200 500 C 50 500 5.1 3 G 3

10, 11 -  

10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN

101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking:

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

101 2 - vetsmelterijen 700 0 100 C 30 700 5.2 2 G 2

101 3 - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval 300 0 100 C 50 R 300 4.2 2 G 2

101 4 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m² 100 0 100 C 50 R 100 3.2 2 G 2

101 5 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m² 50 0 50 C 30 50 3.1 1 G 1

101 6 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m² 30 0 50 10 50 3.1 1 G 1
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101, 102 7 - loonslachterijen 50 0 50 10 50 3.1 1 G 1

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

102 0 Visverwerkingsbedrijven:

102 1 - drogen 700 100 200 C 30 700 5.2 2 G 2

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

102 3 - roken 300 0 50 C 0 300 4.2 1 G 2

102 4 - verwerken anderszins: p.o.> 1000 m² 300 10 50 C 30 300 D 4.2 2 G 2

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

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

1031 0 Aardappelprodukten fabrieken:

1031 1 - vervaardiging van aardappelproducten 300 30 200 C 50 R 300 4.2 2 G 2

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

1032, 1039 0 Groente- en fruitconservenfabrieken:

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

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

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

1032, 1039 4 - met drogerijen 300 10 200 C 30 300 4.2 2 G 2

1032, 1039 5 - met uienconservering (zoutinleggerij) 300 10 100 C 10 300 4.2 2 G 2

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

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

104101 2 - p.c. >= 250.000 t/j 300 50 300 C Z 50 R 300 4.2 3 G 3 B

104102 0 Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten:

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

104102 2 - p.c. >= 250.000 t/j 300 10 300 C Z 200 R 300 4.2 3 G 3 B

1042 0 Margarinefabrieken:

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

1042 2 - p.c. >= 250.000 t/j 200 10 300 C Z 50 R 300 4.2 3 G 3 B

1051 0 Zuivelprodukten fabrieken:

1051 1 - gedroogde produkten, p.c. >= 1,5 t/u 200 100 500 C Z 50 R 500 5.1 3 G 2

1051 2 - geconcentreerde produkten, verdamp. cap. >=20 t/u 200 30 500 C Z 50 R 500 5.1 3 G 2

1051 3 - melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j 50 0 100 C 50 R 100 3.2 2 G 1

1051 4 - melkprodukten fabrieken v.c. >= 55.000 t/j 100 0 300 C Z 50 R 300 4.2 3 G 2

1051 5 - overige zuivelprodukten fabrieken 50 50 300 C 50 R 300 4.2 3 G 2

1052 1 Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² 50 0 100 C 50 R 100 3.2 2 G 2
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1052 2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² 10 0 30 0 30 2 1 G 1

1061 0 Meelfabrieken: 

1061 1 - p.c. >= 500 t/u 200 100 300 C Z 100 R 300 4.2 2 G 2

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

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

1062 0 Zetmeelfabrieken:

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

1062 2 - p.c. >= 10 t/u 300 100 300 C Z 50 R 300 4.2 2 G 3

1091 0 Veevoerfabrieken:

1091 1 - destructiebedrijven 700 30 200 C 50 700 D 5.2 3 G 3

1091 2 - beender-, veren-, vis-, en vleesmeelfabriek 700 100 100 C 30 R 700 D 5.2 3 G 3

1091 3 - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. < 10 t/u water 300 100 200 C 30 300 4.2 2 G 2

1091 4 - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. >= 10 t/u water 700 200 300 C Z 50 700 5.2 3 G 3

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

1091 6 - mengvoeder, p.c. >= 100 t/u 300 100 300 C Z 50 R 300 4.2 3 G 3

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

1071 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:

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

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

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

1081 0 Suikerfabrieken:

1081 1 - v.c. < 2.500 t/j 500 100 300 C 100 R 500 5.1 2 G 2 B

1081 2 - v.c. >= 2.500 t/j 1000 200 700 C Z 200 R 1000 5.3 3 G 3 B

10821 0 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:

10821 1 - Cacao- en chocoladefabrieken: p.o. > 2.000 m² 500 50 100 50 R 500 5.1 2 G 3

10821 2 - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 2.000 m² 100 30 50 30 100 3.2 2 G 2

10821 3 - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m² 30 10 30 10 30 2 1 G 1

10821 4 - Suikerwerkfabrieken met suiker branden 300 30 50 30 R 300 4.2 2 G 2

10821 5 - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m² 100 30 50 30 R 100 3.2 2 G 2

10821 6 - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² 30 10 30 10 30 2 1 G 1

1073 Deegwarenfabrieken 50 30 10 10 50 3.1 2 G 2

1083 0 Koffiebranderijen en theepakkerijen:

1083 1 - koffiebranderijen 500 30 200 C 10 500 D 5.1 2 G 1

1083 2 - theepakkerijen 100 10 30 10 100 3.2 2 G 1
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108401 Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden 200 30 50 10 200 4.1 2 G 1

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

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

1089 0 Soep- en soeparomafabrieken:

1089 1 - zonder poederdrogen 100 10 50 10 100 3.2 2 G 2

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

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

110101 Destilleerderijen en likeurstokerijen 300 30 200 C 30 300 4.2 2 G 2

110102 0 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:

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

110102 2 - p.c. >= 5.000 t/j 300 50 300 C 50 R 300 4.2 2 G 3 B

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

1105 Bierbrouwerijen 300 30 100 C 50 R 300 4.2 2 G 2

1106 Mouterijen 300 50 100 C 30 300 4.2 2 G 2

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

12 -  

12 - VERWERKING VAN TABAK

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

13 -  

13 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL

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

132 0 Weven van textiel:

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

132 2 - aantal weefgetouwen >= 50 10 30 300 Z 50 300 4.2 3 G 2

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

139 Vervaardiging van textielwaren 10 0 50 10 50 3.1 1 G 1

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

139, 143 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen 0 10 50 10 50 3.1 1 G 2

14 -  

14 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT

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

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

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 -  

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

151,152 Lederfabrieken 300 30 100 10 300 4.2 2 G 2 B L
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151 Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) 50 10 30 10 50 D 3.1 2 G 2

152 Schoenenfabrieken 50 10 50 10 50 3.1 2 G 1

-  

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

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

16102 0 Houtconserveringsbedrijven:

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

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

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

162 0 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout 0 30 100 0 100 3.2 2 G 2

162 1 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2 0 30 50 0 50 3.1 1 G 1

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

17 -  

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

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

1712 0 Papier- en kartonfabrieken:

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

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

1712 3 - p.c. >= 15 t/u 200 100 300 C Z 100 R 300 4.2 3 G 2

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

17212 0 Golfkartonfabrieken:

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

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

58 -  

58 - UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19 -  

19 - AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; BEWERKING SPLIJT-/KWEEKSTOFFEN
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191 Cokesfabrieken 1000 700 1000 C Z 100 R 1000 5.3 2 G 3 B L

19201 Aardolieraffinaderijen 1500 100 1500 C Z 1500 R 1500 6 3 G 3 B L

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

19202 B Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie 300 0 100 50 R 300 4.2 2 G 2 B L

19202 C Aardolieproduktenfabrieken n.e.g. 300 0 200 50 R 300 D 4.2 2 G 2 B L

201, 212, 244 Splijt- en kweekstoffenbewerkingsbedrijven 10 10 100 1500 1500 D 6 1 G 2 B

20 -  

20 - VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN

2011 0 Vervaardiging van industriële gassen:

2011 1 - luchtscheidingsinstallatie v.c. >= 10 t/d lucht 10 0 700 C Z 100 R 700 5.2 3 G 3

2011 2 - overige gassenfabrieken, niet explosief 100 0 500 C 100 R 500 5.1 3 G 3 L

2011 3 - overige gassenfabrieken, explosief 100 0 500 C 300 R 500 5.1 3 G 3 L

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

2012 0 Anorg. chemische grondstoffenfabrieken:

2012 1 - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 100 30 300 C 300 R 300 D 4.2 2 G 3 B L

2012 2 - vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 300 50 500 C 700 R 700 D 5.2 3 G 3 B L

20141 A0 Organ. chemische grondstoffenfabrieken:

20141 A1 - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 300 10 200 C 300 R 300 D 4.2 2 G 3 B L

20141 A2 - vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 1000 30 500 C 700 R 1000 D 5.3 2 G 2 B L

20141 B0 Methanolfabrieken:

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

20141 B2 - p.c. >= 100.000 t/j 200 0 300 C Z 200 R 300 4.2 3 G 3 B

20149 0 Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synth.):

20149 1 - p.c. < 50.000 t/j 300 0 200 C 100 R 300 4.2 2 G 2 B L

20149 2 - p.c. >= 50.000 t/j 500 0 300 C Z 200 R 500 5.1 3 G 3 B L

2015 Kunstmeststoffenfabrieken 500 300 500 C 500 R 500 5.1 3 G 3 B L

2016 Kunstharsenfabrieken e.d. 700 30 300 C 500 R 700 5.2 3 G 3 B L

202 0 Landbouwchemicaliënfabrieken:

202 1 - fabricage 300 50 100 C 1000 R 1000 5.3 3 G 3 B L

202 2 - formulering en afvullen 100 10 30 C 500 R 500 D 5.1 2 G 2 B

203 Verf, lak en vernisfabrieken 300 30 200 C 300 R 300 D 4.2 3 G 2 B L

2110 0 Farmaceutische grondstoffenfabrieken:

2110 1 - p.c. < 1.000 t/j 200 10 200 C 300 R 300 4.2 1 G 2 B L

2110 2 - p.c. >= 1.000 t/j 300 10 300 C 500 R 500 5.1 2 G 2 B L

2120 0 Farmaceutische produktenfabrieken:

2120 1 - formulering en afvullen geneesmiddelen 50 10 50 50 R 50 3.1 2 G 1 B L
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2120 2 - verbandmiddelenfabrieken 10 10 30 10 30 2 2 G 1

2041 Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken 300 100 200 C 100 R 300 4.2 3 G 2 B

2042 Parfumerie- en cosmeticafabrieken 300 30 50 C 50 R 300 4.2 2 G 2

2051 Kruit-, vuurwerk-, en springstoffenfabrieken 30 10 50 1000 V 1000 5.3 1 G 2 B

2052 0 Lijm- en plakmiddelenfabrieken:

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

2052 2 - met dierlijke grondstoffen 500 30 100 50 500 5.1 3 G 2 B

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

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

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

2060 Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken 300 30 300 C 200 R 300 4.2 3 G 3 B L

22 -  

22 - VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF

221101 Rubberbandenfabrieken 300 50 300 C 100 R 300 4.2 2 G 2 B

221102 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:

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

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

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

222 0 Kunststofverwerkende bedrijven:

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

222 2 - met fenolharsen 300 50 100 200 R 300 4.2 2 G 2 B L

222 3 - productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststofbouwmaterialen 50 30 50 30 50 3.1 2 G 1

23 -  

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

231 0 Glasfabrieken:

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

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

231 3 - glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 t/j 300 100 100 30 300 4.2 1 G 1 L

231 4 - glaswol en glasvezels, p.c. >= 5.000 t/j 500 200 300 C Z 50 R 500 5.1 2 G 2 L

231 Glasbewerkingsbedrijven 10 30 50 10 50 3.1 1 G 1

232, 234 0 Aardewerkfabrieken:

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

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

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

233 B Dakpannenfabrieken 50 200 200 100 R 200 4.1 2 G 2
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2351 0 Cementfabrieken:

2351 1 - p.c. < 100.000 t/j 10 300 500 C 30 R 500 5.1 2 G 2

2351 2 - p.c. >= 100.000 t/j 30 500 1000 C Z 50 R 1000 5.3 3 G 3 B

235201 0 Kalkfabrieken:

235201 1 - p.c. < 100.000 t/j 30 200 200 30 R 200 4.1 2 G 2

235201 2 - p.c. >= 100.000 t/j 50 500 300 Z 50 R 500 5.1 3 G 3

235202 0 Gipsfabrieken:

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

235202 2 - p.c. >= 100.000 t/j 50 500 300 Z 50 R 500 5.1 3 G 3 B

23611 0 Betonwarenfabrieken:

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

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

23611 3 - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. >= 100 t/d 30 200 700 Z 30 700 5.2 3 G 3 B

23612 0 Kalkzandsteenfabrieken:

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

23612 2 - p.c. >= 100.000 t/j 30 200 300 Z 30 300 4.2 3 G 3

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

2363, 2364 0 Betonmortelcentrales:

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

2363, 2364 2 - p.c. >= 100 t/u 30 200 300 Z 10 300 4.2 3 G 3

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

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

2365, 2369 2 - p.c. >= 100 t/d 30 200 300 Z 200 R 300 4.2 3 G 2 B

237 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:

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

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

237 3 - met breken, zeven of drogen,   v.c. < 100.000 t/j 10 100 300 10 300 4.2 1 G 2

237 4 - met breken, zeven of drogen,   v.c. >= 100.000 t/j 30 200 700 Z 10 700 5.2 2 G 3

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

2399 A0 Bitumineuze materialenfabrieken:

2399 A1 - p.c. < 100 t/u 300 100 100 30 300 4.2 3 G 2 B L

2399 A2 - p.c. >= 100 t/u 500 200 200 Z 50 500 5.1 3 G 3 B L

2399 B0 Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol):

2399 B1 - steenwol, p.c. >= 5.000 t/j 100 200 300 C Z 30 300 4.2 2 G 2

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

2399 C Minerale produktenfabrieken n.e.g. 50 50 100 50 100 D 3.2 2 G 2
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2399 D0 Asfaltcentrales: p.c.< 100 ton/uur 100 50 200 30 200 4.1 3 G 2 B L

2399 D1 - asfaltcentrales, p.c. >= 100 ton/uur 200 100 300 Z 50 300 4.2 3 G 2 B L

24 -  

24 - VERVAARDIGING VAN METALEN

241 0 Ruwijzer- en staalfabrieken:

241 1 - p.c. < 1.000 t/j 700 500 700 200 R 700 5.2 2 G 2 B

241 2 - p.c. >= 1.000 t/j 1500 1000 1500 C Z 300 R 1500 6 3 G 3 B L

245 0 IJzeren- en stalenbuizenfabrieken:

245 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 500 30 500 5.1 2 G 2 B

245 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 100 1000 Z 50 R 1000 5.3 3 G 2 B

243 0 Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen:

243 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 300 30 300 4.2 2 G 2

243 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 50 700 Z 50 R 700 5.2 3 G 3 B

244 A0 Non-ferro-metaalfabrieken:

244 A1 - p.c. < 1.000 t/j 100 100 300 30 R 300 4.2 1 G 2 B

244 A2 - p.c. >= 1.000 t/j 200 300 700 Z 50 R 700 5.2 2 G 3 B

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

244 B1 - p.o. < 2.000 m2 50 50 500 50 R 500 5.1 2 G 2 B

244 B2 - p.o. >= 2.000 m2 200 100 1000 Z 100 R 1000 5.3 3 G 3 B

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

2451, 2452 1 - p.c. < 4.000 t/j 100 50 300 C 30 R 300 4.2 1 G 2 B

2451, 2452 2 - p.c. >= 4.000 t/j 200 100 500 C Z 50 R 500 5.1 2 G 3 B L

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

2453, 2454 1 - p.c. < 4.000 t/j 100 50 300 C 30 R 300 4.2 1 G 2 B

2453, 2454 2 - p.c. >= 4.000 t/j 200 100 500 C Z 50 R 500 5.1 2 G 3 B L

25 -  

25, 31 -

VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. 

MACH./TRANSPORTMIDD.)

251, 331 0 Constructiewerkplaatsen

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

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

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

251, 331 3 - in open lucht, p.o. >= 2.000 m2 50 200 300 Z 30 300 4.2 3 G 3 B

2529, 3311 0 Tank- en reservoirbouwbedrijven:

2529, 3311 1 - p.o. < 2.000 m2 30 50 300 30 R 300 4.2 2 G 2 B

2529, 3311 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 100 500 Z 50 R 500 5.1 3 G 3 B
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2521, 2530, 3311 Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels 30 30 200 30 200 4.1 2 G 2 B

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

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

255, 331 B1 Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2 30 30 50 10 50 D 3.1 1 G 2 B

2561, 3311 0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:

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

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

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

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

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

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

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

2561, 3311 5 - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten) 30 50 100 30 100 3.2 2 G 2 B

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

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

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

2561, 3311 9 - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed) 30 30 100 50 100 3.2 2 G 2 B

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

2562, 3311 2 Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m2 10 30 50 10 50 D 3.1 1 G 2 B

259, 331 A0 Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:

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

259, 331 A2 - p.o. >= 2.000 m2 50 100 500 Z 30 500 5.1 3 G 3 B

259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. 30 30 100 30 100 3.2 2 G 2 B

259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m2 30 30 50 10 50 3.1 1 G 2 B

27, 28, 33 -  

27, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN

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

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

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

28, 33 3 - met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW 50 30 300 Z 30 300 D 4.2 3 G 2 B

26, 28, 33 -

26, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS

26, 28, 33 A Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie 30 10 30 10 30 2 1 G 1

26, 27, 33 -  

26, 27, 33 - VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.

271, 331 Elektromotoren- en generatorenfabrieken incl. reparatie 200 30 30 50 200 4.1 1 G 2 B L
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271, 273 Schakel- en installatiemateriaalfabrieken 200 10 30 50 200 4.1 1 G 2 B L

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

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

274 Lampenfabrieken 200 30 30 300 R 300 4.2 2 G 2 B L

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

2790 Koolelektrodenfabrieken 1500 300 1000 C Z 200 R 1500 6 2 G 3 B L

26, 33 -  

26, 33 - VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH.

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

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

26, 32, 33 -  

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

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

29 -  

29 VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS

291 0 Autofabrieken en assemblagebedrijven

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

291 2 - p.o. >= 10.000 m2 200 30 300 Z 50 R 300 4.2 3 G 2 B L

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

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

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

30 -  

30 - VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS)

301, 3315 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:

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

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

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

301, 3315 4 - metalen schepen >= 25m en/of proefdraaien motoren >= 1 MW 100 100 500 C Z 50 500 5.1 2 G 3 B

3831 Scheepssloperijen 100 200 700 100 R 700 5.2 2 G 3 B

302, 317 0 Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:

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

302, 317 2 - met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW 50 30 300 Z 30 R 300 4.2 2 G 2 B

303, 3316 0 Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:

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

303, 3316 2 - met proefdraaien motoren 100 30 1000 Z 100 R 1000 5.3 2 G 2 B
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309 Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 30 10 100 30 R 100 3.2 2 G 2 B

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

31 -  

31 - VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.

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

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

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

322 Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30 10 30 2 2 G 2

323 Sportartikelenfabrieken 30 10 50 30 50 3.1 2 G 2

324 Speelgoedartikelenfabrieken 30 10 50 30 50 3.1 2 G 2

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

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

38 -  

38 - VOORBEREIDING TOT RECYCLING

383201 Metaal- en autoschredders 30 100 500 Z 30 500 5.1 2 G 3 B

383202 A0 Puinbrekerijen en -malerijen:

383202 A1 - v.c. < 100.000 t/j 30 100 300 10 300 4.2 2 G 2

383202 A2 - v.c. >= 100.000 t/j 30 200 700 10 700 5.2 3 G 3

383202 B Rubberregeneratiebedrijven 300 50 100 50 R 300 4.2 2 G 2

383202 C Afvalscheidingsinstallaties 200 200 300 C 50 300 4.2 3 G 2 B

35 -  

35 - PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER

35 A0 Elektriciteitsproduktiebedrijven (electrisch vermogen >= 50 MWe)

35 A1 - kolengestookt (incl. meestook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth 100 700 700 C Z 200 700 5.2 2 G 3 B L

35 A2 - oliegestookt, thermisch vermogen > 75 MWth 100 100 500 C Z 100 500 5.1 2 G 3 B L

35 A3 - gasgestookt (incl. bijstook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth,in 100 100 500 C Z 100 R 500 5.1 1 G 3

35 A4 - kerncentrales met koeltorens 10 10 500 C 1500 1500 D 6 1 P 3

35 A5 - warmte-kracht-installaties (gas), thermisch vermogen > 75 MWth 30 30 500 C Z 100 R 500 5.1 1 G 2

35 B0 bio-energieinstallaties electrisch vermogen < 50 MWe:

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

35 B2 - vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa 50 50 100 30 R 100 3.2 2 G 1 L

35 C0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:

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

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

35 C3 - 100 - 200 MVA 0 0 100 C 50 100 3.2 1 P 2 B
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35 C4 - 200 - 1000 MVA 0 0 300 C Z 50 300 4.2 1 P 2 B

35 C5 - >= 1000 MVA 0 0 500 C Z 50 500 5.1 1 P 2 B

35 D0 Gasdistributiebedrijven:

35 D1 - gascompressorstations vermogen < 100 MW 0 0 300 C 100 300 4.2 1 P 1

35 D2 - gascompressorstations vermogen >= 100 MW 0 0 500 C 200 R 500 5.1 1 P 2

35 D3 - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A 0 0 10 C 10 10 1 1 P 1

35 D4 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C 0 0 30 C 10 30 2 1 P 1

35 D5 - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D 0 0 50 C 50 R 50 3.1 1 P 1

35 E0 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:

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

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

35 F0 windmolens:

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

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

35 F3 - wiekdiameter 50 m 0 0 300 C 50 300 4.2 1 P 3

36 -  

36 - WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER

36 A0 Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:

36 A1 - met chloorgas 50 0 50 C 1000 R 1000 D 5.3 1 G 2 L

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

36 B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:

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

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

36 B3 - >= 15 MW 0 0 300 C 10 300 4.2 1 P 2

41, 42, 43 -  

41, 42, 43 - BOUWNIJVERHEID

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

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

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

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

45, 47 -  

45, 47 - HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS

451, 452, 454 Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven 10 0 30 10 30 2 2 P 1 B

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

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

45204 B Autobeklederijen 0 0 10 10 10 1 1 G 1
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45204 C Autospuitinrichtingen 50 30 30 30 R 50 3.1 1 G 1 B L

45205 Autowasserijen 10 0 30 0 30 2 3 P 1

453 Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 0 0 30 10 30 2 1 P 1

473 0 Benzineservisestations:

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

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

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

46 -  

46 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING

461 Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 10 0 10 1 1 P 1

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

4621 1

Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders met een verwerkingscapaciteit van 500 ton/uur 

of meer 100 100 300 Z 50 R 300 4.2 2 G 2

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

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

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

46217, 4631 Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen 30 10 30 50 R 50 3.1 2 G 1

4632, 4633 Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën 10 0 30 50 R 50 3.1 2 G 1

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

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

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

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

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

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

46499 0 Grth in vuurwerk en munitie:

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

46499 2 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton 10 0 30 50 V 50 3.1 2 G 1

46499 3

- professioneel vuurwerk, netto expl. massa per bewaarplaats < 750 kg (en > 25 kg 

theatervuurwerk) 10 0 30 500 V 500 5.1 2 G 1

46499 4 - professioneel vuurwerk, netto expl. massa per bewaarplaats 750 kg tot 6 ton 10 0 30 1000 V 1000 5.3 2 G 1

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

46711 0 Grth in vaste brandstoffen:

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

46711 2 - kolenterminal, opslag opp. >= 2.000 m2 50 500 500 Z 100 500 5.1 3 G 3 B

46712 0 Grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen:

46712 1 - vloeistoffen, o.c. < 100.000 m3 50 0 50 200 R 200 D 4.1 2 G 2 B L
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46712 2 - vloeistoffen, o.c. >= 100.000 m3 100 0 50 500 R 500 D 5.1 2 G 2 B L

46712 3 - tot vloeistof verdichte gassen 50 0 50 300 R 300 D 4.2 2 G 2

46713 Grth minerale olieprodukten (excl. brandstoffen) 100 0 30 50 100 3.2 2 G 2 B

46721 0 Grth in metaalertsen:

46721 1 - opslag opp. < 2.000 m2 30 300 300 10 300 4.2 3 G 3 B

46721 2 - opslag opp. >= 2.000 m2 50 500 700 Z 10 700 5.2 3 G 3 B

46722, 46723 Grth in metalen en -halffabrikaten 0 10 100 10 100 3.2 2 G 2

4673 0 Grth in hout en bouwmaterialen:

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

4673 2 - algemeen: b.o. <= 2000 m² 0 10 30 10 30 2 1 G 1

46735 4 zand en grind:

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

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

4674 0 Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:

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

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

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

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

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

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

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

4677 0 Overige groothandel in afval en schroot: b.o. > 1000 m² 10 30 100 10 100 D 3.2 2 G 2 B

4677 1 - overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 1000 m² 10 10 50 10 50 3.1 2 G 2 B

466 0 Grth in machines en apparaten:

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

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

466, 469 Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. 0 0 30 0 30 2 2 G 1

47 -  

47 - DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN

47 A Detailhandel voor zover n.e.g. 0 0 10 0 10 1 1 P 1

471 Supermarkten, warenhuizen 0 0 10 10 10 1 2 P 1

4722, 4723 Detailhandel vlees, wild, gevogelte, met roken, koken, bakken 10 0 10 10 10 1 1 P 1

4724 Detailhandel brood en banket met bakken voor eigen winkel 10 10 10 C 10 10 1 1 P 1

4773, 4774 Apotheken en drogisterijen 0 0 0 10 10 1 1 P 1

4752 Bouwmarkten, tuincentra, hypermarkten 0 0 30 10 30 2 3 P 1

4778 Detailhandel in vuurwerk tot 10 ton verpakt 0 0 10 10 V 10 1 1 P 1

Pagina 16 van 23



Richtafstandenlijsten LIJST 1 - ACTIVITEITEN

SBI-2008 OMSCHRIJVING               AFSTANDEN IN METERS            INDICES

- n
u
m
m
e
r

G
E
U
R

S
T
O
F

G
E
L
U
ID

G
E
V
A
A
R

G
R
O
O
T
S
T
E
 

A
F
S
T
A
N
D

C
A
T
E
G
O
R
IE

V
E
R
K
E
E
R

V
IS
U
E
E
L

B
O
D
E
M

L
U
C
H
T

4791 Postorderbedrijven 0 0 50 0 50 3.1 2 G 1

952 Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) 0 0 10 10 10 1 1 P 1

55 -  

55 - LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING

5510 Hotels en pensions met keuken, conferentie-oorden en congrescentra 10 0 10 10 10 1 2 P 1

553, 552 Kampeerterreinen, vakantiecentra, e.d. (met keuken) 30 0 50 C 30 50 3.1 2 P 1

561 Restaurants, cafetaria's, snackbars, ijssalons met eigen ijsbereiding, viskramen e.d. 10 0 10 C 10 10 1 2 P 1

563 1 Café's, bars 0 0 10 C 10 10 1 2 P 1

563 2 Discotheken, muziekcafé's 0 0 30 C 10 30 D 2 2 P 1

5629 Kantines 10 0 10 C 10 10 D 1 1 P 1

562 Cateringbedrijven 10 0 30 C 10 30 2 1 G/P 1

49 -  

49 - VERVOER OVER LAND

491, 492 0 Spoorwegen:

491, 492 1 - stations 0 0 100 C 50 R 100 D 3.2 3 P 2

491, 492 2 - rangeerterreinen, overslagstations (zonder rangeerheuvel) 30 30 300 C 300 R 300 D 4.2 3 G 2

493 Bus-, tram- en metrostations en -remises 0 10 100 C 0 100 D 3.2 2 P 2

493 Taxibedrijven 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1

493 Touringcarbedrijven 10 0 100 C 0 100 3.2 2 G 1

494 0 Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m² 0 0 100 C 30 100 3.2 3 G 1

494 1 - Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m² 0 0 50 C 30 50 3.1 2 G 1

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

50, 51 -  

50, 51 - VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT

50, 51 A Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) 0 0 10 0 10 1 2 P 1

52 -  

52 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER

52241 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. zeeschepen:

52241 1 - containers 0 10 500 C 100 R 500 5.1 3 G 3

52241 2 - stukgoederen 0 30 300 C 100 R 300 D 4.2 3 G 3 B

52241 3 - ertsen, mineralen e.d., opslagopp. >= 2.000 m2 50 700 1000 C Z 50 1000 5.3 3 G 3 B

52241 4 - granen of meelsoorten, v.c. >= 500 t/u 100 500 500 C Z 100 R 500 5.1 3 G 3

52241 5 - steenkool, opslagopp. >= 2.000 m2 50 700 700 C Z 100 700 5.2 3 G 3 B

52241 6 - olie, LPG, e.d. 300 0 100 C 1000 R 1000 5.3 2 G 3 B L

52241 7 - tankercleaning 300 10 100 C 200 R 300 4.2 1 G 2 B

52242 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart:
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52242 1 - containers 0 10 300 50 R 300 4.2 2 G 2

52242 10 - tankercleaning 300 10 100 200 R 300 4.2 1 G 2 B

52242 2 - stukgoederen 0 10 100 50 R 100 D 3.2 2 G 2 B

52242 3 - ertsen, mineralen, e.d., opslagopp. < 2.000 m² 30 200 300 30 300 4.2 2 G 2 B

52242 4 - ersten, mineralen, e.d., opslagopp. >= 2.000 m² 50 500 700 Z 50 700 5.2 3 G 3 B

52242 5 - granen of meelsoorten , v.c. < 500 t/u 50 300 200 50 R 300 4.2 2 G 2

52242 6 - granen of meelsoorten, v.c. >= 500 t/u 100 500 300 Z 100 R 500 5.1 3 G 3

52242 7 - steenkool, opslagopp. < 2.000 m2 50 300 300 50 300 4.2 2 G 2 B

52242 8 - steenkool, opslagopp. >= 2.000 m2 50 500 500 Z 100 500 5.1 3 G 3 B

52242 9 - olie, LPG, e.d. 100 0 50 700 R 700 5.2 2 G 3 B L

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

52109 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 0 0 30 C 10 30 2 2 G 1

5221 1 Autoparkeerterreinen, parkeergarages 10 0 30 C 0 30 2 3 P 1 L

5221 2 Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties) 10 0 100 C 30 100 3.2 2 G 1

5222 Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) 0 0 10 0 10 1 2 P 1

5223 A Luchthavens 200 50 1500 C 500 R 1500 D 6 3 P 3 B L

5223 B Helikopterlandplaatsen 0 50 500 50 500 5.1 1 P 2

791 Reisorganisaties 0 0 10 0 10 1 1 P 1

5229 Expediteurs, cargadoors (kantoren) 0 0 10 0 10 D 1 1 P 1

64 -  

53 - POST EN TELECOMMUNICATIE

531, 532 Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1

61 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C 0 10 1 1 P 1

61 B0 zendinstallaties:

61 B1 - LG en MG, zendervermogen < 100 kW (bij groter vermogen: onderzoek!) 0 0 0 C 100 100 3.2 1 P 2

61 B2 - FM en TV 0 0 0 C 10 10 1 1 P 2

61 B3 - GSM en UMTS-steunzenders (indien bouwvergunningplichtig) 0 0 0 C 10 10 1 1 P 2

64, 65, 66 -  

64, 65, 66 - FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN

64, 65, 66 A Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen 0 0 10 C 0 10 1 1 P 1

41, 68 -  

41, 68 - VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED

41, 68 A Verhuur van en handel in onroerend goed 0 0 10 0 10 1 1 P 1

77 -  

77 -

VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE 

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

7712, 7739 Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's) 10 0 50 10 50 D 3.1 2 G 1

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

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

62 -  

62 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE

62 A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 0 0 10 0 10 1 1 P 1

58, 63 B Datacentra 0 0 30 C 0 30 2 1 P 1

72 -  

72 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK

721 Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 30 10 30 30 R 30 2 1 P 1

722 Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 0 0 10 0 10 1 1 P 1

63, 69tm71, 73, 74, 

77, 78, 80tm82 -  

63, 69tm71, 73, 74, 

77, 78, 80tm82 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

63, 69tm71, 73, 74, 

77, 78, 80tm82 A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren 0 0 10 0 10 D 1 2 P 1

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

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

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

82992 Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 0 0 10 0 10 1 2 P 1

84 -  

84 - OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE VERZEKERINGEN

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

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

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

85 -  

85 - ONDERWIJS

852, 8531 Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs 0 0 30 0 30 2 1 P 1

8532, 854, 855 Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs 10 0 30 10 30 D 2 2 P 1

86 -  

86 - GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG

8610 Ziekenhuizen 10 0 30 C 10 30 2 3 P 2

8621, 8622, 8623 Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven 0 0 10 0 10 1 2 P 1

8691, 8692 Consultatiebureaus 0 0 10 0 10 1 1 P 1
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871 1 Verpleeghuizen 10 0 30 C 0 30 2 1 P 1

8891 2 Kinderopvang 0 0 30 0 30 2 2 P 1

37, 38, 39 -  

37, 38, 39 - MILIEUDIENSTVERLENING

3700 A0 RWZI's en gierverwerkingsinricht., met afdekking voorbezinktanks:

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

3700 A2 - 100.000 - 300.000 i.e. 300 10 200 C Z 10 300 4.2 2 G 1

3700 A3 - >= 300.000 i.e. 500 10 300 C Z 10 500 5.1 3 G 2

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

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

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

381 C Vuiloverslagstations 200 200 300 30 300 4.2 3 G 3 B

382 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:

382 A1 - mestverwerking/korrelfabrieken 500 10 100 C 10 500 5.1 3 G 3

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

382 A3 - verwerking radio-actief afval 0 10 200 C 1500 1500 6 1 G 1

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

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

382 A6 - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW 300 200 300 C Z 50 300 D 4.2 3 G 3 B L

382 A7 - verwerking fotochemisch en galvano-afval 10 10 30 30 R 30 2 1 G 1 B L

382 B Vuilstortplaatsen 300 200 300 10 300 4.2 3 G 3 B

382 C0 Composteerbedrijven:

382 C1 - niet-belucht v.c. < 5.000 ton/jr 300 100 50 10 300 4.2 2 G 2 B

382 C2 - niet-belucht v.c. 5.000 tot 20.000 ton/jr 700 300 100 30 700 5.2 2 G 2 B

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

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

382 C5 - GFT in gesloten gebouw 200 50 100 100 R 200 4.1 3 G 1 B L

94 -  

94 - DIVERSE ORGANISATIES

941, 942 Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren) 0 0 10 0 10 1 1 P 1

9491 Kerkgebouwen e.d. 0 0 30 0 30 2 2 P 1

94991 A Buurt- en clubhuizen 0 0 30 C 0 30 D 2 2 P 1

94991 B Hondendressuurterreinen 0 0 50 0 50 3.1 1 P 1

59 -  

59 - CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

591, 592, 601, 602 Studio's (film, TV, radio, geluid) 0 0 30 C 10 30 2 2 G 1
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5914 Bioscopen 0 0 30 C 0 30 2 3 P 1

9004 Theaters, schouwburgen, concertgebouwen, evenementenhallen 0 0 30 C 0 30 2 3 P 1

9321 Recreatiecentra, vaste kermis e.d. 30 10 300 10 300 D 4.2 3 P 3

8552 Muziek- en balletscholen 0 0 30 0 30 2 2 P 1

85521 Dansscholen 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1

9101, 9102 Bibliotheken, musea, ateliers, e.d. 0 0 10 0 10 1 2 P 1

91041 Dierentuinen 100 10 50 C 0 100 3.2 3 P 1

91041 Kinderboerderijen 30 10 30 C 0 30 2 1 P 1

931 0 Zwembaden:

931 1 - overdekt 10 0 50 C 10 50 3.1 3 P 1

931 2 - niet overdekt 30 0 200 10 200 4.1 3 P 1

931 A Sporthallen 0 0 50 C 0 50 3.1 2 P 1

931 B Bowlingcentra 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1

931 C Overdekte kunstijsbanen 0 0 100 C 50 R 100 3.2 2 P 1

931 D Stadions en open-lucht-ijsbanen 0 0 300 C 50 R 300 4.2 3 P 2

931 E Maneges 50 30 30 0 50 3.1 2 P 1
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931 F Tennisbanen (met verlichting) 0 0 50 C 0 50 3.1 2 P 2

931 G Veldsportcomplex (met verlichting) 0 0 50 C 0 50 3.1 2 P 2

931 H Golfbanen 0 0 10 0 10 1 2 P 1

931 I Kunstskibanen 0 0 30 C 50 R 50 3.1 2 P 2

931 0 Schietinrichtingen:

931 1 - binnenbanen: geweer- en pistoolbanen 0 0 200 C 10 200 4.1 2 P 1

931 10 - buitenbanen met voorzieningen: pistoolbanen 10 0 1000 200 1000 5.3 1 P 1

931 11 - buitenbanen met voorzieningen: boogbanen 0 0 30 30 30 2 1 P 1

931 2 - binnenbanen: boogbanen 0 0 10 C 10 10 1 1 P 1

931 3 - vrije buitenbanen: kleiduiven 0 0 200 300 300 4.2 2 P 1 L

931 4 - vrije buitenbanen: schietbomen 0 0 500 1500 1500 6 1 P 1

931 5 - vrije buitenbanen: geweerbanen 10 0 1500 1500 1500 6 2 P 1

931 6 - vrije buitenbanen: pistoolbanen 10 0 1500 1500 1500 6 2 P 1

931 7 - vrije buitenbanen: boogbanen 0 0 10 200 200 4.1 1 P 1

931 8 - buitenbanen met voorzieningen: schietbomen 10 0 300 500 500 5.1 2 P 1

931 9 - buitenbanen met voorzieningen: geweerbanen 10 0 1000 1500 1500 6 2 P 1

931 A Skelter- en kartbanen, in een hal 10 0 50 10 50 3.1 2 P 1

931 B Skelter- en kartbanen, open lucht, < 8 uur/week in gebruik 50 30 500 30 500 5.1 2 P 1 B

931 C Skelter- en kartbanen, open lucht, >=8 uur/week in gebruik 50 50 1000 Z 30 1000 5.3 2 P 1 B

931 D Autocircuits, motorcrossterreinen e.d., < 8 uur/week in gebruik 100 50 700 50 700 5.2 3 P 1 B

931 E Autocircuits, motorcrossterreinen e.d., >=8 uur/week in gebruik 100 100 1500 Z 50 1500 6 3 P 1 B

931 F Sportscholen, gymnastiekzalen 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1

932 G Jachthavens met diverse voorzieningen 10 10 50 C 30 50 3.1 3 P 1 B

9200 Casino's 10 0 30 C 0 30 2 3 P 1

92009 Amusementshallen 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1

93299 Modelvliegtuig-velden 10 0 300 100 300 4.2 1 P 1

93 -  

96 - OVERIGE DIENSTVERLENING

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

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

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

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

96013 B Wasserettes, wassalons 0 0 10 0 10 1 1 P 1

9602 Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten 0 0 10 0 10 1 1 P 1

9603 0 Begrafenisondernemingen:

9603 1 - uitvaartcentra 0 0 10 0 10 1 2 P 1
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96031 2 - begraafplaatsen 0 0 10 0 10 1 2 P 1

96032 3 - crematoria 100 10 30 10 100 3.2 2 P 2 L

9313, 9604 Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden 10 0 30 C 0 30 2 1 P 1

9609 A Dierenasiels en -pensions 30 0 100 C 0 100 3.2 1 P 1

9609 B Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 0 0 10 C 0 10 D 1 1 P 1
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Staat van Horeca-activiteiten 

 

CATEGORIE I "LICHTE HORECA" 

Horecabedrijven, die gelet op de aard en omvang ervan zowel vanuit functionele als uit 
milieuoverwegingen (vooral verstrekking van etenswaren en maaltijden) niet of nauwelijks storend 
kunnen werken op de bestaande en/of toekomstige functies van de omgeving van deze 
horecabedrijven.  

− automatiek; 

− broodjeszaak; 

− cafetaria; 

− crêperie; 

− croissanterie; 

− koffiebar; 

− lunchroom; 

− snackbar; 

− tearoom; 

− ijssalon; 

− restaurant;  

− bistro; 

− bed & breakfast; 

− hotel. 
 

CATEGORIE II "MIDDELZWARE HORECA" 

Horecabedrijven die normaal gesprokenook delen van de nacht geopend zijn en die 

daardoor aanzienlijke hinder voor omwonenden kunnen veroorzaken: 

a bar; 

b bierhuis; 

c biljartcentrum; 

d café; 

e proeflokaal; 

f shoarma/grillroom; 

g zalenverhuur (zonder regulier gebruik ten behoeve van  

h feesten en muziek/dansevenementen). 
 

CATEGORIE III "ZWARE HORECA" 

Horecabedrijven die voor een goed functioneren ook ’s nachts geopend zijn en/of die  

tevens een groot aantal bezoekers aantrekken en daardoor grote hinder voor de 

omgeving met zich mee kunnen brengen: 

a dancing; 

b discotheek; 

c nachtclub; 

d partycentrum (regulier gebruik ten behoeve van feesten en  

e muziek/dansevenementen). 
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Eindnoten

1. GPR Gebouw® is een hulpmiddel bij het toetsen van dubo-ambities. Het is een praktisch 
programma om de plankwa-liteit en milieubelasting van een project in samenhang te 
optimaliseren. 
Het programma GPR Gebouw® zet ontwerpgegevens van een gebouw om naar prestaties op het 
gebied van kwaliteit, toekomstwaarde en de gebruikelijke aspecten van duurzaamheid. 
De ontwikkelaar informeert de gemeente met een GPR-Gebouw berekening of gelijkwaardig 
(meest recente versie) of aan de regionale ambitie wordt voldaan. Hiertoe ontvangt de ontwikkelaar 
van de gemeente een intakeformulier GPR-Gebouw. Op basis van een ingevuld intakeformulier 
ontvangt de ontwikkelaar een gratis sublicentie GPR-Gebouw . 

2. Een energievisie is een studie naar de vraag naar en opwekking van energie in een ruimtelijk 
project (warmte (stads-verwarming), koude, elektriciteit). Het project bevat meestal al een 
programma met uitsplitsing naar de soort functie (wonen,kantoor, bedrijven, voorzieningen In de 
openbare ruimte, etc.). Per functie wordt de energievraag bepaald. Vervolgens wordt bekeken of 
de energievraag op gebouwniveau kan worden beperkt door bijvoorbeeld warmte-isolatie, slimme 
indelingen (tappunten dicht bij de CV), bepaalde energiebesparende installaties, etc. Voor de 
resterende ener-gievraag wordt bekeken in hoeverre er duurzame energiebronnen voorhanden zijn. 

3. Zoals weergegeven in bijlage 1 onderdeel D van het besluit omgevingsrecht (BOR)

4. Richtlijnen voor het vaststellen van hogere waarden Wet geluidhinder - Herziene versie 2010

5. Routeringsbesluit gemeente Leiderdorp 15 december 2008.

6. Leidinggegevens: 
leiding W-515-03; diameter 8 inch: maximale werkdruk 40 bar. 
leiding W 515-05; diameter 12 inch; maximale werkdruk 40 bar. 

7. BLEVE:  'Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion' (kokende 
vloeistof-gasexpansie-explosie). Dit is een soort explosie die kan voorkomen als een houder 
(tank) met een vloeistof onder druk openscheurt. Een BLEVE kan voorkomen bij een houder die 
gevuld is met een stof die onder atmosferische omstandigheden een gas is maar onder druk een 
vloeistof is zoals LPG. De houder bevat dan een laag vloeistof met een laag gas erboven. Er wordt 
onderscheid gemaakt in een koude en een warme BLEVE. Een koude BLEVE ontstaat door het 
ineens vrijkomen van de gehele inhoud, bijvoorbeeld door een aanrijding en daaropvolgende 
ontsteking van het uitstomende gas. Bij een warme BLEVE bezwijkt de tankauto door opwarming 
door een externe bron.

8. Rapport ' OTB A4 Burgerveen - Leiden 2008 Externe veiligheid A4 Leidse regio, d.d. 7 oktober 
2008, referentie 081430, opgesteld door Aviv.

9. Rapport 'Kwantitatieve Risicoanalyse Risicoberekening hogedrukaardgasleiding BP Bloemerd, 
Leiderdorp, d.d. 4 oktober 2011, nr. 2011010995, opgesteld door Milieudienst West-Holland.
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