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 Het BRZO is op 19 juli 1999 in werking getreden.
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Inleiding

Vanaf 31 augustus 2007 tot en met 11 oktober 2007 heeft ten behoeve van de inspraak het
voorontwerpbestemmingsplan ´Bedrijventerreinen Naarden´ ter inzage gelegen. Het voorontwerp
bestemmingsplan heeft betrekking op de bedrijventerreinen Gooimeer Noord, Gooimeer Zuid en
Quest.

Naar aanleiding van de inspraak hebben wij zes inspraakreacties ontvangen. In hoofdstuk 2 van deze
nota is deze reactie samengevat en is een inhoudelijke reactie gegeven en voorts is aangegeven of
de inspraakreactie aanleiding geeft tot aanpassing van het plan.

Voorts zijn in hoofdstuk 3 van deze nota de in het kader van het vooroverleg ex artikel 10 Besluit op
de ruimtelijke ordening (Bro) ontvangen reacties van instanties samengevat en is eveneens een
inhoudelijke reactie gegeven en aangegeven of de reactie aanleiding geeft tot aanpassing van het
plan.

De inspraakreacties en de in het kader van het overleg artikel 10 Bro ontvangen reacties zijn als
bijlage opgenomen bij deze nota.
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1. Inspraak

Gedurende de inspraak periode van ter inzage legging hebben wij de navolgende inspraakreactie
ontvangen:

1. Quest International, t.a.v. de heer J. Bejczy, Postbus 2, 1400 CA Bussum
2. E.P.W. Out Beheer b.v., t.a.v. de heer E.P.W. Out, Postbus 414, 1400 AK Bussum
3. Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken, t.a.v. de heer R. Kloosterman, Gr. Willem de Oudelaan

70, 1412 AW Naarden
4. AKF/AGF Industrie b.v., t.a.v. de heer J. Bakker, Postbus 5131, 1410 AC Naarden
5. Bulters & Bulters Vastgoed b.v., t.a.v. de heer P. Bulters, Postbus, 96056, 1006 EB Amsterdam,

namens Endress + Hauser, Nikkelstraat 6-12, Naarden
6. Koopmanschap de ´Smid van Naarden, t.a.v. de heer P. Koopmanschap, Energiestraat 23c, 1411

AR Naarden
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De inspraakreacties van de personen/instanties die gereageerd hebben zijn in deze nota opgenomen en van commentaar voorzien. Tevens is
aangegeven of de inspraakreactie aanleiding heeft gegeven tot aanpassing van het plan. Indien dit het geval is, is dit cursief weergegeven.

NR. NAW GEGEVENS INDIENDER SAMENVATTING INSPRAAKEACTIE REACTIE GEMEENTE

1. Quest International
t.a.v. de heer J. Bejczy
Postbus 2
1400 CA Bussum

a.
Indiener ziet graag in het ontwerp
bestemmingsplan opgenomen dat bedrijventerrein
Quest ook voor bestemmingsverkeer < 3500 kg via
de aansluiting aan de A1 te ontsluiten is. Zo
beschreven dat bij een positief besluit van
Rijkswaterstaat wijziging van het bestemmingsplan
niet noodzakelijk is.

b.
Indiener mist in hoofdstuk 6 een paragraaf over
alternatieve/duurzame energieopwekking. Graag
ziet indiener een passage opgenomen die plaatsing
van windturbines op de bedrijventerreinen binnen
het nieuwe bestemmingsplan mogelijk maakt.

c.
In paragraag 6.4.3, kenmerken watersystemen en
specifiek beleid, wordt onder de alinea Riolering
niet vermeld dat het bedrijventerrein Quest niet is
aangesloten op de gemeentelijke riolering. Indiener
ziet graag in het ontwerp bestemmingsplan
beschreven dat aansluiting van Quest op de
gemeentelijke riolering potentieel tot de
mogelijkheden kan behoren.

a.
Een bestemmingsplan geeft alleen de bestemming van gronden
weer. In het geval van de bestemming ´Verkeer´ wordt in het
bestemmingsplan niet opgenomen wat voor verkeer hier over heen
mag. Tussen RWS, gemeente en Quest zijn indertijd duidelijke
afspraken gemaakt wat er wel en niet over heen mag. De
aansluiting is speciaal aangelegd zodat het gevaarlijke transport
niet meer over de Huizerstraatweg hoeft te gaan en dus ook geen
gevaar meer oplevert voor omwonenden. Het bestemmingsplan zal
dus niet aangepast worden.

b.
Op het bedrijventerrein zullen geen windturbines geplaatst
worden. In de eerste plaats levert dit een horizonvervuiling op. In
de tweede plaats is het niet wenselijk om in een bebouwde
omgeving (woonwijk, stadscentrum, bedrijventerrein) windturbines
plaatsen in het kader van geluidsoverlast en slagschaduw.
Tenslotte kan het afbreken van een wiek voor veel gevaar zorgen
in een bebouwde omgeving. Vanwege de bovenstaande redenen
worden windturbines dan ook over het algemeen langs snelwegen
en grote waterwegen geplaatst.

c.

Quest en de gemeente zullen hierover in de toekomst met elkaar
in gesprek gaan.
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Onderdelen a en b van de inspraakreactie worden niet
aangepast in het bestemmingsplan
Onderdeel c van de inspraakreactie wordt opgenomen in
de toelichting

2. E.P.W. Out Beheer b.v.
t.a.v. de heer E.P.W. Out
Postbus 414
1400 AK Bussum

Indiener geeft aan dat op de plankaart van het
ontwerp bestemmingsplan het perceel aan de
Energiestraat 34 de aanduiding B2 heeft gekregen.
Op het betreffende perceel is echter een
metaalbewerkingsbedrijf gehuisvest, te weten de
firma Metaalbewerkingsbedrijf E. Out B.V. Indiener
geeft aan dat een dergelijk bedrijf tot de categorie
B3 behoort en verzoekt dit te herzien.

Naar aanleiding van de inspraakreactie wordt de plankaart
aangepast.

3. Vogelwerkgroep Het Gooi en
Omstreken
t.a.v. de heer R. Kloosterman
Gr. Willem de Oudelaan 70
1412 AW Naarden

Indiener acht het niet gewenst dat de vaarweg in
de zuidoosthoek van bedrijventerrein Gooimeer Zuid
loopt en is derhalve van mening dat
Wijzigingsbevoegdheid I niet noodzakelijk is.
Indiener geeft als alternatief de optie waarbij de
vaarweg uitmondt in het Gooimeer via of in de
directe nabijheid van de jachthaven Naarden. Op
deze wijze is sprake van een geconcentreerde
toegang tot het Gooimeer waarbij de
(recreatie)scheepvaart door middel van betonning
of stremmingen uit de buurt van het Natura 2000
gebied kan worden geleid.

De provincie Noord-Holland wil de recreatieve mogelijkheden van
de Gooi- en Vechtstreek verder ontwikkelen en heeft daarvoor het
programma Groene Uitweg opgesteld. Eén van de onderdelen is
het realiseren van een veilige binnendoorvaarverbinding tussen de
Vecht, de Naardertrekvaart en het Gooimeer. De vaarverbinding is
bedoeld voor de kleine watersport: roeiboten, kleine motorbootjes
en kano�s.

Drie mogelijke alternatieven op Naardens� grondgebied worden in
2008 onderzocht in het kader van het project
�Binnendoorvaarverbinding Vecht-Naardertrekvaart-Gooimeer� van
de provincie Noord-Holland. De voor- en nadelen van de drie
opties worden onderzocht, waarna het college een definitief besluit
neemt over het tracé.

Een van de opties voor de nieuwe vaarverbinding loopt vanaf de
Naardertrekvaart langs het voormalige Fort Ronduit naar het
Gooimeer (in de zuidoosthoek van bedrijventerrein Gooimeer
Zuid). Op deze overgang tussen het bedrijventerrein en de
vestingstad speelt al langer de wens om een �zachtere� overgang te
creëren dan in de huidige situatie het geval is.

Omdat de plannen nog niet voldoende concreet zijn neemt de
gemeente een wijzigingsbevoegdheid op in het bestemmingsplan,
dat het college de mogelijkheid biedt om de bestemmingen
�Verkeer� en �Verkeer-verblijf� te wijzigen naar �Water� en �Groen�.
Derhalve acht de gemeente Wijzigingsbevoegdheid I wel degelijk
noodzakelijk. Tot slot benadrukt de gemeente dat er een
uitgebreid onderzoek ten grondslag ligt aan de keuze voor het
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definitieve besluit over het tracé.

Naar aanleiding van de inspraakreactie wordt het
bestemmingsplan niet aangepast.

4. AKF/AGF Industrie b.v.
t.a.v. de heer J. Bakker
Postbus 5131
1410 AC Naarden

a.
Indiener geeft aan dat het perceel aan de
Nikkelstraat 16-18 thans is aangeduid met een
gebruiksclassificatie B2. Gelet op de activiteiten die
indiener op het betreffende perceel ontplooit (het
maken van producten uit metaal en het
vervaardigen van producten uit kunststof), dient dit
tenminste klasse B4 te zijn. Het betreft bestaande
productie welke aldaar reeds sedert 1987 wordt
uitgevoerd en waarvoor een milieuvergunning is
verleend.

b.
De bouwhoogte voor het perceel aan de
Nikkelstraat 16-18 staat thans aangeduid op 8,5
meter. Gelet op de aanstaande bouw van 18,50
meter (met uitbreiding naar 22 meter) op het
perceel van de oude manege en de maximale
bouwhoogte van 12,50 meter voor het perceel van
Ad Smelt B.V. verzoekt indiener om de maximale
bouwhoogte te verhogen. Het lijkt indiener
wenselijk de hoogte naar 18,50 meter te brengen,
echter het lijkt indiener redelijk en billijk om een
bouwhoogte van maximaal 12,50 meter toe te
staan.

a.

b.

Naar aanleiding van de inspraakreactie wordt de plankaart
aangepast.

5. Bulters & Bulters Vastgoed b.v.
t.a.v. de heer P. Bulters
Postbus 96056
1006 EB Amsterdam
namens Endress + Hauser
Nikkelstraat 6-12 te Naarden

Indiener heeft serieuze plannen om uit te breiden
en nieuw te bouwen als gevolg van een reëel te
verwachten groei van ca. 40% in de komende 3
jaar. Er is behoefte aan ca. 4.500 m2
kantoorgebouw. In verband met de beschikbare
ruimte op het terrein zal dit in 4 of 5 bouwlagen
ondergebracht dienen te worden. Indiener is het
oneens met de bouwhoogte van 8,5 meter.
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- Op een afstand van 100 meter is een
bouwhoogte van 22,5 meter acceptabel. In
artikel 2.4 van de voorschriften is gesteld dat
er een �geleidelijke overgang van
bouwhoogtes: hoog aan de A1 en lager aan de
Amsterdamsestraatweg� moet zijn. Indiener is
van mening dat een bouwhoogte van ca. 17
meter op het betreffende perceel binnen deze
lijn valt.

- Indiener is bovendien van mening dat de
nieuwbouw bij een hoogte van ca. 20 meter
pas zichtbaar wordt.

- Tot slot stelt indiener dat vrijwel alle gebouwen
      welke momenteel reeds aanwezig zijn binnen
      de plankaart van het voorontwerp
      bestemmingsplan, de gestelde bouwhoogte met
      ongeveer 2 meter overschrijden.

Naar aanleiding van de inspraakreactie wordt de plankaart
aangepast.

6. Koopmanschap de ´Smid van
Naarden� B.V.
t.a.v. de heer P. Koopmanschap
Energiestraat 23c
1411 AR Naarden

Indiener verzoekt om op de locatie Energiestraat
23c de bestemming detailhandel/groothandel toe te
voegen, gezien de toestemming die indiener in
1994 heeft verkregen in de vestigingsvergunning,
gebruiksvergunning en vergunning wet
milieubeheer. Naar aanleiding van de inspraakreactie wordt de plankaart

aangepast.
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2. Vooroverleg ex artikel 10 Bro

In het kader van het overleg ex artikel 10 Bro is het voorontwerp bestemmingsplan toegezonden aan
de navolgende instanties:
1. Provincie Noord-Holland, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem
2. Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten, Postbus 1001, 3700 BA Zeist
3. Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, Postbus 1600, 3800 BP Amersfoort
4. Ministerie van Economische zaken, Programma Noordvleugel, Postbus 2010, 2500 EC Den Haag
5. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag
6. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Noord Holland, Postbus 3119, 2001 DC Haarlem
7. VROM-Inspectie Regio Noordwest, Postbus 1006, 2001 BA Haarlem
8. Gewest Gooi en Vechtstreek, Postbus 251, 1400 AG Bussum
9. Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi- en Eemland, Postbus 336, 3800 AH Amersfoort
10. Waternet, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam
11. N.V. Nederlandse Gasunie, Postbus 444, 2740 AK Waddinxveen
12. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, Postbus 2113, 1990 AC Velserbroek
13. KPN, District Utrecht, Postbus 16300, 3500 CH Utrecht
14. NUON, Postbus 384, 1800 AJ Alkmaar
15. Dienst Defensie Vastgoed, Directie West R.O.M., Postbus 8002, 3503 RA Utrecht
16. Vereniging Natuurmonumenten, , Postbus 9955, 1243 ZS ´s-Gravenland
17. Bedrijvenvereniging FIN, secr. Groot Hertoginnelaan 18, 1405 ED Bussum
18. Regionale Brandweer, J. v.d. Heijdenstraat 192, 1221 EN Hilversum
19. Gemeente Muiden, Postbus 3, 1398 ZG Muiden
20. Gemeente Almere, Postbus 200, 1300 AE Almere
21. Gemeente Bussum, Postbus 6000, 1400 HA Bussum
22. Gemeente Huizen, Postbus 5, 1270 AA Huizen
23. Gemeente Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp
24. Gemeente Hilversum, Postbus 9900, 1201 GM Hilversum
25. Welstands- en Monumentencommissie van gemeente Naarden, t.a.v. secr. de heer A. de Haan

De instanties genoemd onder 1, 8, 11, 15 en 20 aangegeven geen opmerkingen te hebben met
betrekking tot het voorontwerpbestemmingsplan. Van de instanties genoemd onder 2, 3, 4, 5, 13,
14, 16, 19, 21, 22, 23 en 24 is geen reactie ontvangen.

Van de instanties 6, 7, 9, 10, 12, 17, 18 en 25 zijn de ontvangen reacties zijn hieronder samengevat
en beantwoord in de volgorde van de reactie. De desbetreffende brieven zijn in de bijlage I ´Artikel
10�reacties´ achter de toelichting opgenomen.
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De reacties van de instanties die gereageerd hebben zijn in deze nota opgenomen en van commentaar voorzien. Tevens is
aangegeven of de reactie aanleiding heeft gegeven tot aanpassing van het plan. Indien dit het geval is, is dit cursief weergegeven.

NR. NAW GEGEVENS INDIENDER SAMENVATTING ARTIKEL 10-BRO REACTIE REACTIE GEMEENTE

6. Directoraat-Generaal
Rijkswaterstaat
Directie Noord-Holland
Postbus 3119
2001 DC Haarlem

a.
Indiener geeft aan dat in hoofdstuk 5.2
Rijksbeleid van de toelichting onder 

het ruimtelijk beleid met betrekking tot de
infrastructuur ontbreekt. Dit beleid is opgenomen
in paragraaf 2.3 Steden, dorpen,
bereikbaarheid en kan als volgt worden
samengevat:

Er moet voldoende ruimte voor infrastructuur
beschikbaar zijn.

Er moet uitbreidingsruimte langs de
hoofdinfrastructuur beschikbaar blijven.
Toekomstige verbredingen van
hoofdinfrastructuur mogen financieel en fysiek
niet worden belemmerd.

Het rijk zorgt ten minste voor de basiskwaliteit
langs de hoofdinfrastructuur. Het beleid is gericht
op het oplossen van bestaande knelpunten en het
voorkomen van nieuwe.

b.
In de toelichting, hoofdstuk 5.2 Rijksbeleid,
ontbreekt een beschrijving van de Nota Mobiliteit.
De beleidsdoelstellingen van deze nota zijn
samengevat als volgt:

De Nota Mobiliteit is een verkeerskundige
uitwerking van de Nota Ruimte. De doelstellingen
van het beleid uit deze nota zijn:
1. het verbeteren van de internationale
       bereikbaarheid;
2. het verbeteren van de interne en onderlinge

a.

b.
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bereikbaarheid van de nationale stedelijke
netwerken en economische kerngebieden;

3. een goed functionerend systeem voor het
vervoer van personen en goederen als
essentiële voorwaarde voor economische
ontwikkeling;

4. het inzetten op proces- en technologie-
innovatie ter realisering van de
beleidsdoelen.

De uitgangspunten bij het realiseren van deze
beleidsdoelen zijn betrouwbare reistijden, vlotte
en veilige verkeersafwikkeling binnen de
(inter)nationale wettelijke en beleidsmatige
kaders van milieu en leefomgeving. Deze nota
bevat in de hoofdstukken 6. Veiligheid en
7. Leefomgeving ook beleid met betrekking tot
verkeer, vervoer en verkeersveiligheid voor de
decentrale overheden en is daarom in dit kader
van belang.

c.
De Vierde Nota Waterhuishouding is het
beleidskader voor de waterhuishouding. De Nota
Anders omgaan met water. Waterbeleid 21e eeuw
is een uitwerking van de Vierde Nota.

d.
Bij het opgenomen fragment van de geluidskaart
in de toelichting ontbreekt een legenda. De
optredende geluidsbelastingen laat het
kaartfragment daardoor niet zien. In dit
onderdeel zouden de verkeerscijfers opgenomen
moeten worden, die voor het opstellen van de
geluidskaart zijn gebruikt. De cijfers voor de A1
die voor het opstellen van de geluidskaart zijn
gebruikt, zijn correct.

e.
In de toelichting is in hoofdstuk 6.9.3 Externe
veiligheidstoets aangegeven dat er in de door
rijkswaterstaat uitgegeven risicoatlas voor het

c.

d.

e.
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vervoer van gevaarlijke stoffen één weg is
aangegeven, waarlangs de grenswaarde wordt
overschreden. Rijkswaterstaat Adviesdienst
Verkeer en Vervoer heeft de Risicoatlas
wegtransport gevaarlijke stoffen, 24 maart 2003,
uitgegeven. In deze risicoatlas is geen weg
binnen de gemeente opgenomen, waar
overschrijding van de normen optreedt. Een en
ander kan aangepast worden.

f.
In artikel 4 van de voorschriften, onder 

is het noodzakelijk om
een lid h toe te voegen: voorzieningen ten
behoeve van het verkeer.

f.

7. VROM-Inspectie Regio
Noordwest
Postbus 1006
2001 BA Haarlem

Indiener verzoekt om in de toelichting in
hoofdstuk 6.5 Luchtkwaliteit de resultaten op
te nemen van de �Rapportage Luchtkwaliteit 2005�
van augustus 2006.

9. Kamer van Koophandel en
Fabrieken voor Gooi- en
Eemland
Postbus 336
3800 AH Amersfoort

a.
Indiener geeft aan dat de aanduidingen op de
plankaart bij ondernemers tot veel vragen leiden.
De indruk bestaat dat op diverse plaatsen de
feitelijke situatie afwijkt van hetgeen op de kaart
staat aangegeven. Met name betreft het panden
waar de aanduiding perifere detailhandel (pdh)
staat of juist afwezig is.

b.
Het bevreemdt indiener dat er geen conclusies
worden verbonden aan de constatering van de
grote parkeerdruk en de noodzaak tot efficiënte
inrichting van de openbare ruimte. De
wijzigingsbevoegdheid naar pdh zal deze
parkeerdruk alleen maar laten toenemen.

a.
De bestaande detailhandelsbedrijven worden op hun huidige locatie
gehandhaafd en positief bestemd middels een maatbestemming
binnen de bestemming Bedrijf. De gemeente heeft dit aan de hand
van de gegevens van de Kamer van Koophandel nogmaals
onderzocht en gaat ervan uit dat een en ander nu correct in het
bestemmingsplan is opgenomen.

b.
Het is een gegeven dat de parkeerdruk op Gooimeer Zuid hoog is.
Het voorzien in voldoende parkeergelegenheden is in principe de
verantwoordelijkheid van ondernemers. Er kunnen niet meer
plaatsen in het openbaar gebied gerealiseerd worden. Wanneer er
uitbreidingen of veranderingen plaatsvinden bij de ondernemers
zullen zij voor extra parkeerplaatsen op eigen terrein moeten
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Indiener geeft aan dat het niet mogelijk is om bij
een pdh bestemming het parkeren op eigen
terrein af te wikkelen. Ook vindt indiener het
opmerkelijk dat er een aparte procedure is gestart
voor dit deel van het gebied.

c.
Het bevreemdt indiener dat er een
wijzigingsbevoegdheid II in het plan is
opgenomen om de bestemming bedrijven om te
zetten naar detailhandel. Aan deze bevoegdheid
is een aantal voorwaarden gekoppeld, o.a. het
maximeren van het aantal detailhandelsbedrijven.
Om juridisch toetsbaar te zijn dient te worden
aangegeven wat het huidige aantal
detailhandelsvestigingen is, of hoeveel het aantal
vierkante meter detailhandel bedraagt. Alleen dan
kan bepaald worden of er ruimte ontstaat om tot
wijziging over te gaan van de bestemming
bedrijven.

d.
In de toelichting wordt gesproken over de
ontwikkeling van gecombineerd vastgoed in deze
zone (bedrijfsverzamelgebouw voor detailhandel).

zorgen. Overigens geldt dat van de wijzigingsbevoegdheid ter
plaatste van de Amsterdamsestraatweg alleen gebruik gemaakt kan
worden als het aantal detailhandelbedrijven binnen de bestemming
Bedrijven niet toeneemt. Dit betekent dat het huidig aantal
detailhandelbedrijven op Gooimeer Zuid niet kan en mag toenemen.
Om die reden kan gesteld worden dat daarmee de parkeerdruk per
saldo niet zal toenemen.

Het is de gemeente niet duidelijk waarom bij een pdh bestemming
het parkeren op eigen terrein niet mogelijk zou zijn. Het voorzien in
voldoende parkeergelegenheid is, nogmaals, in principe de
verantwoordelijkheid van de ondernemer.

De aparte procedure c.q. de beoogde functionele invulling voor dit
gebied komt voort uit de Visie Gooimeerterreinen (d.d. juni 2006).

c.

d.
Bedrijfsverzamelgebouwen op het bedrijventerrein zijn geen
probleem. Het is niet de bedoeling dat deze
bedrijfsverzamelgebouwen gebruikt worden voor detailhandel.
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Dit is nu juist hetgeen voorkomen moet worden.
De zone zou bij wijziging alleen voor de
zogenaamde perifere detailhandelsbranches
moeten gelden. Dan betreft het volumineuze
producten. De formule bedrijfsverzamelgebouw is
daarbij niet aan de orde.

e.
Ten aanzien van de kantoorfunctie is er de
mogelijkheid ingebouwd om kantoren met een
maximum van 750 m2 te vestigen. Niet duidelijk is
hoe deze mogelijke invulling zich verhoudt tot het
provinciaal beleid waar gesproken wordt over
compensatie elders.

f.
Met betrekking tot wijzigingsbevoegdheid I vraagt
indiener zich af of het veranderen van de
bestemming niet leidt tot belemmeringen voor het
gebruik van het bedrijventerrein. Dit deel van het
terrein wordt veel gebruikt als parkeerplaats voor
vrachtwagens. Het weghalen van deze locatie
betekent een grotere parkeerdruk én het
dichterbij brengen van functies die spanning
kunnen opleveren met de aanwezige bedrijven.

Detailhandel is sowieso niet wenselijk op het bedrijventerrein dit in
tegenstelling tot de mogelijkheid voor perifere detailhandel aan de
Amsterdamsestraatweg.

e.
In het provinciaal locatiebeleid is een aantal typen vestigingsmilieus
opgenomen. De bedrijventerreinen Gooimeer Zuid en Noord passen
binnen het type Bedrijvenparken en moderne gemengde
vestigingsmilieus. Kantoren (zonder baliefunctie) zijn passend
binnen dit vestigingsmilieu. Bij de toepassing van het locatiebeleid
wordt een onderscheid gemaakt in kleinschalige en grootschalige
ontwikkelingen. Solitaire kantoren vallen onder een kleinschalige
ontwikkeling en zijn toegestaan tot een maximum van 750 m2.
In de Duurzame visie bedrijventerrein Gooimeer staat overigens ook
een en ander beschreven omtrent solitaire kantoren tot een
maximum van 750m2 (pag 55, paragraaf Gooimeer Zuid, tweede
alinea).

f.
Omdat de plannen nog niet voldoende concreet zijn neemt de
gemeente een wijzigingsbevoegdheid op in het bestemmingsplan,
dat het college de mogelijkheid biedt om de bestemmingen
�Verkeer� en �Verkeer-verblijf� te wijzigen naar �Water� en �Groen�.
Op dit moment is nog onvoldoende bekend over de invulling van
het betreffende gebied. Wanneer in de toekomst gebruik wordt
gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid dient de beoogde invulling
uiteraard goed ingepast te worden in de omgeving. Daarbij
rekening houden met onder meer de (eventuele toename van de)
parkeerdruk en de uitwaartse zonering van bedrijven in de directe
omgeving maakt onderdeel uit van deze inpassing.
Derhalve acht de gemeente Wijzigingsbevoegdheid I wel degelijk
noodzakelijk. Tot slot benadrukt de gemeente dat er een uitgebreid
onderzoek ten grondslag ligt aan de keuze voor het definitieve
besluit over het tracé.
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g.
Tot slot doet indiener de suggestie om de lijst van
bedrijfsactiviteiten te actualiseren. Inmiddels is er
een geactualiseerde lijst (uitgave 2007)
beschikbaar.

g.

10. Waternet
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam

a.
Op pagina 49 van de toelichting is aangegeven
dat de kern van het Waterbeheersplan Amstel,
Gooi en Vecht de zorg voor schoon water op het
juiste peil is. Tot de kern van dit plan behoort
echter ook de implementatie van de Europese
Kaderrichtlijn Water, het inspelen op de
verwachte klimaatveranderingen en een nieuwe
benadering van de afvalwaterketen. Bij deze
laatste is het uitgangspunt: die maatregelen
treffen in de afvalwaterketen, die het meest
kosteneffectief zijn voor het realiseren van de
watersysteemdoelen.

b.
Op pagina 49 van de toelichting is de Keur onjuist
geciteerd. De juiste citeertitel is: �Keur AGV�.

c.
Op pagina 51 van de toelichting wordt de term
onomkeerbaar gehanteerd. Dit moet omkeerbaar
zijn.

d.
Op de plankaarten zijn een aantal keringen niet
aangegeven. Dit betreft voor de plangebieden
Gooimeer Noord en Zuid een secundaire directe
waterkering langs de Amsterdamsestraatweg en
een primaire waterkering aan de noordzijde van
het plangebied Quest. Indiener verzoekt het
gedeelte (van de kernzone en/of
beschermingszone) dat binnen de plangrens valt
aan te geven als waterkering
(dubbelbestemming).

a.

b.

c.

d.
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e.
Door Gooimeer Zuid loopt een hoofdwatergang
van AGV. Deze watergang heeft op de plankaart
niet de bestemming water gekregen. Daarnaast is
conform de huidige situatie met name in
Gooimeer Zuid en in Quest waarschijnlijk meer
water aanwezig dan dat op de plankaarten als
zodanig is bestemd. Wij adviseren u voor alle
gebieden te controleren hoeveel oppervlaktewater
waar aanwezig is en (indien van toepassing) dit
als water op de plankaarten aan te geven.

f.
Op de plankaart voor Gooimeer Noord is de
ecologische functie aangewezen, dit ontbreekt
echter op de plankaart voor Quest en de
plankaarten voor Gooimeer Zuid. Daarnaast is de
oever tussen de Amsterdamsestraatweg en de
Naardertrekvaart in Gooimeer Noord bestemd als
verkeer. Deze oever is echter aangewezen als een
oeverzone met een hoge natuur- en
landschappelijke waarde. Indiener verzoekt de
functie van beide zones duidelijk aan te geven op
de plankaart. Wellicht kunnen betreffende zones
de eenduidige bestemming �Natuur� krijgen.

g.
De bestemming �Verkeer� langs de IJsselmeerweg
op plankaart 1 is in de feitelijke situatie (deels)
een groenzone. De bestemming �Groen� aan de
overzijde van de Naardertrekvaart op dezelfde
plankaart is in de feitelijke situatie een
bedrijventerrein. Indiener vraagt zich af of het de
intentie is om deze bestaande situatie inderdaad
anders te bestemmen.

h.
Indiener geeft aan dat er geen rekening is
gehouden met het ruimtegebruik voor bergende
voorzieningen of  het realiseren van extra
oppervlaktewater voor de extra verharding.

e.

De hoeveelheid water in het gebied Quest is juist
ingetekend.

f.
Op de plankaart voor Quest bevindt zich ten noorden van Quest een
PEHS, direct vanaf de sloot. Deze PEHS wordt echter niet
ingetekend omdat het betreffende gebied reeds de bestemming
�Natuur� heeft gekregen. Binnen deze bestemming is een en ander
afdoende afgedekt.

Voor wat betreft de plankaarten voor Gooimeer Zuid geeft de
gemeente aan dat er geen sprake is van een PEHS. Dientengevolge
worden deze plankaarten niet aangepast.

g.

De bestemming �Groen� aan de overzijde van de Naardertrekvaart
blijft ongewijzigd. De gemeente geeft aan dat op deze locatie de
bestemming correct is ingetekend.

h.
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i.
Op pagina 10 van de toelichting is aangegeven
dat voor Gooimeer Noord en Zuid in 2008 een
groenactieplan wordt opgesteld ter verbetering
van de kwaliteit van het groen. Indiener stelt voor
om in het plan ook oppervlaktewater te
betrekken. Indiener wil graag bij de opstelling van
het groenactieplan betrokken worden.

j.
Voor het terrein Quest geldt dat er in de
omgeving van dit plangebied problemen zijn met
de circulatie van het oppervlaktewater. Het
aanbrengen van extra verbindingen tussen
watergangen is een mogelijke oplossing
(eventueel in combinatie met een
circulatiegemaal) om de doorstroming te
verbeteren. In het watergebiedsplan Naardermeer
komt deze problematiek aan de orde. Eventuele
maatregelen dienen te worden afgestemd op het
genoemde watergebiedsplan.

k.
Het gebruik van uitlogende materialen (zoals
koper, zink) beïnvloedt de kwaliteit van regen- en
oppervlaktewater negatief en dient voorkomen te
worden (gedurende zowel de bouw- en
gebruiksfase). Indiener ziet hieromtrent gaarne
een passage in het bestemmingsplan opgenomen.

i.
Het groenactieplan Vesting, Gooimeer en overige gronden staat op
de planning voor 2008. Dat houdt in dat de voorbereidingen in het
najaar starten middels een workshop. De inspraak vindt plaats in
het voorjaar van 2009 waarna de uitvoering zal starten in het
laatste kwartaal van 2009 met uitloop naar 2010.

In een groenactieplan wordt samen met de bewoners gekeken naar
het openbare groen en eventueel de speelvoorzieningen. Het gaat
dan met name om de groenstroken waarbij een probleem wordt
ervaren zowel door ons in het kader van beheer als door de
bewoners in het kader van overlast, sociale onveiligheid of een
andere reden.

Het budget voor groenactieplannen is niet toereikend om
grootschalige veranderingen te bewerkstelligen op het gebied van
water/oeverbeheer.

j.

k.
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l.
Ten behoeve van reductie van de vuiluitworp uit
de riolering is afgesproken om 2,3 ha verhard
oppervlak af te koppelen op bedrijventerrein
Gooimeer Zuid. Op pagina 51 van de toelichting is
opgenomen dat de uitvoeringstermijn hiervoor
loopt van 2012 tot 2014. Conform de afspraken
die gemaakt zijn (o.a. in het kader van de
afgegeven Wvo-vergunning) dient het afkoppelen
gerealiseerd te zijn voor 31 december 2011.
Indiener verzoekt de termijn aan te passen met
als uiterste datum 31-12-2011.

l.

12. PWN Waterleidingbedrijf
Noord-Holland
Postbus 2113
1990 AC Velserbroek

a.
Ter veiligstelling van de in het plangebied te
leggen c.q. aanwezige leidingen verzoekt indiener
vooral ook de voorwaarden in acht te nemen die
openbare nutsbedrijven stellen om hun taak in
het algemeen belang te kunnen uitoefenen. Een
belangrijke voorwaarde is die van het beschikbaar
stellen van voldoende ruimte in openbare grond
voor het ondergronds verkeer. Deze ruimte dient
vrij te zijn van bomen en stekelige beplanting,
terwijl de overige beplanting van dien aard dient
te zijn dat ons leidingnet te allen tijde goed
bereikbaar blijft. Ingeval de leidingstrook voorzien
wordt van verharding, dient deze verharding
�open� te zijn. Tevens dient het leidingtracé vrij te
blijven van opslag e.d. Indiener vraagt met name
aandacht voor de ter plaatse aanwezige
transportleiding 500 AC

b.
Indiener geeft aan dat het zoeken naar
alternatieve bluswatervoorziening(en), in een zeer
vroeg stadium ontwikkeld dienen te worden zodat
er voldoende financiële middelen voor
vrijgemaakt kunnen worden.

a.
Aanwezige leidingen die een vertaling behoeven in de regelingen
van het bestemmingsplan waren ten tijde van het opstellen van het
voorontwerp niet bekend bij de gemeente. De gemeente zal nader
bekijken of aanwezige kabels en leidingen op de plankaart
opgenomen moeten worden middels een dubbelbestemming. Dit zal
tevens zijn beslag krijgen in de voorschriften van het
bestemmingsplan.

b.
Voor kennisgeving aangenomen.
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c.
Indiener vraagt aandacht voor het
standaarddocument VANN. Dit document is door
de nutsbedrijven in Noord-Holland opgesteld ten
behoeve van de aanleg van voorzieningen in
nieuwbouwgebieden.

d.
Indiener neemt aan dat in het onderhavige plan
geen vervuilde gronden aanwezig zijn.

c.
Voor kennisgeving aangenomen.

d.

Voor het overige deel van het plangebied is de bodemgesteldheid
onbekend. Het inzicht bieden in de bodemkwaliteit voor dit deel van
het plangebied is binnen de kaders van het bestemmingsplan niet
aan de orde. Het bestemmingsplan is immers hoofdzakelijk
conserverend van aard. Het is evenwel mogelijk dat de bodem
verontreinigd is. De aanname dat er in het plan geen vervuilde
gronden aanwezig zijn is daarmee feitelijk voorbarig. Wanneer in de
toekomst sprake is van sloop/nieuwbouw, dient de bodemkwaliteit
onderzocht te worden.

17. Bedrijvenvereniging FIN
secr. Groot Hertoginnelaan 18
1405 ED Bussum

a.
Indiener geeft aan dat mede door de zonering,
waarbij aan de zijde van de
Amsterdamsestraatweg de bestemming van
�Bedrijventerrein� gewijzigd kan worden in
�Detailhandel�, er meer ruimte bestemd zal
worden voor perifere detailhandel (pdh). Het is
niet duidelijk wat er met de bestemming gebeurt
op plaatsen waar nu pdh wordt uitgevoerd waar
dit volgens de visienota niet wenselijk is. Indiener
vraagt zich af hoe dit zich verhoudt tot het in de
visienota neergelegde begrip �genoeg is genoeg�
waarmee concreet wordt bedoeld dat er niet
meer m2 vloeroppervlakte aan detailhandel bij
zou mogen komen op deze bedrijventerreinen.
Indiener heeft enkele concrete vragen
hieromtrent:

a.
Uitgangspunt is om het aantal detailhandelbedrijven op Gooimeer
Zuid niet toe te laten nemen. De insteek is dat er pas een nieuw
detailhandelbedrijf is toegestaan in de zone langs de
Amsterdamsestraatweg als een detailhandelsvestiging buiten deze
zone haar activiteiten staakt. Hierbij is het tevens de bedoeling dat
de detailhandelbedrijven buiten de zone aan de
Amsterdamsestraatweg op termijn verdwijnen.

In het nieuwe bp komt geen nieuw verkooppunt vuurwerk.
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- Wat gebeurt er met de bestemming indien de
golfdetailhandel weg gaat. Kan de koper van
het pand zich beroepen op continuering van
de huidige bestemming pdh of wordt er
aangehouden dat de bestemming
�Bedrijventerrein� was en dat er dus industrie
of nijverheid gevestigd moet worden?

- Wat wordt er besloten indien een nieuwe
PDH zaak zich aandient en een pand aan de
Amsterdamsestraatweg wil kopen en zich
beroept op bovengenoemde zonering. Krijgt
dat bedrijf toestemming of wordt het begrip
�genoeg is genoeg� van kracht en krijgt het
geen toestemming om zich te vestigen?

- Er zijn plannen voor een tweede verkooppunt
van consumentenvuurwerk (ter plaatse van
Bronsstraat 8). Hoe werkt het beleid hier uit?

b.
Indiener ziet geen concrete oplossing om de
parkeerdruk te verminderen. De norm van 2,0
parkeerplaatsen per 100m2 wordt gehanteerd,
zonder dat het aantal werknemers of te
verwachten bezoekers van een complex in
aanmerking genomen wordt. Indiener verwacht
dat de parkeerdruk alleen maar groter zal worden
terwijl juist dit bestemmingsplan ervoor moet
zorgen dat dit knelpunt niet groter wordt.
Indiener verzoekt dit probleem nogmaals te
bestuderen wat er toe moet leiden dat de
voorschriften in het bestemmingsplan dusdanig
zullen worden aangepast dat de parkeerdruk niet
kan vermeerderen maar juist zal afnemen.

c.
Indiener is van mening dat het een gemiste kans
is om het terrein wat nu wordt bestemd voor
grondopslag niet te gebruiken om extra
bedrijvigheid mogelijk te maken of om het
parkeerprobleem te verminderen.

b.
Het is een gegeven dat de parkeerdruk op Gooimeer Zuid hoog is.
Het voorzien in voldoende parkeergelegenheden is in principe de
verantwoordelijkheid van ondernemers. Er kunnen niet meer
plaatsen in het openbaar gebied gerealiseerd worden. Wanneer er
uitbreidingen of veranderingen plaatsvinden bij de ondernemers
zullen zij voor extra parkeerplaatsen op eigen terrein moeten
zorgen. Overigens geldt dat van de wijzigingsbevoegdheid ter
plaatste van de Amsterdamsestraatweg alleen gebruik gemaakt kan
worden als het aantal detailhandelbedrijven binnen de bestemming
Bedrijven niet toeneemt. Dit betekent dat het huidig aantal
detailhandelbedrijven op Gooimeer Zuid niet kan en mag toenemen.
Om die reden kan gesteld worden dat daarmee de parkeerdruk per
saldo niet zal toenemen.

c.
Voor kennisgeving aangenomen.
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d.
Indiener ziet de twee wijzigingsbevoegdheden in
de visienota niet meer terug in het voorontwerp.
Indiener vraagt zich af hoe dit mogelijk is.

e.
Het terrein Quest is in het plan opgenomen;
indiener merkt op dat dit nooit in een eerdere
fase van dit Bestemmingsplan aan hem is
voorgelegd.

f.
Solitaire kantoren tot 750 m2 is een nieuw
gegeven voor indiener.

g.
Er staan geluidshinderlijnen over de wijk
Keverdijk; deze zijn mogelijk ingegeven door
vroegere industriële activiteiten. Indiener begrijpt
de huidige inpassing in het Bestemmingsplan niet.

h.
De aspecten op het gebied van milieu zijn voor
indiener onduidelijk.

d.
De wijzigingsbevoegdheid aan de �punt van Gooimeer Zuid� is wel
degelijk opgenomen op de plankaart. Voor de
wijzigingsbevoegdheid ter plaatse van het Rijkswaterstaatterrein is
de keuze gemaakt deze niet over te nemen, omdat de herinrichting
van het terrein passend is binnen de bestaande bestemming(en).
Daarmee is de noodzaak om een wijzigingsbevoegdheid op te
nemen komen te vervallen

e.
Het is een bewuste keuze van de gemeente geweest om het terrein
Quest te betrekken bij dit bestemmingsplan. Daarmee is er namelijk
voor alle bedrijventerreinen binnen de gemeente één
bestemmingsplan voorhanden.

f.
Het toestaan van deze functie is eveneens genoemd in de
Duurzame visie bedrijventerreinen Gooimeer en is overeenkomstig
het locatiebeleid van de provincie verwerkt in het bestemmingsplan.

g.
De geluidshinderlijnen zijn overeenkomstig de geluidszonering zoals
vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-
Holland (op 2-7-1991) opgenomen op de plankaart en verwerkt in
de voorschriften. Het is mogelijk dat deze gegevens inmiddels
achterhaald zijn. Echter, tot de provincie het besluit daaromtrent
heeft herzien, dient het huidige besluit vertaald te worden in het
bestemmingsplan.

h.
Voor de gemeente is niet duidelijk wat indiener precies onduidelijk
vindt. Derhalve beantwoordt de gemeente in algemene zin. De
aspecten op het gebied van milieu zijn een vast onderdeel in elk
bestemmingsplan. Inzichtelijk moet zijn of milieuaspecten al dan
niet van belang zijn binnen het plangebied. Bij dit bestemmingsplan
zijn bijvoorbeeld met name de aspecten geluid en milieuzonering
(de scheiding tussen woonbebouwing en bedrijvigheid) van belang.
Met de beschrijving van de milieuaspecten en de uitgevoerde
onderzoeken (indien daartoe aanleiding was) wordt de
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i.
Het is voor indiener niet duidelijk wat onder
�maatbestemming� moet worden verstaan.

uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan aangetoond.

i.
Uitbreiding van de detailhandel op bedrijventerrein Gooimeer Noord
is niet wenselijk. Deze bestaande detailhandelbedrijven kunnen niet
wegbestemd worden, maar krijgen een maatbestemming. Er wordt
een afwijkende bestemming vastgelegd die voor de aldaar
gevestigde bedrijven op maat is toegestaan.

18. Regionale Brandweer
J. v.d. Heijdenstraat 192
1221 EN Hilversum

Indiener geeft aan dat er zowel risicovolle
activiteiten plaatsvinden in inrichtingen in of nabij
het plangebied als vervoer van gevaarlijke stoffen
door of nabij het plangebied. De volgende
risicobronnen zijn hierbij betrokken:
- Rijksweg A1
- Pokon & Chrysal International B.V.
- Quest International B.V.
- Metal & Residues B.V.
Indiener geeft aan dat deze activiteiten en de
consequenties voor de externe veiligheid in de
externe veiligheidsparagraaf van het voorontwerp
bestemmingsplan op een niet geheel juiste wijze
benoemd. De inrichting Metal & Residues wordt
niet genoemd. Bovendien zijn de risico�s
onvoldoende inzichtelijk gemaakt. Indiener geeft
aan dat het noodzakelijk is dat de gemeente
contact opneemt met de bij externe veiligheid
betrokken partijen voor een vooroverleg. Tot deze
partijen behoren in ieder geval de regionale en de
gemeentelijke brandweer en de gemeentelijke
afdelingen ruimtelijke ordening, milieu en
verkeer.

25. Welstands- en
Monumentencommissie van
gemeente Naarden,
t.a.v. secr. de heer A. de Haan

Indiener adviseert:
a.
De Westdijk (oude Zuiderzeedijk) buiten het
plangebied te laten en de grenzen van
bestemmingsplan Naarden-Vesting 1999 te
handhaven.

a.
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b.
De industriehaven aan de zuid-oost zijde wel
binnen het plan te betrekken teneinde middels
wijzigingsbevoegdheid I �een zachtere overgang
tussen het bedrijventerrein en de vestingstad te
kunnen creëren. (Zie blz. 13, hoofdstuk 2.4
Ontwikkelingen/Wijzigingsbevoegdheid I)

c.
De grens van �het beschermd stadsgezicht� aan te
geven op de plankaart.

d.
Een inventarisatie te laten plaatsvinden naar
mogelijk industrieel erfgoed. (Zie blz. 63,
hoofdstuk 7.4 Bouwkunde).

b.

c.

d.
Voor zover bekend is er geen industrieel erfgoed op de drie
bedrijventerreinen.
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2. Overzicht wijzigingen

Onderwerp Wijziging

Riolering In paragraaf 6.4.3 van de toelichting van het
bestemmingsplan wordt aan de alinea Riolering
toegevoegd dat het bedrijventerrein Quest niet is
aangesloten op de gemeentelijke riolering.

Verkeerde aanduiding Het perceel aan de Energiestraat 34 krijgt op de
plankaart de aanduiding B3.

Verkeerde aanduiding Het perceel aan de Nikkelstraat 16-18 krijgt op de
plankaart de aanduiding B4.

Wijziging bouwhoogte Op het perceel aan de Nikkelstraat 16-18 wordt een
bouwhoogte van 16 meter toegestaan.

Wijziging bouwhoogte Op het perceel aan de Nikkelstraat 6-12 wordt een
bouwhoogte van 16 meter toegestaan.

Aanduiding Detailhandel Het perceel aan de Energiestraat 23c krijgt binnen de
bestemming Bedrijf middels een aanduiding op de
plankaart een maatbestemming Detailhandel.

Toevoegen Rijksbeleid Het ruimtelijk beleid met betrekking tot de
infrastructuur zoals opgenomen in paragraaf 2.3 van
de Nota Ruimte zal worden toegevoegd aan hoofdstuk
5.2 van de toelichting.

Toevoegen Rijksbeleid De beleidsdoelstellingen van de Nota Mobiliteit worden
toegevoegd aan hoofdstuk 5.2 van de toelichting.

Correcte titel Rijksbeleid De Vierde Nota Waterhuishouding is het beleidskader
op rijksniveau voor de waterhuishouding.

Toevoegen geluidskaart Aan de toelichting wordt een geluidskaart toegevoegd
met legenda. Tevens worden in dit onderdeel de
verkeerscijfers opgenomen die voor het opstellen van
de geluidskaart zijn gebruikt.

Verwijderen zinsnede De betreffende alinea uit paragraaf 6.9.3 van de
toelichting wordt verwijderd.

Toevoegen lid Aan artikel 4.1 van de voorschriften wordt aan de
Doeleindenomschrijving een lid h toegevoegd:
voorzieningen ten behoeve van het verkeer.

Correcte Rapportage Luchtkwaliteit De resultaten van de �Rapportage Luchtkwaliteit 2006�
van augustus 2007 worden aan het betreffende
hoofdstuk van de toelichting toegevoegd.

Aantal detailhandelsbedrijven Het aantal detailhandelsbedrijven in de huidige situatie
(peildatum) moet bekend zijn. De toelichting en de
voorschriften zullen op dit punt worden aangepast.

Lijst van Bedrijfsactiviteiten Een geactualiseerde lijst van Bedrijfsactiviteiten wordt
aan het bestemmingsplan toegevoegd (uitgave 2007) .

Toevoeging zinsnede Aan de toelichting wordt op pagina 49 toegevoegd dat
ook de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn
Water, het inspelen op de verwachte
klimaatveranderingen en een nieuwe benadering van
de afvalwaterketen tot de kern van dit plan behoren.

Juiste citeertitel In de toelichting op pagina 49 zal de juiste citeertitel
worden gehanteerd: Keur AGV

Wijzigen In de toelichting op pagina 51 wordt onomkeerbaar

veranderd in omkeerbaar.
Intekenen waterkeringen, toevoegen
dubbelbestemming

In de plangebieden Gooimeer Noord en Zuid  wordt
een secundaire directe waterkering langs de
Amsterdamsestraatweg en een primaire waterkering
aan de noordzijde van het plangebied Quest op de
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plankaart ingetekend. Het gedeelte (van de kernzone
en/of beschermingszone) dat binnen de plangrens valt
wordt aangegeven als waterkering
(dubbelbestemming).

Bestemming wijzigen, juiste hoeveelheid water
intekenen

De hoofdwatergang van AGV welke door Gooimeer
Zuid loopt, krijgt de bestemming Water. Ook wordt de
juiste hoeveelheid water ingetekend.

Wijzigen bestemming De oever tussen de Amsterdamsestraatweg en de
Naardertrekvaart in Gooimeer Noord wordt bestemd als
�Groen�

Wijzigen bestemming De bestemming �Verkeer� langs de IJsselmeerweg op
plankaart 1 wordt gewijzigd in de bestemming �Groen�.

Intekenen waterberging Ter plaatse van de ontwikkelingslocatie wordt extra
waterberging ingetekend.

Aanpassen toelichting De toelichting zal waar nodig aangepast worden aan
de inhoud van het Watergebiedsplan Naardermeer.

Toevoegen passage Er wordt een passage opgenomen in de toelichting
omtrent het gebruik van uitlogende materialen en de
gevolgen hiervan voor de kwaliteit van regen- en
oppervlaktewater.

Wijziging toelichting Op pagina 51 van de toelichting wordt de datum
aangepast met als uiterste datum 31-12-2011.

Toevoegen informatie Paragraaf 6.7 van de toelichting zal aangevuld worden
met de verstrekte informatie met betrekking tot
leidingen.

Aanpassen toelichting Voor vaststelling van het plan zal duidelijk moeten zijn
of de bodem ter plaatse van deze ontwikkelingslocaties
geschikt is voor de beoogde functie. De toelichting van
het bestemmingsplan zal op dit punt worden
aangepast.

Toevoegen inrichting De inrichting Metal & Residues wordt aan de externe
veiligheidsparagraaf van de toelichting toegevoegd.
Tevens zullen de risico�s inzichtelijk gemaakt worden.

Grenzen bestemmingsplan aanpassen De grenzen van het bestemmingsplan worden
aangepast. De Westdijk wordt buiten het
bestemmingsplangebied gelaten.

Wijzigingsbevoegdheid De industriehaven is opgenomen in het
bestemmingsplan en heeft ´Wijziigingsbevoegdheid I´
gekregen.

Grenzen bestemmingsplan aanpassen De grens van het beschermd stadsgezicht wordt
aangepast op de plankaart.
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I.   Bijlage 1

Ontvangen inspraakreacties en de reacties in het kader van het vooroverleg ex artikel 10
Besluit op de ruimtelijke ordening 1985.
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BRO

SBI-CODE OMSCHRIJVING               AFSTANDEN IN METERS            INDICES

-

01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW

0111, 0113 Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen) 10 10 30 C 10 30 2 1 G 1 B L

0112 0 Tuinbouw:

0112 1 - bedrijfsgebouwen 10 10 30 C 10 30 2 1 G 1 B L

0112 2 - kassen zonder verwarming 10 10 30 C 10 30 2 1 G 1 B L

0112 3 - kassen met gasverwarming 10 10 30 C 10 30 2 1 G 1 B L

0112 4 - champignonkwekerijen (algemeen) 30 10 30 C 10 30 2 1 G 1 B

0112 5 - champignonkwekerijen met mestfermentatie 100 10 30 C 10 100 3.2 1 G 1 B

0112 6 - bloembollendroog- en prepareerbedrijven 30 10 30 C 10 30 2 1 G 1 B

0112 7 - witlofkwekerijen (algemeen) 30 10 30 C 10 30 2 1 G

0121 Fokken en houden van rundvee 100 30 30 C 0 100 3.2 1 G 1

0122 0 Fokken en houden van overige graasdieren:

0122 1 - paardenfokkerijen 50 30 30 C 0 50 3.1 1 G 1

0122 2 - overige graasdieren 50 30 30 C 0 50 3.1 1 G 1

0123 Fokken en houden van varkens 200 30 50 C 0 200 D 4.1 1 G 1

0124 0 Fokken en houden van pluimvee:

0124 1 - legkippen 200 30 50 C 0 200 D 4.1 1 G 1

0124 2 - opfokkippen en mestkuikens 200 30 50 C 0 200 4.1 1 G 1

0124 3 - eenden en ganzen 200 50 50 C 0 200 4.1 1 G 1

0124 4 - overig pluimvee 100 30 50 C 0 100 D 3.2 1 G 1

0125 0 Fokken en houden van overige dieren:

0125 1 - nertsen en vossen 200 30 30 C 0 200 4.1 1 G 1

0125 2 - konijnen 100 30 30 C 0 100 3.2 1 G 1

0125 3 - huisdieren 30 0 50 C 10 50 3.1 1 G 1

0125 4 - maden, wormen e.d. 100 0 30 C 10 100 3.2 1 G 1

0125 5 - bijen 10 0 30 C 10 30 2 1 G 1

0125 6 - overige dieren 30 10 30 C 0 30 D 2 1 G 1

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

014 1 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m² 30 10 50 10 50 D 3.1 2 G 1

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

014 3 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² 30 10 50 10 50 3.1 2 G 1

014 4 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² 30 10 30 10 30 2 1 G 1

0142 KI-stations 30 10 30 C 0 30 2 1 G 1

02 -

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

020 Bosbouwbedrijven 10 10 50 0 50 3.1 1 G 1

05 -

05 - VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN

0501.1 Zeevisserijbedrijven 100 0 100 C 50 R 100 3.2 2 G 2

0501.2 Binnenvisserijbedrijven 50 0 50 C 10 50 3.1 1 G 1

0502 0 Vis- en schaaldierkwekerijen

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

0502 2 - visteeltbedrijven 50 0 50 C 0 50 3.1 1 G 1

10 -

10 - TURFWINNING

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

11 -

11 - AARDOLIE- EN AARDGASWINNING

111 0 Aardolie- en aardgaswinning:

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

111 2 - aardgaswinning incl. gasbeh.inst.: < 10.000.000 N m3/d 30 0 500 C 200 R 500 5.1 1 G 1 B

111 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

14 -

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

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

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

1421 2 - steenbrekerijen 10 200 700 Z 10 700 5.2 2 G 2

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

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

15 -

15 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN

151 0 Slachterijen en overige vleesverwerking:

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

151 2 - vetsmelterijen 700 0 100 C 30 700 5.2 2 G 2

151 3 - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval 300 0 100 C 50 R 300 4.2 2 G 2

151 4 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m² 100 0 100 C 50 R 100 3.2 2 G 2

151 5 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m² 50 0 50 C 30 50 3.1 1 G 1

151 6 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m² 30 0 50 10 50 3.1 1 G 1

151 7 - loonslachterijen 50 0 50 10 50 3.1 1 G 1

151 8

- vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met 

p.o. < 2.000 m² 50 0 50 10 50 3.1 2 G 1

152 0 Visverwerkingsbedrijven:

152 1 - drogen 700 100 200 C 30 700 5.2 2 G 2

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

152 3 - roken 300 0 50 C 0 300 4.2 1 G 2

152 4 - verwerken anderszins: p.o.> 1000 m² 300 10 50 C 30 300 D 4.2 2 G 2

Aangepaste lijst van bedrijfsactiviteiten 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten



BRO

SBI-CODE OMSCHRIJVING               AFSTANDEN IN METERS            INDICES

-

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

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

1531 0 Aardappelprodukten fabrieken:

1531 1 - vervaardiging van aardappelproducten 300 30 200 C 50 R 300 4.2 2 G 2

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

1532, 1533 0 Groente- en fruitconservenfabrieken:

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

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

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

1532, 1533 4 - met drogerijen 300 10 200 C 30 300 4.2 2 G 2

1532, 1533 5 - met uienconservering (zoutinleggerij) 300 10 100 C 10 300 4.2 2 G 2

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

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

1541 2 - p.c. >= 250.000 t/j 300 50 300 C Z 50 R 300 4.2 3 G 3 B

1542 0 Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten:

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

1542 2 - p.c. >= 250.000 t/j 300 10 300 C Z 200 R 300 4.2 3 G 3 B

1543 0 Margarinefabrieken:

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

1543 2 - p.c. >= 250.000 t/j 200 10 300 C Z 50 R 300 4.2 3 G 3 B

1551 0 Zuivelprodukten fabrieken:

1551 1 - gedroogde produkten, p.c. >= 1,5 t/u 200 100 500 C Z 50 R 500 5.1 3 G 2

1551 2 - geconcentreerde produkten, verdamp. cap. >=20 t/u 200 30 500 C Z 50 R 500 5.1 3 G 2

1551 3 - melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j 50 0 100 C 50 R 100 3.2 2 G 1

1551 4 - melkprodukten fabrieken v.c. >= 55.000 t/j 100 0 300 C Z 50 R 300 4.2 3 G 2

1551 5 - overige zuivelprodukten fabrieken 50 50 300 C 50 R 300 4.2 3 G 2

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

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

1561 0 Meelfabrieken: 

1561 1 - p.c. >= 500 t/u 200 100 300 C Z 100 R 300 4.2 2 G 2

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

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

1562 0 Zetmeelfabrieken:

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

1562 2 - p.c. >= 10 t/u 300 100 300 C Z 50 R 300 4.2 2 G 3

1571 0 Veevoerfabrieken:

1571 1 - destructiebedrijven 700 30 200 C 50 700 D 5.2 3 G 3

1571 2 - beender-, veren-, vis-, en vleesmeelfabriek 700 100 100 C 30 R 700 D 5.2 3 G 3

1571 3 - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. < 10 t/u water 300 100 200 C 30 300 4.2 2 G 2

1571 4 - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. >= 10 t/u water 700 200 300 C Z 50 700 5.2 3 G 3

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

1571 6 - mengvoeder, p.c. >= 100 t/u 300 100 300 C Z 50 R 300 4.2 3 G 3

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

1581 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:

1581 1 - v.c. < 2500 kg meel/week 30 10 30 C 10 30 2 1 G 1

1581 2 - v.c. >= 2500 kg meel/week 100 30 100 C 30 100 3.2 2 G 2

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

1583 0 Suikerfabrieken:

1583 1 - v.c. < 2.500 t/j 500 100 300 C 100 R 500 5.1 2 G 2 B

1583 2 - v.c. >= 2.500 t/j 1000 200 700 C Z 200 R 1000 5.3 3 G 3 B

1584 0 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:

1584 1 - Cacao- en chocoladefabrieken: p.o. > 2.000 m² 500 50 100 50 R 500 5.1 2 G 3

1584 2

- cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 

2.000 m² 100 30 50 30 100 3.2 2 G 2

1584 3

- cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. 

<= 200 m² 30 10 30 10 30 2 1 G 1

1584 4 - Suikerwerkfabrieken met suiker branden 300 30 50 30 R 300 4.2 2 G 2

1584 5 - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m² 100 30 50 30 R 100 3.2 2 G 2

1584 6 - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² 30 10 30 10 30 2 1 G 1

1585 Deegwarenfabrieken 50 30 10 10 50 3.1 2 G 2

1586 0 Koffiebranderijen en theepakkerijen:

1586 1 - koffiebranderijen 500 30 200 C 10 500 D 5.1 2 G 1

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

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

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

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

1589.2 0 Soep- en soeparomafabrieken:

1589.2 1 - zonder poederdrogen 100 10 50 10 100 3.2 2 G 2

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

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

1591 Destilleerderijen en likeurstokerijen 300 30 200 C 30 300 4.2 2 G 2

1592 0 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:

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

1592 2 - p.c. >= 5.000 t/j 300 50 300 C 50 R 300 4.2 2 G 3 B

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

1596 Bierbrouwerijen 300 30 100 C 50 R 300 4.2 2 G 2

1597 Mouterijen 300 50 100 C 30 300 4.2 2 G 2

1598 Mineraalwater- en frisdrankfabrieken 10 0 100 50 R 100 3.2 3 G 2
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16 -

16 - VERWERKING VAN TABAK

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

17 -

17 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL

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

172 0 Weven van textiel:

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

172 2 - aantal weefgetouwen >= 50 10 30 300 Z 50 300 4.2 3 G 2

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

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

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

176, 177 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen 0 10 50 10 50 3.1 1 G 2

18 -

18 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT

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

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

183 Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont 50 10 10 10 50 3.1 1 G 1 B L

19 -

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

191 Lederfabrieken 300 30 100 10 300 4.2 2 G 2 B L

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

193 Schoenenfabrieken 50 10 50 10 50 3.1 2 G 1

20 -

20 -

HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, 

KURK E.D.

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

2010.2 0 Houtconserveringsbedrijven:

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

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

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

203, 204, 205 0 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout 0 30 100 0 100 3.2 2 G 2

203, 204, 205 1 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2 0 30 50 0 50 3.1 1 G 1

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

21 -

21 -

VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN 

KARTONWAREN

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

2112 0 Papier- en kartonfabrieken:

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

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

2112 3 - p.c. >= 15 t/u 200 100 300 C Z 100 R 300 4.2 3 G 2

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

2121.2 0 Golfkartonfabrieken:

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

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

22 -

22 -

UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN 

MEDIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23 -

23 -

AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; BEWERKING SPLIJT-

/KWEEKSTOFFEN

231 Cokesfabrieken 1000 700 1000 C Z 100 R 1000 5.3 2 G 3 B L

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

2320.2 B Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie 300 0 100 50 R 300 4.2 2 G 2 B L

2320.2 C Aardolieproduktenfabrieken n.e.g. 300 0 200 50 R 300 D 4.2 2 G 2 B L

24 -

24 - VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN

2411 0 Vervaardiging van industriële gassen:

2411 1 - luchtscheidingsinstallatie v.c. >= 10 t/d lucht 10 0 700 C Z 100 R 700 5.2 3 G 3

2411 2 - overige gassenfabrieken, niet explosief 100 0 500 C 100 R 500 5.1 3 G 3 L

2411 3 - overige gassenfabrieken, explosief 100 0 500 C 300 R 500 5.1 3 G 3 L

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

2413 0 Anorg. chemische grondstoffenfabrieken:

2413 1 - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 100 30 300 C 300 R 300 D 4.2 2 G 3 B L

2413 2 - vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 300 50 500 C 700 R 700 D 5.2 3 G 3 B L

2414.1 A0 Organ. chemische grondstoffenfabrieken:

2414.1 A1 - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 300 10 200 C 300 R 300 D 4.2 2 G 3 B L
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2414.1 A2 - vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 1000 30 500 C 700 R 1000 D 5.3 2 G 2 B L

2414.1 B0 Methanolfabrieken:

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

2414.1 B2 - p.c. >= 100.000 t/j 200 0 300 C Z 200 R 300 4.2 3 G 3 B

2414.2 0 Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synth.):

2414.2 1 - p.c. < 50.000 t/j 300 0 200 C 100 R 300 4.2 2 G 2 B L

2414.2 2 - p.c. >= 50.000 t/j 500 0 300 C Z 200 R 500 5.1 3 G 3 B L

2415 Kunstmeststoffenfabrieken 500 300 500 C 500 R 500 5.1 3 G 3 B L

2416 Kunstharsenfabrieken e.d. 700 30 300 C 500 R 700 5.2 3 G 3 B L

242 0 Landbouwchemicaliënfabrieken:

242 1 - fabricage 300 50 100 C 1000 R 1000 5.3 3 G 3 B L

242 2 - formulering en afvullen 100 10 30 C 500 R 500 D 5.1 2 G 2 B

243 Verf, lak en vernisfabrieken 300 30 200 C 300 R 300 D 4.2 3 G 2 B L

2441 0 Farmaceutische grondstoffenfabrieken:

2441 1 - p.c. < 1.000 t/j 200 10 200 C 300 R 300 4.2 1 G 2 B L

2441 2 - p.c. >= 1.000 t/j 300 10 300 C 500 R 500 5.1 2 G 2 B L

2442 0 Farmaceutische produktenfabrieken:

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

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

2451 Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken 300 100 200 C 100 R 300 4.2 3 G 2 B

2452 Parfumerie- en cosmeticafabrieken 300 30 50 C 50 R 300 4.2 2 G 2

2461 Kruit-, vuurwerk-, en springstoffenfabrieken 30 10 50 1000 V 1000 5.3 1 G 2 B

2462 0 Lijm- en plakmiddelenfabrieken:

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

2462 2 - met dierlijke grondstoffen 500 30 100 50 500 5.1 3 G 2 B

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

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

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

247 Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken 300 30 300 C 200 R 300 4.2 3 G 3 B L

25 -

25 - VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF

2511 Rubberbandenfabrieken 300 50 300 C 100 R 300 4.2 2 G 2 B

2512 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:

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

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

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

252 0 Kunststofverwerkende bedrijven:

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

252 2 - met fenolharsen 300 50 100 200 R 300 4.2 2 G 2 B L

252 3

- productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van 

kunststofbouwmaterialen 50 30 50 30 50 3.1 2 G 1

26 -

26 -

VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN 

GIPSPRODUKTEN

261 0 Glasfabrieken:

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

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

261 3 - glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 t/j 300 100 100 30 300 4.2 1 G 1 L

261 4 - glaswol en glasvezels, p.c. >= 5.000 t/j 500 200 300 C Z 50 R 500 5.1 2 G 2 L

2615 Glasbewerkingsbedrijven 10 30 50 10 50 3.1 1 G 1

262, 263 0 Aardewerkfabrieken:

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

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

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

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

2651 0 Cementfabrieken:

2651 1 - p.c. < 100.000 t/j 10 300 500 C 30 R 500 5.1 2 G 2

2651 2 - p.c. >= 100.000 t/j 30 500 1000 C Z 50 R 1000 5.3 3 G 3 B

2652 0 Kalkfabrieken:

2652 1 - p.c. < 100.000 t/j 30 200 200 30 R 200 4.1 2 G 2

2652 2 - p.c. >= 100.000 t/j 50 500 300 Z 50 R 500 5.1 3 G 3

2653 0 Gipsfabrieken:

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

2653 2 - p.c. >= 100.000 t/j 50 500 300 Z 50 R 500 5.1 3 G 3 B

2661.1 0 Betonwarenfabrieken:

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

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

2661.1 3 - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. >= 100 t/d 30 200 700 Z 30 700 5.2 3 G 3 B

2661.2 0 Kalkzandsteenfabrieken:

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

2661.2 2 - p.c. >= 100.000 t/j 30 200 300 Z 30 300 4.2 3 G 3

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

2663, 2664 0 Betonmortelcentrales:

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

2663, 2664 2 - p.c. >= 100 t/u 30 200 300 Z 50 R 300 4.2 3 G 3

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

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

2665, 2666 2 - p.c. >= 100 t/d 30 200 300 Z 200 R 300 4.2 3 G 2 B
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267 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:

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

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

267 3 - met breken, zeven of drogen,   v.c. < 100.000 t/j 10 100 300 10 300 4.2 1 G 2

267 4 - met breken, zeven of drogen,   v.c. >= 100.000 t/j 30 200 700 Z 10 700 5.2 2 G 3

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

2682 A0 Bitumineuze materialenfabrieken:

2682 A1 - p.c. < 100 t/u 300 100 100 30 300 4.2 3 G 2 B L

2682 A2 - p.c. >= 100 t/u 500 200 200 Z 50 500 5.1 3 G 3 B L

2682 B0 Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol):

2682 B1 - steenwol, p.c. >= 5.000 t/j 100 200 300 C Z 30 300 4.2 2 G 2

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

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

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

2682 D1 - asfaltcentrales, p.c. >= 100 ton/uur 200 100 300 Z 50 300 4.2 3 G 2 B L

27 -

27 - VERVAARDIGING VAN METALEN

271 0 Ruwijzer- en staalfabrieken:

271 1 - p.c. < 1.000 t/j 700 500 700 200 R 700 5.2 2 G 2 B

272 0 IJzeren- en stalenbuizenfabrieken:

272 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 500 30 500 5.1 2 G 2 B

272 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 100 1000 Z 50 R 1000 5.3 3 G 2 B

273 0 Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen:

273 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 300 30 300 4.2 2 G 2

273 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 50 700 Z 50 R 700 5.2 3 G 3 B

274 A0 Non-ferro-metaalfabrieken:

274 A1 - p.c. < 1.000 t/j 100 100 300 30 R 300 4.2 1 G 2 B

274 A2 - p.c. >= 1.000 t/j 200 300 700 Z 50 R 700 5.2 2 G 3 B

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

274 B1 - p.o. < 2.000 m2 50 50 500 50 R 500 5.1 2 G 2 B

274 B2 - p.o. >= 2.000 m2 200 100 1000 Z 100 R 1000 5.3 3 G 3 B

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

2751, 2752 1 - p.c. < 4.000 t/j 100 50 300 C 30 R 300 4.2 1 G 2 B

2751, 2752 2 - p.c. >= 4.000 t/j 200 100 500 C Z 50 R 500 5.1 2 G 3 B L

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

2753, 2754 1 - p.c. < 4.000 t/j 100 50 300 C 30 R 300 4.2 1 G 2 B

2753, 2754 2 - p.c. >= 4.000 t/j 200 100 500 C Z 50 R 500 5.1 2 G 3 B L

28 -

28 -

VERVAARD. VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. 

MACH./TRANSPORTMIDD.)

281 0 Constructiewerkplaatsen:

281 1 - gesloten gebouw 30 30 100 30 100 3.2 2 G 2 B

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

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

281 3 - in open lucht, p.o. >= 2.000 m2 50 200 300 Z 30 300 4.2 3 G 3 B

2821 0 Tank- en reservoirbouwbedrijven:

2821 1 - p.o. < 2.000 m2 30 50 300 30 R 300 4.2 2 G 2 B

2821 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 100 500 Z 50 R 500 5.1 3 G 3 B

2822, 2830 Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels 30 30 200 30 200 4.1 2 G 2 B

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

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

284 B1 Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2 30 30 50 10 50 D 3.1 1 G 2 B

2851 0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:

2851 1 - algemeen 50 50 100 50 100 3.2 2 G 2 B L

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

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

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

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

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

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

2851 5 - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten) 30 50 100 30 100 3.2 2 G 2 B

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

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

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

2851 9 - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed) 30 30 100 50 100 3.2 2 G 2 B

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

2852 2 Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m2 10 30 50 10 50 D 3.1 1 G 2 B

287 A0 Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:

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

287 A2 - p.o. >= 2.000 m2 50 100 500 Z 30 500 5.1 3 G 3 B

287 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. 30 30 100 30 100 3.2 2 G 2 B

287 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m2 30 30 50 10 50 3.1 1 G 2 B

29 -

29 - VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN

29 0 Machine- en apparatenfabrieken:

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

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

29 3 - met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW 50 30 300 Z 30 300 D 4.2 3 G 2 B
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30 -

30 - VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS

30 A Kantoormachines- en computerfabrieken 30 10 30 10 30 2 1 G 1

31 -

31 -

VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN 

BENODIGDH.

311 Elektromotoren- en generatorenfabrieken 200 30 30 50 200 4.1 1 G 2 B L

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

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

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

315 Lampenfabrieken 200 30 30 300 R 300 4.2 2 G 2 B L

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

32 -

32 -

VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -

BENODIGDH.

321 t/m 323 Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. 30 0 50 30 50 D 3.1 2 G 1 B

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

33 -

33 -

VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN 

INSTRUMENTEN

33 A Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. 30 0 30 0 30 2 1 G 1

34 -

34 VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS

341 0 Autofabrieken en assemblagebedrijven

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

341 2 - p.o. >= 10.000 m2 200 30 300 Z 50 R 300 4.2 3 G 2 B L

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

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

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

35 -

35 -

VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, 

AANHANGWAGENS)

351 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:

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

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

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

351 4 - metalen schepen >= 25m en/of proefdraaien motoren >= 1 MW 100 100 500 C Z 50 500 5.1 2 G 3 B

3511 Scheepssloperijen 100 200 700 100 R 700 5.2 2 G 3 B

352 0 Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:

352 1 - algemeen 50 30 100 30 100 3.2 2 G 2 B

352 2 - met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW 50 30 300 Z 30 R 300 4.2 2 G 2 B

353 0 Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:

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

353 2 - met proefdraaien motoren 100 30 1000 Z 100 R 1000 5.3 2 G 2 B

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

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

36 -

36 - VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G

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

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

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

363 Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30 10 30 2 2 G 2

364 Sportartikelenfabrieken 30 10 50 30 50 3.1 2 G 2

365 Speelgoedartikelenfabrieken 30 10 50 30 50 3.1 2 G 2

3661.1 Sociale werkvoorziening 0 30 30 0 30 2 1 P 1

3661.2 Vervaardiging van overige goederen n.e.g. 30 10 50 30 50 D 3.1 2 G 2

37 -

37 - VOORBEREIDING TOT RECYCLING

371 Metaal- en autoschredders 30 100 500 Z 30 500 5.1 2 G 3 B

372 A0 Puinbrekerijen en -malerijen:

372 A1 - v.c. < 100.000 t/j 30 100 300 10 300 4.2 2 G 2

372 A2 - v.c. >= 100.000 t/j 30 200 700 10 700 5.2 3 G 3

372 B Rubberregeneratiebedrijven 300 50 100 50 R 300 4.2 2 G 2

372 C Afvalscheidingsinstallaties 200 200 300 C 50 300 4.2 3 G 2 B

40 -

40 -

PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM 

WATER

40 A0 Elektriciteitsproduktiebedrijven (electrisch vermogen >= 50 MWe)

40 A1 - kolengestookt (incl. meestook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth 100 700 700 C Z 200 700 5.2 2 G 3 B L

40 A2 - oliegestookt, thermisch vermogen > 75 MWth 100 100 500 C Z 100 500 5.1 2 G 3 B L

40 A3 - gasgestookt (incl. bijstook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth,in 100 100 500 C Z 100 R 500 5.1 1 G 3

40 A5 - warmte-kracht-installaties (gas), thermisch vermogen > 75 MWth 30 30 500 C Z 100 R 500 5.1 1 G 2

40 B0 bio-energieinstallaties electrisch vermogen < 50 MWe:

40 B1

- covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, GFT en reststromen 

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

40 B2 - vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa 50 50 100 30 R 100 3.2 2 G 1 L
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40 C0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:

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

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

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

40 C4 - 200 - 1000 MVA 0 0 300 C Z 50 300 4.2 1 P 2 B

40 C5 - >= 1000 MVA 0 0 500 C Z 50 500 5.1 1 P 2 B

40 D0 Gasdistributiebedrijven:

40 D1 - gascompressorstations vermogen < 100 MW 0 0 300 C 100 300 4.2 1 P 1

40 D2 - gascompressorstations vermogen >= 100 MW 0 0 500 C 200 R 500 5.1 1 P 2

40 D3 - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A 0 0 10 C 10 10 1 1 P 1

40 D4 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C 0 0 30 C 10 30 2 1 P 1

40 D5 - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D 0 0 50 C 50 R 50 3.1 1 P 1

40 E0 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:

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

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

40 F0 windmolens:

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

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

40 F3 - wiekdiameter 50 m 0 0 300 C 50 300 4.2 1 P 3

41 -

41 - WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER

41 A0 Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:

41 A1 - met chloorgas 50 0 50 C 1000 R 1000 D 5.3 1 G 2 L

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

41 B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:

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

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

41 B3 - >= 15 MW 0 0 300 C 10 300 4.2 1 P 2

45 -

45 - BOUWNIJVERHEID

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

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

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

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

50 -

50 -

HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; 

BENZINESERVICESTATIONS

501, 502, 504 Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven 10 0 30 10 30 2 2 P 1 B

502 Groothandel in vrachtauto's (incl. import) 10 10 100 10 100 3.2 2 G 1

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

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

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

5020.5 Autowasserijen 10 0 30 0 30 2 3 P 1

503, 504 Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 0 0 30 10 30 2 1 P 1

505 0 Benzineservisestations:

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

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

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

51 -

51 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING

511 Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 10 0 10 1 1 P 1

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

5121 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

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

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

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

5125, 5131 Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen 30 10 30 50 R 50 3.1 2 G 1

5132, 5133 Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën 10 0 30 50 R 50 3.1 2 G 1

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

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

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

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

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

514 Grth in overige consumentenartikelen 10 10 30 10 30 2 2 G 1

5148.7 0 Grth in vuurwerk en munitie:

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

5148.7 2 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton 10 0 30 50 V 50 3.1 2 G 1

5148.7 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

5148.7 4 - professioneel vuurwerk, netto expl. massa per bewaarplaats 750 kg tot 6 ton 10 0 30 1000 V 1000 5.3 2 G 1

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

5151.1 0 Grth in vaste brandstoffen:

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

5151.1 2 - kolenterminal, opslag opp. >= 2.000 m2 50 500 500 Z 100 500 5.1 3 G 3 B

5151.2 0 Grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen:

5151.2 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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5151.2 2 - vloeistoffen, o.c. >= 100.000 m3 100 0 50 500 R 500 D 5.1 2 G 2 B L

5151.2 3 - tot vloeistof verdichte gassen 50 0 50 300 R 300 D 4.2 2 G 2

5151.3 Grth minerale olieprodukten (excl. brandstoffen) 100 0 30 50 100 3.2 2 G 2 B

5152.1 0 Grth in metaalertsen:

5152.1 1 - opslag opp. < 2.000 m2 30 300 300 10 300 4.2 3 G 3 B

5152.1 2 - opslag opp. >= 2.000 m2 50 500 700 Z 10 700 5.2 3 G 3 B

5152.2 /.3 Grth in metalen en -halffabrikaten 0 10 100 10 100 3.2 2 G 2

5153 0 Grth in hout en bouwmaterialen:

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

5153 2 - algemeen: b.o. <= 2000 m² 0 10 30 10 30 2 1 G 1

5153.4 4 zand en grind:

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

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

5154 0 Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:

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

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

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

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

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

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

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

5157.2/3 0 Overige groothandel in afval en schroot: b.o. > 1000 m² 10 30 100 10 100 D 3.2 2 G 2 B

5157.2/3 1 - overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 1000 m² 10 10 50 10 50 3.1 2 G 2 B

5162 0 Grth in machines en apparaten:

5162 1 - machines voor de bouwnijverheid 0 10 100 10 100 3.2 2 G 2

5162 2 - overige 0 10 50 0 50 3.1 2 G 1

517 Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. 0 0 30 0 30 2 2 G 1

52 -

52 - DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN

52 A Detailhandel voor zover n.e.g. 0 0 10 0 10 1 1 P 1

5211/2,5246/9 Supermarkten, warenhuizen 0 0 10 10 10 1 2 P 1

5222, 5223 Detailhandel vlees, wild, gevogelte, met roken, koken, bakken 10 0 10 10 10 1 1 P 1

5224 Detailhandel brood en banket met bakken voor eigen winkel 10 10 10 C 10 10 1 1 P 1

5231, 5232 Apotheken en drogisterijen 0 0 0 10 10 1 1 P 1

5246/9 Bouwmarkten, tuincentra, hypermarkten 0 0 30 10 30 2 3 P 1

5249 Detailhandel in vuurwerk tot 10 ton verpakt 0 0 10 10 V 10 1 1 P 1

5261 Postorderbedrijven 0 0 50 0 50 3.1 2 G 1

527 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

5511, 5512 Hotels en pensions met keuken, conferentie-oorden en congrescentra 10 0 10 10 10 1 2 P 1

552 Kampeerterreinen, vakantiecentra, e.d. (met keuken) 30 0 50 C 30 50 3.1 2 P 1

553

Restaurants, cafetaria's, snackbars, ijssalons met eigen ijsbereiding, 

viskramen e.d. 10 0 10 C 10 10 1 2 P 1

554 1 Café's, bars 0 0 10 C 10 10 1 2 P 1

554 2 Discotheken, muziekcafé's 0 0 30 C 10 30 D 2 2 P 1

5551 Kantines 10 0 10 C 10 10 D 1 1 P 1

5552 Cateringbedrijven 10 0 30 C 10 30 2 1 G/P 1

60 -

60 - VERVOER OVER LAND

601 0 Spoorwegen:

601 1 - stations 0 0 100 C 50 R 100 D 3.2 3 P 2

601 2 - rangeerterreinen, overslagstations (zonder rangeerheuvel) 30 30 300 C 300 R 300 D 4.2 3 G 2

6021.1 Bus-, tram- en metrostations en -remises 0 10 100 C 0 100 D 3.2 2 P 2

6022 Taxibedrijven 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1

6023 Touringcarbedrijven 10 0 100 C 0 100 3.2 2 G 1

6024 0 Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m² 0 0 100 C 30 100 3.2 3 G 1

6024 1 - Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m² 0 0 50 C 30 50 3.1 2 G 1

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

61, 62 -

61, 62 - VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT

61, 62 A Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) 0 0 10 0 10 1 2 P 1

63 -

63 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER

6311.1 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. zeeschepen:

6311.1 1 - containers 0 10 500 C 100 R 500 5.1 3 G 3

6311.1 2 - stukgoederen 0 30 300 C 100 R 300 D 4.2 3 G 3 B

6311.1 3 - ertsen, mineralen e.d., opslagopp. >= 2.000 m2 50 700 1000 C Z 50 1000 5.3 3 G 3 B

6311.1 4 - granen of meelsoorten, v.c. >= 500 t/u 100 500 500 C Z 100 R 500 5.1 3 G 3

6311.1 5 - steenkool, opslagopp. >= 2.000 m2 50 700 700 C Z 100 700 5.2 3 G 3 B

6311.1 6 - olie, LPG, e.d. 300 0 100 C 1000 R 1000 5.3 2 G 3 B L

6311.1 7 - tankercleaning 300 10 100 C 200 R 300 4.2 1 G 2 B

6311.2 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart:

6311.2 1 - containers 0 10 300 50 R 300 4.2 2 G 2

6311.2 10 - tankercleaning 300 10 100 200 R 300 4.2 1 G 2 B

6311.2 2 - stukgoederen 0 10 100 50 R 100 D 3.2 2 G 2 B
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6311.2 3 - ertsen, mineralen, e.d., opslagopp. < 2.000 m² 30 200 300 30 300 4.2 2 G 2 B

6311.2 4 - ersten, mineralen, e.d., opslagopp. >= 2.000 m² 50 500 700 Z 50 700 5.2 3 G 3 B

6311.2 5 - granen of meelsoorten , v.c. < 500 t/u 50 300 200 50 R 300 4.2 2 G 2

6311.2 6 - granen of meelsoorten, v.c. >= 500 t/u 100 500 300 Z 100 R 500 5.1 3 G 3

6311.2 7 - steenkool, opslagopp. < 2.000 m2 50 300 300 50 300 4.2 2 G 2 B

6311.2 8 - steenkool, opslagopp. >= 2.000 m2 50 500 500 Z 100 500 5.1 3 G 3 B

6311.2 9 - olie, LPG, e.d. 100 0 50 700 R 700 5.2 2 G 3 B L

6312 Veem- en pakhuisbedrijven, koelhuizen 30 10 50 C 50 R 50 D 3.1 2 G 2

6321 1 Autoparkeerterreinen, parkeergarages 10 0 30 C 0 30 2 3 P 1 L

6321 2 Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties) 10 0 100 C 30 100 3.2 2 G 1

6322, 6323 Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) 0 0 10 0 10 1 2 P 1

6323 B Helikopterlandplaatsen 0 50 500 50 500 5.1 1 P 2

633 Reisorganisaties 0 0 10 0 10 1 1 P 1

634 Expediteurs, cargadoors (kantoren) 0 0 10 0 10 D 1 1 P 1

64 -

64 - POST EN TELECOMMUNICATIE

641 Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1

642 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C 0 10 1 1 P 1

642 B0 zendinstallaties:

642 B1 - LG en MG, zendervermogen < 100 kW (bij groter vermogen: onderzoek!) 0 0 0 C 100 100 3.2 1 P 2

642 B2 - FM en TV 0 0 0 C 10 10 1 1 P 2

642 B3 - GSM en UMTS-steunzenders 0 0 0 C 10 10 1 1 P 2

65, 66, 67 -

65, 66, 67 - FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN

65, 66, 67 A Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen 0 0 10 C 0 10 1 1 P 1

70 -

70 - VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED

70 A Verhuur van en handel in onroerend goed 0 0 10 0 10 1 1 P 1

71 -

71 -

VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE 

ROERENDE GOEDEREN

711 Personenautoverhuurbedrijven 10 0 30 10 30 2 2 P 1

712 Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's) 10 0 50 10 50 D 3.1 2 G 1

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

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

72 -

72 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE

72 A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 0 0 10 0 10 1 1 P 1

72 B Switchhouses 0 0 30 C 0 30 2 1 P 1

73 -

73 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK

731 Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 30 10 30 30 R 30 2 1 P 1

732 Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 0 0 10 0 10 1 1 P 1

74 -

74 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

74 A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren 0 0 10 0 10 D 1 2 P 1

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

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

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

7484.4 Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 0 0 10 0 10 1 2 P 1

75 -

75 -

OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE 

VERZEKERINGEN

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

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

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

80 -

80 - ONDERWIJS

801, 802 Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs 0 0 30 0 30 2 1 P 1

803, 804 Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs 10 0 30 10 30 D 2 2 P 1

85 -

85 - GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG

8511 Ziekenhuizen 10 0 30 C 10 30 2 3 P 2

8512, 8513 Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven 0 0 10 0 10 1 2 P 1

8514, 8515 Consultatiebureaus 0 0 10 0 10 1 1 P 1

853 1 Verpleeghuizen 10 0 30 C 0 30 2 1 P 1

853 2 Kinderopvang 0 0 30 0 30 2 2 P 1

90 -

90 - MILIEUDIENSTVERLENING

9001 A0 RWZI's en gierverwerkingsinricht., met afdekking voorbezinktanks:

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

9001 A2 - 100.000 - 300.000 i.e. 300 10 200 C Z 10 300 4.2 2 G 1

9001 A3 - >= 300.000 i.e. 500 10 300 C Z 10 500 5.1 3 G 2

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

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

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

9002.1 C Vuiloverslagstations 200 200 300 30 300 4.2 3 G 3 B
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9002.2 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:

9002.2 A1 - mestverwerking/korrelfabrieken 500 10 100 C 10 500 5.1 3 G 3

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

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

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

9002.2 A6 - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW 300 200 300 C Z 50 300 D 4.2 3 G 3 B L

9002.2 A7 - verwerking fotochemisch en galvano-afval 10 10 30 30 R 30 2 1 G 1 B L

9002.2 B Vuilstortplaatsen 300 200 300 10 300 4.2 3 G 3 B

9002.2 C0 Composteerbedrijven:

9002.2 C1 - niet-belucht v.c. < 5.000 ton/jr 300 100 50 10 300 4.2 2 G 2 B

9002.2 C2 - niet-belucht v.c. 5.000 tot 20.000 ton/jr 700 300 100 30 700 5.2 2 G 2 B

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

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

9002.2 C5 - GFT in gesloten gebouw 200 50 100 100 R 200 4.1 3 G 1 B L

91 -

91 - DIVERSE ORGANISATIES

9111 Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren) 0 0 10 0 10 1 1 P 1

9131 Kerkgebouwen e.d. 0 0 30 0 30 2 2 P 1

9133.1 A Buurt- en clubhuizen 0 0 30 C 0 30 D 2 2 P 1

9133.1 B Hondendressuurterreinen 0 0 50 0 50 3.1 1 P 1

92 -

92 - CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

921, 922 Studio's (film, TV, radio, geluid) 0 0 30 C 10 30 2 2 G 1

9213 Bioscopen 0 0 30 C 0 30 2 3 P 1

9232 Theaters, schouwburgen, concertgebouwen, evenementenhallen 0 0 30 C 0 30 2 3 P 1

9233 Recreatiecentra, vaste kermis e.d. 30 10 300 10 300 D 4.2 3 P 3

9234 Muziek- en balletscholen 0 0 30 0 30 2 2 P 1

9234.1 Dansscholen 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1

9251, 9252 Bibliotheken, musea, ateliers, e.d. 0 0 10 0 10 1 2 P 1

9253.1 Dierentuinen 100 10 50 C 0 100 3.2 3 P 1

9261.1 0 Zwembaden:

9261.1 1 - overdekt 10 0 50 C 10 50 3.1 3 P 1

9261.1 2 - niet overdekt 30 0 200 10 200 4.1 3 P 1

9261.2 A Sporthallen 0 0 50 C 0 50 3.1 2 P 1

9261.2 B Bowlingcentra 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1

9261.2 C Overdekte kunstijsbanen 0 0 100 C 50 R 100 3.2 2 P 1

9261.2 D Stadions en open-lucht-ijsbanen 0 0 300 C 50 R 300 4.2 3 P 2

9261.2 E Maneges 50 30 30 0 50 3.1 2 P 1

9261.2 F Tennisbanen (met verlichting) 0 0 50 C 0 50 3.1 2 P 2

9261.2 G Veldsportcomplex (met verlichting) 0 0 50 C 0 50 3.1 2 P 2

9261.2 H Golfbanen 0 0 10 0 10 1 2 P 1

9261.2 I Kunstskibanen 0 0 30 C 50 R 50 3.1 2 P 2

9262 0 Schietinrichtingen:

9262 1 - binnenbanen: geweer- en pistoolbanen 0 0 200 C 10 200 4.1 2 P 1

9262 10 - buitenbanen met voorzieningen: pistoolbanen 10 0 1000 200 1000 5.3 1 P 1

9262 11 - buitenbanen met voorzieningen: boogbanen 0 0 30 30 30 2 1 P 1

9262 2 - binnenbanen: boogbanen 0 0 10 C 10 10 1 1 P 1

9262 3 - vrije buitenbanen: kleiduiven 0 0 200 300 300 4.2 2 P 1 L

9262 7 - vrije buitenbanen: boogbanen 0 0 10 200 200 4.1 1 P 1

9262 8 - buitenbanen met voorzieningen: schietbomen 10 0 300 500 500 5.1 2 P 1

9262 B Skelter- en kartbanen, < 8 uur/week in gebruik 50 30 500 C 30 500 5.1 2 P 1 B

9262 C Skelter- en kartbanen, >=8 uur/week in gebruik 50 50 1000 C Z 30 1000 5.3 2 P 1 B

9262 D Autocircuits, motorcrossterreinen e.d., < 8 uur/week in gebruik 100 50 700 50 700 5.2 3 P 1 B

9262 F Sportscholen, gymnastiekzalen 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1

9262 G Jachthavens met diverse voorzieningen 10 10 50 C 30 50 3.1 3 P 1 B

9271 Casino's 10 0 30 C 0 30 2 3 P 1

9272.1 Amusementshallen 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1

9272.2 Modelvliegtuig-velden 10 0 300 100 300 4.2 1 P 1

93 -

93 - OVERIGE DIENSTVERLENING

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

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

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

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

9301.3 B Wasserettes, wassalons 0 0 10 0 10 1 1 P 1

9302 Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten 0 0 10 0 10 1 1 P 1

9303 0 Begrafenisondernemingen:

9303 1 - uitvaartcentra 0 0 10 0 10 1 2 P 1

9303 2 - begraafplaatsen 0 0 10 0 10 1 2 P 1

9303 3 - crematoria 100 10 30 10 100 3.2 2 P 2 L

9304 Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden 10 0 30 C 0 30 2 1 P 1

9305 A Dierenasiels en -pensions 30 0 100 C 0 100 3.2 1 P 1

9305 B Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 0 0 10 C 0 10 D 1 1 P 1
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