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HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE REGELS
Artikel 1:

Begrippen
In deze regels wordt verstaan onder:
1. plan:
het Bestemmingsplan Bedrijfserf Katwoude van de gemeente
Waterland;
2. bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GMLbestand N L.lMRO.0852.0812102-VA01 m et de bijbehorende
regels en bijlagen;
3. aanduiding:
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn
aangeduid , waar i ngevolge de r egels, regels worden gesteld
ten aanz ien van het gebruik en lof het bebouwen van de ze
gronden;
4. aanduidingsgrens:
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;
5. bebouwing:
één 0 f meer gebouwen enl of bouw werken, geen gebouwen
zijnde;
6. bebouwingspercentage:
een ter plaatse aangegeven percentage, dat de grootte van
het deel van een terrein aang eeft dat maximaal mag worden
bebouwd ;
7. bedrijfsgebouw:
een gebouw dat dient voor de uitoefening van één of meer bedrijfsactiviteiten;
8. bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak;
9. bestemmingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
10. bouwen:
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen
of veranderen en het vergroten van een bouw werk, al smede
het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen
van een standplaats;
11. bouwgrens:
de grens van een bouwvlak;
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12. bouwperceel:
een aaneeng esloten st uk grond, waarop i ngevolge de regels
een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;
13. bouwperceelgrens:
een grens van een bouwperceel;
14. bouwvlak:
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar i ngevolge de r egels, bepaal de gebouwen en
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;
15. 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;
16. detailhandel:
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de
uitstalling ten verkoop, het verkopen en/ofvan goederen aan
personen die die goederen k open voor gebruik, verbruik of
aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of
bedrijfsactiviteit;
17. dienstverlenend bedrijf en/of dienstverlenende instelling:
een bedrijf of i nstelling waarvan de werkzaamheden bestaan
uit het verlenen van economische en maatschappelijke di ensten aan derden;
18. gebouw:
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte,
geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;
19. geluidzoneringsplichtige inrichting:
een inrichting, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom
het terrein van vestiging in een bestemmingsplan een geluidszone moet worden vastgesteld;
20. kampeermiddel:
een t ent, een tentwagen, een kampeerauto, ee n ca ravan 0 f
een stacaravan, dan wel enig ander voertuig of onderkomen,
dat geheel of ten dele is bestemd of opgericht dan wel wordt of
kan worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf, en geen
bouwwerk is waarvoor ingevolge de Woningwet een bouwvergunning is vereist;
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21. kantoor:
een gebouw, dat uitsluitend dient voor de ui toefening van administratieve werkzaamheden en werkzaamheden die verband
an ( sehouden m et he t doen
functioneren v
mi)overheidsinstellingen, het bankwezen, en naar de aard
daarmee gelijk te stellen instellingen;
22. peil:
a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst:
de hoogte van de w eg ter plaatse van die hoofdtoegang;
b. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst:
de hoogte van het terrein ter plaatse van die hoofdtoegang bij
voltooiing van de bouw;
23. productiegebonden detailhandel:
detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd,
geteeld, gerepareerd entoftoegepast in het productieproces,
waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie;
24. risicovolle inrichting:
een inrichting, bij welke ingevolge het Besluit Exteme Veiligheid I nrichtingen een grenswaarde, een richtwaarde voor het
risico c.q. een risico-afstand moet worden aangehouden bij het
in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt
kwetsbare objecten;
25. seksinrichting:
een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin be drijfsmatig , of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handel ingen wordt verricht, of vertoningen van erotischpornografische aard plaatsvinden.
Onder een se ksinrichting wordt i n el k geval ve rstaan: een
seksbioscoop, een se ksautomatenhal, een se kstheater, een
parenclub, een pr ostitutiebedrijf waaronder tevens begrepen
een er otische-massagesalon, 0 f een naa r de a ard daar mee
gelijk te stellen bedrijf, al dan niet in combinatie met elkaar;
26. visverwerkingsbedrijf:
een bedrijf dat vis rookt, trancheert en verpakt;
27. vuurwerkbedrijf:
een bedr ijf dat i s gericht op de vervaardiging of asse mblage
van vuurwerk 0 f de ( detail)handel i n vuurwerk, ni et bedoel d
periodieke verkoop i n co nsumentenvuurwerk c. q. de opsl ag
van vuurwerk entof de daarvoor benodigde stoffen.
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Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
1. de dakhelling:
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;
2. de goothooote 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;
3. de inhoud van een bouwwerk:
tussen de onderzijde van de beg ane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en!of het hart van de scheidingsmuren) en
de buitenzijde van daken en dakkapellen;
4. de bouwhoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van
een bouwwerk, geen gebouw zijnde;
5. de oppervlakte van een bouwwerk:
tussen de bui tenwerkse gevelvlakken en! of he t har t v an de
scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het g emiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het
bouwwerk.
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HOOFDSTUK 2. BESTEMMINGSREGELS

Artikel 3:

Bedrijf

3.1.

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. gebouwen ten behoeve van:
1. bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 onder de categorieën 1 en 2;
met uitzondering van geluidszoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle inrichtingen en/of vuurwerkbedrijven;
2. dienstverlenende bedrijven;
waarbij, t er pi aatse v an de aandui ding "karakteristiek", de b estaande karakteristieke hoofdvorm zoveel mogelijk in stand wordt
gehouden;
met daaraan ondergeschikt:
b. wegen, straten en paden;
c. openbare nutsvoorzieningen;
d. water;
e. groenvoorzieningen;
f. parkeervoorzieningen;
met de daarbij behorende:
g. tuinen, erven en terreinen;
h. sloten, bermen en beplanting;
i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

3. 2.

Bouwregels

3. 2. 1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
a. gebouwen zullen binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b. als gebouwen m ogen uitsluitend bedr ijfsgebouwen worden
gebouwd;
c. gebouwen mogen alleen worden gebouwd indien is voldaan
aan de parkeernormen, zoals die zijn opgenomen in bijlage 2;
d. de goot- en bouw hoogte van een gebouw zal ten hoogste de
ter plaatse van de aanduiding "maximale goot- en bouwhoogte
(m)" aangegeven hoogte bedragen.
3.2.2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen;
b. als bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen g een v laggenmasten, antennes, andere masten en reclameborden worden gebouwd;
c. de bouw hoogte v an overige bouw werken, geen gebouwen
zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.
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Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van een g oede I andschappelijke i npassing, de waterhuishouding , de so ciale
veiligheid, de milieu situatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, nadere eisen
stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing.
3. 4.

Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige
afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de goede landschappelijke i npassing, de waterhuishouding, d e so cia Ie v eiligheid, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheid van de aangrenzende gronden, ontheffing verlenen van :
het bepaalde in lid 3.2.1. onder a en toestaan dat gebouwen
buiten het bouwvlak worden gebouwd, mits:
1. er sprake is van incidentele uitbreiding;
2. er een bedr ijfstechnische aant oonbare noodz aak t ot ui tbreiding is;
3. uitsluitend ondergeschikte gebouwen geheel buiten het
bouwvlak worden gebouwd.
3. 5.

Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoel d in
artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval
gerekend:
a. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van
de uitoefening van detailhandel;
b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van
kantoren;
c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van
een verkooppunt van motorbrandstoffen;
d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van
bedrijven, anders dan de bedrijven die zijn genoemd in bijlage
1 onder de categorieën 1 en 2;
e. het gebruik van de gronden en bouw werken strijdig met d e
parkeernormen, zoals die zijn opgenomen in bijlage 2;
f. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor bewoning;
g. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor (eerste) bedrijfsvestiging anders dan voor bedrijven die vanwege herstructeringsprojecten gericht op versterking van het Galgeriet
en de bi nnenstad van Monnickendam, dienen te worden verplaatst naar het plangebied.
3. 6.

Ontheffing van de gebruiksregels

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige
afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, ontheffing verlenen
van:
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a. het bepaal de i n lid 3.5. onder a en toestaan da t gronden en
bouwwerken worden gebruikt voor de uitoefening van productiegebonden detailhandel, mits het geen detailhandel in voedings- en genotmiddelen betreft;
b. het bepaalde in lid 3.5. onder d en toestaan dat tevens bedrijven worden gevestigd di e naar de aar d en i nvloed op de 0 mgeving gelijk te stellen zijn met bedrijven die zijn genoemd in
bijlage 1 onder de categorieên 1 en 2, mits:
1. het gaat om bedrijven d ie niet zijn g enbemd in bijlage 1
onder categorie 1 en 2, maar die qua milieubelasting gelijkwaardig zijn aan de bedrijven die wel worden genoemd
of bedr ijven di e wel zijn genoemd i n bi jlage 1 0 nder een
hogere categorie dan 2, maar in een i ndividueel geval een
lagere milieubelasting hebben;
2. het geen geluidszoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle
inrichtingen en/of vuurwerkbedrijven betreft.

3. 7.

Sloopvergunning

3.7.1. Ter plaatse van de aan duiding "karakteristiek" is het verboden zonder of in afwijking van een sch riftelijke vergunning van
Burgemeester en Wethouders (sloopvergunning), gebouwen geheel of gedeeltelijk te slopen.
3.7.2. Het bepaalde in lid 3.7.1. is niet van toepassing op sloopwerkzaamheden die:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.
3. 7. 3. De in lid 3.7.1 . genoemde vergunning kan slechts worden
verleend mits:
a. de karakteristieke hoofdvorm niet langer aanwezig is en niet
zonder ingrijpende wijzigingen aan het gebouw k an worden
hersteld;
b. de karakteristieke hoofdvorm in redelijkheid niet is te handhaven;
c. het delen van gebouwen betreft die op zichzelf niet als karakteristiek vallen aan tem erken, en door sloop daar van geen
onevenredige aant asting v an de karakteristieke hoo fdvorm
plaatsvindt;
d. een vergelijkbaar gebouw, gelet op de bouwmassa naar
hoofdafmetingen en onderlinge verhoudingen en gelet op dakvorm, nokrichting, dakhelling, dakoverstekken, goot- en daklijsten, sch oorstenen en gevelindelingen door ramen, deu ropeningen en erkers, wordt herbouwd.
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Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen, met inachtneming van de
waterhuishouding, de sociale veiligheid, de milieusituatie, de verkeersmogelijkheden en de gebruiksmogelijkheden v an de aa ngrenzende gronden, het plan wijzigen in die zin dat:
de aanduiding" karakteristiek" geheel of gedeeltelijk wordt
verwijderd , mits:
1. de karakteristieke hoofdvorm n iet langer aanwezig i s en
niet zonder i ngrijpende wijzigingen aan he t hoofdgebouw
kan worden hersteld;
2. de karakteristieke hoo fdvorm in zi jn geheel redelijkerwijs
niet te handhaven is in relatie tot de functie die het gebouw
moet of uitsluitend nog kan vervullen.

Buro Vijn B.v.

Bestemmingsplan Bedrijfserf Katwoude
Status: Vastgesteld /29-10-09

08-121-02

Artikel 4:

blz 9

Bedrijf - Bedrijfserf
4. 1.

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Bedrijfserf' aangewezen g ronden zijn bestemd
voor:
a. gebouwen ten behoeve van:
1. bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 onder de categorieën 1, 2, 3.1 en 3.2;
met uitzondering van geluidszoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle inrichtingen en/of vuurwerkbedrijven;
"'2. eeA v iS't'erwerlliA§seeerijf veer Ael r el\eA, I FeAeAereFl en
OD
~? ~~"",G'Ç..
II
.."
.
S~
'18FJ;)a HeR vaR zalFfl, ter J3laatse vaR ete eSA8l:J 181F1êJ s~eel
LJ.,.~~'f'V'\..~u..
..,)~
fieke VOl! iJ vall bedl ijf visvel nel killgsbedrijf';
V'f>.. '. '2-01.00\ 1 ~/ \/~'2.
met daaraan ondergeschikt:
b. wegen, straten en paden;
c. openbare nutsvoorzieningen;
d. water;
e. groenvoorzieningen;
f. parkeervoorzieningen;
met de daarbijbehorende:
g. tuinen, erven en terreinen;
h. sloten, bermen en beplanting;
i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

'-'-

.\-t

4. 2.

Bouwregels

4.2.1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de v olgende regels:
a. als gebouwen m ogen uitsluitend bedr ijfsgebouwen worden
gebouwd;
b. het bebouwingspercentage van het bestemmingsvlak zal ten
hoogste de i n de aandui ding "maximum bebouwingspercentage (%)" aangegeven percentage bedragen;
c. een gebouw m ag alleen worden gebouwd i ndien i s voldaan
aan de parkeernormen, zoals die zijn opgenomen in bijlage 2;
d. de afstand van een gebouw tot de zijdelingse perceelgrens zal
ten rninste 5,00 m bedragen;
e. de goot- en bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste de
ter plaatse van de aanduiding "maximale goot- en bouwhoogte
(m)" aangegeven hoogte bedragen.
4.2.2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen;
b. als bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen g een v laggenmasten, antennes, andere masten en reclameborden worden gebouwd;
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c. de bouw hoogte v an overige bouw werken , geen gebouwen
zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.
4. 3.

Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van een goede I andschappelijke i npassing, de waterhuishouding, de so ciale
veiligheid, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, nadere eisen
stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing.
4. 4.

Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in
artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening , wordt in ieder geval
gerekend:
a. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van
de uitoefening van detailhandel;
b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van
een verkooppunt van motorbrandstoffen;
c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van
kantoren;
d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van
dienstverlening;
e. het gebruik van de gronden en bouw werken ten behoeve van
bedrijven, anders dan de bedrijven die zijn genoemd in bijlage
1 onder de categorieën 1, 2 , 3 .1 en 3.2, tSRó!ij 8s ~reRElsRter
plaatse ~ijR "QQFilieR vaR ge aaREJbligiR~ "sJ:)8sifieke \!er~ van
eesrijf 'wIiSVePlJeFkiR~6Boetrijf' . iR W 011< 8 9val e en v isvoFYt'OF.kiR§JS9Sarijf veer Ret FekaR , tranSReFeR eR "9FpakkeR )'an vis is
tee§ostaan;
f. het gebruik van de gronden en bouw werken strijdig met d e
parkeernormen, zoals die zijn opgenomen in bijlage 2;
g. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor bewoning;
h. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor (eerste) bedrijfsvestiging anders dan voor bedrijven die vanwege herstructeringsprojecten gericht op versterking van het Galgeriet
en de bi nnenstad van Monnickendam, dienen te worden verplaatst naar het plangebied.
4. 5.

Ontheffing van de gebruiksregels

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige
afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, ontheffing verlenen
van:
a. het bepaal de i n lid 4.4 onder a en toestaan da t gronden en
bouwwerken worden gebruikt voor de uitoefening van productiegebonden detailhandel, mits het geen det ailhandel in v oedings- en genotmiddelen betreft;
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b. het bepaalde in lid 4.4 onder een toestaan dat tevens bedrijven worden gevestigd di e naar de aar d en i nvloed op de 0 mgeving gelijk te stellen zijn met bedrijven die zijn genoemd in
bijlage 1 onder de categorieën 1, 2, en 3.1 en 3.2, mits:
1. het gaat om bedrijven d ie niet zijn genoemd in bijlage 1
onder de categorie 1 en 2 maar die qua milieubelasting gelijkwaardig zijn aan de bedr ijven die wel worden genoemd
of bedrijven di e wel zijn genoemd i n bijlage 1 0 nder een
hogere categorie dan 3.2, maar in een individueel geval
een lagere milieubelasting hebben;
2. het geen geluidszoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle
inrichtingen en/of vuurwerkbedrijven betreft.
4. 6.

\-'iijzigiligsbewoegdheiet

BblFg8R=l99steF eR ''''etRQblGlers kblRR9R , r:R9t iR3SRtR9R=1ing "aR ge
watoFRl:liSAObleJiA§, ae soeiale veili§JReieJ, a8 A1i1iOl:Jsitl::lotie, se ,'or
kaorsFRo§Jolijl(AcacA CA se §J oSFl:JilEsFflo§JelijlERoeteFi v 8" de BB R
§FOAZOAao §rOASOA, Rct ~laA WijZi§JOA iA etie zip! aat:

de aOAeJl:JieJiA§J "sJ3osifioke vorFR 'laR ge8rijf '1iSV9puerkiRgs
beeFijf' weFet ",eFwijeeFe, mits:
se eetroffeR8g fblnstie ter j3laatsQ is geëin6liQGI.
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Artikel 5:

Groen
5.1 .

Bestemmingsomschrijving

De
a.
b.
c.

voor 'Groen ' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
plantsoenen, groenstroken en beplanting ;
water;
sloten, v aarlen, en daar mee gelijk te st ellen waterlopen , ter
plaatse van de aanduiding "water";
met daaraan ondergeschikt:
d. wegen en paden;
e. openbare nutsvoorzieningen;
met de daarbijbehorende:
f. bouwwerken , geen gebouwen zijnde.
5. 2.

Bouwregels

5. 2. 1. Op 0 fin dez e gronden m ogen geen gebouwen worden
gebouwd .
5.2.2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen ;
b. de bouw hoogte v an overige bouw werken, geen gebouwen
zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.
5. 3.

Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen ten behoeve van een g oede I andschappelijke i npassing, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden , nadere eisen
stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing .

Buro Vij n B.V.
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Artikel 6:

blz 13

Waterstaat - Waterkering
6. 1.

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen g ronden zijn behalve voor de ander e daar voorkomende bestemming(en), mede
bestemd voor:
a. waterkering;
b. het behoud van de landschappelijke- en natuurlijke waarden;
met de daarbij behorende:
c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
6. 2.

Bouwregels

6. 2. 1. Op 0 fin dez e gr onden mogen, ongeacht het be pa alde i n
de r egels bi j de and ere v oorkomende bes temmingen, geen g ebouwen worden gebouwd. Deze regeling is niet van toepassing op
bestaande gebouwen.
6.2.2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. op of i n dez e gr onden mogen, on geacht het bepaalde i n de
regels bij de andere voorkomende bestemmingen, geen
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan ten behoeve
van deze bestemming worden gebouwd. Deze regeling is niet
van toepassing op be staande bouw werken, geen gebouwen
zijnde;
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten
behoeve van de ze best emming , zal ten hoo gste 6,00 m b edragen.
6. 3.

Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten beh oeve van de waterkerende functie, de 0 ntwikkeling van de I andschappelijke- en
natuurlijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de bebouwing .
6. 4.

Ontheffing van de bouw regels

Burgemeester en wethouders kunnen, met i nachtneming van de
waterkerende functie, ontheffing verlenen van :
het bepaalde in lid 6.2. en toestaan dat de binnen de andere
daar voorkomende be stemming( en) toegestane bouw werken
worden gebouwd, op voorwaarde dat:
1. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waterkerende functie van de dijk;
2. vooraf po sitief adv ies is ontvangen v an het H oog heemraadschap.

Bestemmingsplan Bedrijfserf Katwoude
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6. 5.

08-121-02

Aanlegvergunning

6.5.1. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke
vergunning v an Burgemeester en Wethouders (aanlegvergunning), de volgende werken, geen bouw werken zijnde, en w erkzaamheden uit te voeren:
a. het aanbrengen van beplanting;
b. het afgraven en ophogen van gronden.
6. 5. 2. Het bepaal de i n lid 6.5.1. i s niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden, die:
a. het normale onderhoud en/of beheer betreffen;
b. noodzakelijk zijn in verband met het op de bestemming gerichte beheer of gebruik van de grond;
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.
6.5.3. De in lid 6.5.1. genoemde vergunning kan slechts worden
verleend, indien:
a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waterkerende functie;
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke en natuurlijke waarden van het gebied.

Buro Vijn B.v.
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HOOFDSTUK 3_ ALGEMENE REGELS

Artikel 7:

Anti-dubbeltelregel

Grond di e eenm aal i n aanmerking i s genomen bi j he t toestaan
van een bou wplan waaraan ui tvoering i s gegeven of al snog kan
worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen
buiten beschouwing.

Bestemmingsplan Bedrijfserf Katwoude
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Artikel 8:

08-121-02

Algemene gebruiksregels

Tot een gebr uik, strijdig m et de gegeven best emmingen, zoals
bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in
ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gronden voor de opsl ag van schroot, afbraaken bouwmaterialen, anders dan ten behoeve van de uitvoering
van krachtens de' best emming toegelaten bouwactiviteiten en
werken en werkzaamheden;
b. de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen;
c. het storten van puin en/of afvalstoffen;
d. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen;
e. het gebruik v an g ronden en bou wwerken t en behoeve van
seksinrichtingen.

Buro Vijn BV.
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Artikel 9:

blz 17

Algemene ontheffingsregels

Burgemeester en Wethouders kunnen, indien geen onevenredige
aantasting plaatsvindt van een goede landschappelijke inpassing,
het bebouwingsbeeld, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid,
de milieusituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aang renzende gronden, ontheffing verlenen van:
a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages, tot ni et meer dan 10% van di e m aten, afmetingen en
percentages, met uitzondering van het bepaalde in lid 4.2.1.
sub e, met betrekking tot de bouwhoogte van een gebouw;
b. de regels ten aanzien van de bouwgrenzen en toestaan dat
bouwgrenzen worden 0 verschreden, i ndien een meetverschil
daartoe aanleiding geeft;
c. de regels ten aanzien va n de bou whoogte van bouwwerken,
geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de grootte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot ni et meer
dan 10,00 m;
d. het bepaalde ten aanzien van het bouwen van gebouwen binnen het bouw- c.q. het bestemmingsvlak en toestaan dat de
grenzen van het bouw- c.q. het bestemmingsvlak naar de bu itenzijde worden overschreden door:
1. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen en schoorstenen;
2. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken, mits:
de bouw grens met ni et m eer dan 0 ,50 m overschrijdend;
3. balkons, mits:
a. de bouw grens met ni et m eer dan 1 ,00 m overschrijdend;
b. de breedte niet m eer dan tweederde van de voorgevelbreedte bedraagt.
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Artikel 10:

Verwerkelijking in de naaste toekomst

De verwerkelijking van de bestemmingen ter plaatse van de aa nduiding "wro-zone - verwerkelijking in naaste toekomst" aangegeven gebied, is in de naaste toekomst noodzakelijk.

Buro Vijn B.v.
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HOOFDSTUK 4_ OVERGANGS· EN SLOTREGELS
Artikel 11:

Overgangsrecht
11. 1. Overgangsrecht bouwwerken
11. 1. 1. Een bouw werk dat op het tijdstip v an inwerkingtreding
van het best emmingsplan aanwezig 0 fin ui tvoering i s, dan wel
gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning, en afwijkt
van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet
wordt verg root,
a. gedeeltelijk worden vemieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel wor·
den vemieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop
het bouwwerk is teniet gegaan.
11. 1. 2. Burgemeester en wethouders kunnen eenm alig ontheffing verlenen van lid 11.1.1. voor het vergroten van de i nhoud van
een bouwwerk als bedoeld in lid 11.1.1 . met maximaal 10%.
11. 1. 3. Lid 11,1.1. is niet van toepassing op bouwwerken die
weliswaar best aan op het tijdstip van i nwerkingtreding v an het
plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het
daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
11. 2. Overgangsrecht gebruik
11. 2. 1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op
het tijdstip van inwerkingtreding v an het bestemmingsplan en
hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
11. 2. 2. Het i s verboden het m et het best emmingsplan strijdige
gebruik, bedoeld in lid 11.2.1., te veranderen of te laten verande·
ren in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze
verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
11.2. 3. Indien het gebruik, bedoeld in lid 11.2.1., na h et 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.
11. 2. 4. Lid 11. 2.1. i s niet v an toepassing op he t gebruik da t
reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan,
daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 12:

08-121-02

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het
Bestemmingsplan Bedrijfserf Katwoude,
van de gemeente Waterland.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 29 oktober 2009

De voorzitter,

Buro Vijn B.v.

De griffier,
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BIJLAGE 1

Bedrijvenlijst

VNG-bestand categorale bedrijfsindeling 2007 (planologische selectie)

SBI-CODE

01
014

OMSCHRIJVING

blz. 1
CAT

LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW
Dienstverlening t.b.v. de landbouw
3. Plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven : b.o.> 500 m'

0142

4. Plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven : b.o.<= 500 m'
KI-stations

02

BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. BOSBOUW

020

Bosbouwbedri'ven

OS

VISSERIJ- EN VISTE EL TBEDRtJVEN

0501 .1
0501 .2
0502

Zeevisserijbedrijven
Binnenvisserijbedrijven
Vis- en schaaldierkwekerijen:
1. oester-, mossel- en scheleenteeltbedrijven
2. visteeltbedrijven

11

AARDOLIE- EN AARDGASWINNING

111

Aardolie- en aardqaswinninq:
1. aardoliewinputten
2. aardgaswinning incl. gasbeh .inst.: < 100.000 .000 N m'/d
3. aardgaswinning incl. gasbeh .inst.: >= 100.000 .000 N m'/d

2
3.1
2

3.1

3.2
3.1
3.2
3.1

4.1
5.1
5.2

15

VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN

151

Slachterijen en overiQe vleesverwerkinq:
1. slachterijen en pluimveeslachterijen
2. vetsmelterijen
3. bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval

3.2
5.2
4.2

4. vleeswaren-en vleesconservenfabrieken: p.O. > 1000 m'

3.2

5. Vleeswaren- en vleesconservenfabrieken : p.O. <= 1000m'

3.1

6. Vleeswaren- en vleesconservenbabrieken: e.o. <= 200 m'
5. loon slachterijen
Visverwerkingsbedrijven :
1. drogen
2. conserveren
3. roken

3.1
3.1
5.2
4.1
4.2

4. verwerken anderszins: p.o.> 1000 m'

4.2

152

1531

1532, 1533

1541

1542

1543

5. verwerken anderszins: p.o.<= 1000 m'

3.2

6. verwerken anderzins: p.O.<= 300 m'
Aardappelproducten fabrieken
1. vervaardiging van aardappelproducten

3.1

2. Vervaardiging van snacks met p.O. < 2000 m'
Groente- en fruitconservenfabrieken:
1. jam
2. groente algemeen
3. met kool soorten
4. met droQerijen
5. met uienconservering (zoutinleggerij)
Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten:
1. p.c. < 250.000 tij
2. p.c. >= 250.000 tij
Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten :
1. p.c. < 250.000 tij
2 e·c. >= 250.000 tij
Margarinefabrieken :

3.1

4.2

3.2
3.2
3.2
4.2
4.2
4.1
4.2
4.1
4.2

blz. 2
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I

SBI-CODE

1551

1552
1561

1562

1571

1572
1581

1582
1583

1584

IOMSCHRIJVING

I

CAT

1. p.c. < 250.000 Vj
2. p.c. >= 250.000 Vj
Zuivelproductenfabrieken:
1. gedroogde producten, p.c. >= 1,5 Vu
2. geconcentreerde producten, verdamp. cap. >-20 Vu
3. melkproductenfabrieken v.c. < 55.000 Vj
4. melkproductenfabrieken v.c. >= 55.000 Vj
5. overige zuivelproducten fabrieken

5.1
5.1
3.2
4.2
4.2

1. consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m'

3.2

2. Consumptie-ijsbabrieken: p.o. < 200 m'
Meelfabrieken:
1. p.c. < 500 Vu
2. p.c. >= 500 Vu
Grutlerswarenfabrieken
Zetmeelfabrieken:
1. p.c. < 10 Vu
2. p.c. >= 10 Vu
Veevoederfabrieken:
1. destructie bedrijven
2. beender-, veren-, vis-, en vleesmeelfabriek
3. drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap.<10 Vu water
4. drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder cap.>=10 Vu water
5. mengvoeder, p.c. < 100 Vu
6. mengvoeder, p.c. >= 100 Vu
Vervaardiging van voer voor huisdieren
Broodfabrieken , brood- en banketbakkeri·en:
1. v.c. < 2500 kg meel/week
2. v.c.>= 2500 kg meel/week
Banket-, biscuit- en koekfabrieken
Suikerfabrieken:
1. v.c. < 2.500 Vj
2. v.c. >= 2.500 Vj
Verwerking cacaobonen en vervaa rdiging chocolade- en suikerwerk:
1. cacao- en chocoladefabrieken: p.o. 2.000 m<
p.o. < 2.000 m<
p.o. <= 200 m'
4. Suikerwerkfabrieken met suiker branden

4.1
4.2

2
4.2
4.1
4.1
4.1
4.2
5.2
5.2
4.2
5.2
4.1
4.2
4.1
2
3.2
3.2
5.1
5.2
5.1
3.2
2
4.2

5. Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m'

3.2
2
3.1

1593 Vm 1595
1596
1597
1598

6. Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m'
Deegwarenfabrieken
Koffiebranderijen en theepakkerijen:
1. koffiebranderijen
2. theepakkerijen
Vervaardiging van azijn , specerijen en kruiden
Vervaardiging van overige voedingsmiddelen
Bakkerijgrondstoffenfabrieken
Soep- en soeparomafabrieken:
1. zonder poederdrogen
2. met poederdrogen
Destilleerderijen en likeurstokeri"en
Vervaardiging van ethyl alcohol door gisting:
1. e.c. < 5.000 Vj
2. p.c. >- 5.000 Vj
Vervaardiging van wi"n , cider e.d.
Bierbrouwerijen
Mouterijen
Mineraalwater- en frisdrankfabrieken

16

VERWERKING VAN TABAK

160

Tabaksverwerkende industrie

1585
1586

1587
1589
1589.1
1589.2

1591
1592

5.1
3.2
4.1
4.1
4.1
4.1
4.2
4.2
4.1
4.2
2
4.2
4.2
3.2

4.1

I
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SBI-CODE

OMSCHRIJVING

17

VERVAARDIGING VAN TEXTIEL

171
172

Bewerken en spinnen van textielvezels
Weven van textiel:
1. aantal weefgetouwen < 50
2. aantal weefgetouwen >= 50
Textielveredelingsbedrijven
Vervaardiging van textielwaren
Tapiit-, kokos- en vloermattenfabrieken
Vervaardiqinq van qebreide en qehaakte stoffen en artikelen

173
174,175
1751
176,177
18

VERVAARDIGING VAN KLEDING;
BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT

181
182
183

Vervaardiging kleding van leer
Vervaardiging van kleding en -toebehoren (exclusief van leer)
Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont

19

VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN
(EXCLUSIEF KLEDING)

191
192
193

Lederlabrieken
Lederwarenfabrieken (exclusief kledinq en schoeisel)
Schoenenfabrieken

20

HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN
VAN HOUT, RIET, KURK E.O.

2010.1
2010.2

Houtzagerijen
Houtconserveringsbedrijven:
1. met creosootolie
2. met zoutoplossingen
Fineer- en plaatmaterialenlabrieken
O. Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout
1. Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. <

202
203, 204, 205

2

203, 204,205
205

200 m
Kurkwaren-, riet- en vlechtwerklabrieken

21

VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN
PAPIER- EN KARTONWAREN

2111
2112

Vervaardiging van pulp
Papier- en kartonlabrieken:
1. p.c. < 3 tlu
2. p.c. 3 - 15 tlu
3. p.c. >= 15 tlu
Papier- en kartonwarenfabrieken
Golfkartonlabrieken:
1. p.c. < 3 tlu
2 . p.c. >= 3 tlu

212
2121.2

22

UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE
VAN OPGENOMEN MEDIA

221
2221
2222
2222.6
2223

Uitgeverijen (kantoren)
Dnukkerijen van dagbladen
Dnukkerijen (vlak- en rotatie-diepdnukkerijen)
Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen
Grafische afwerking
Binderijen

I

CAT

3.2
3.2
4 .2
3.1
3.1
4.1
3.1

3.1
2
3.1

4.2
3.1
3.1

3.2
4 .1
3.1
3.2
3.2
3.1
2

4.1
3.1
4.1
4.2
3.2
3.2
4.1

1
3.2
3.2
2
1
2

I
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VING
2224
2225
223

Grafische reproduktie en zetten
Overige grafische aktiviteiten
Reproduktiebedriiven opgenomen media

23

IKWEEKSTOFFEN

231
2320.1
2320.2

Cokesfabrieken
Aardolieraffinaderijen
Smeeroliën- en vettenfabrieken
Recyclingbedrïven voor afgewerkte olie
Aardolieproductenfabrieken n.e.g.

24

VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN

2411

Vervaardiging van industriële gassen :
1. luchtscheidingsinstallatie v.c. >= 10 Ud lucht
2. overige gassenfabrieken, niet explosief
3. overige gassenfabrieken, explosief
Kleur- en verfstoffenfabrieken
Anorganische chemische grondstoffenfabrieken:
1. niet vallend onder "post-Seveso-richtliin"
2. vallend onder "post-Seveso-richtliin"
Organische chemische grondstoffenfabrieken:
1. niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn"
2. vallend onder "post-Seveso-richtlijn"
Methanolfabrieken:
1. p.c. < 100.000 Uj
2 . p.c. >= 100.000 Ui
Vetzuren en alkanalenfabrieken (niet synthetisch):
1. p.C. < 50.000 tij
2. p.c. >= 50.000 tij
Kunstmeststoffenfabrieken
Kunstharsenfabrieken e.d.
Landbouwchemicaliënfabrieken:
1. fabricage
2. formulering en afvullen
Verf, lak en vernisfabrieken
Farmaceutische grondstoffenfabrieken:
1. p.C. < 1.000 tij
2. p.C. >= 1.000 tij
Farmaceutische productenfabrieken:
1. formulering en afvullen geneesmiddelen
2. verbandmiddelenfabrieken
Zeep-, was- en reinigingsmiddelen fabrieken
Parfumerie- en cosmeticafabrieken
Kruit-, vuurwerk-, en springstoffenfabrieken
Lïm- en plakmiddelenfabrieken:
1. zonder dierlijke grondstoffen
2. met dierlijke grondstoffen
Fotochemische productenfabrieken
Chemische kantoorbenodiqdhedenfabrieken
Overige chemische productenfabrieken n.e.g .
Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken

2412
2413

2414.1

2414.2

2415
2416
242

243
2441

2442

2451
2452
2461
2462

2464
2466
247

25

VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN RUBBER
EN KUNSTSTOF

2511
2512

Rubberbandenfabrieken
Loopvlakvern ieuwinqsbedriiven:
1. vloeropp. < 100 m'
2. vloeropp. > 100 m'

CAT
2
2
1

5.3
6
3.2
4.2
4.2

5.2
5.1
5.1
4.1
4.2
5.3
4.2
5.3
4.1
4.2
4.2
5.1
5.1
5.2
5.3
5.1
4.2
4.2
5.1
3.1
2
4.2
4.2
5.3
3.2
5.1
3.2
3.1
4.1
4.2

4.2
3.1
4.1

VNG-bestand categorale bedrijfsindeling 2007 (planologische selectie)

SBI-CODE

2513
252

OMSCHRIJVING

Rubber-artikelenfabrieken
Kunststofverwerkende bedrijven:
1. zonder fenol harsen
2. mei fenolharsen
3. productie va n verpakkingsmaterialen en assemblage van
kunststofbouwmaterialen

26

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

261

Glasfabrieken:
1. olas en olasproducten, p.c. < 5.000 Vj
2. olas en olasproducten , p.c. >= 5.000 Vj
3. olaswol en glasvezels, p.c. < 5.000 Vj
4. glaswol en glasvezels, p.c. >= 5.000 Vj
Glasbewerkingsbedrijven
Aardewerkfabrieken:
1. vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW
2. vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW
Baksteen- en baksteenelementenfabrieken
Dakpannenfabrieken
Cementfabrieken:
1. p.c. < 100.000 Vj
2. p.c. >= 100.000 Vj
Kalkfabrieken :
1. p.c. < 100.000 Vj
2. p.c. >= 100.000 Vj
Gipsfabrieken:
1. p.c. < 100.000 Vj
2. p.c. >= 100.000 Vj
Betonwarenfabrieken:
1. zonder persen, triltafeis en bekistingtrillers
2. met persen, triltafeis of bekistingtrillers, p.c.< 100 Vd
3. met persen, triltafeis of bekistingtrillers, p.c. >= 100 Vd
Kalkzandsteenfabrieken :
1. p.c. < 100.000 Vj
2. p.c. >= 100.000 Vj
Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken
Betonmortelcentrales:
1. p.c. < 100Vu
2. p.c. >= 100 Vu
Vervaardiging van producten van beton, (vezel)cement en gips:
1. p.c. < 100 Vd
2. p.c. >= 100 Ud
Natuursteenbewerkinosbedrijven:

2615
262, 263

264
2651

2652

2653

2661 .1

2661 .2

2662
2663,2664

2665,2666

267

2681
2682

blz. 5

CAT

3.2
4.1
4.2
3.1

3.2
4.2
4.2
5.1
3.1
2
3.2
4.1
4.1
5.1
5.3
4.1
5.3
4.1
5.1
4.1
4.2
5.2
3.2
4.2
3.2
3.2
4.2
3.2
4.2

1. zonder breken, zeven en droqen: p.o. > 2.000 m'

3.2

2. Zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m'
3. met breken, zeven of drogen, v.c. < 100.000 Vj
4. met breken, zeven of droqen, v.c. >= 100.000 Vj
Slijp- en polijstmiddelen fabrieken
Bitumineuze materialenfabrieken:
1. p.c. < 100 Vu
2. p.c. >= 100 Vu
Isolatiematerialenfabrieken (exclusief glaswol):
1. steenwol, p.c. >= 5.000 Vj
2. overige isolatiematerialen
Minerale productenfabrieken n.e.o.
O. Asfaltcentrales: p.C.< 100 toniuur
1. Asfaltcentrales: p.c.>- 100 toniuur

3.1
4.2
5.2
3.1
4.2
5.1
4.2
4.1
3.2
4.1
4.2
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SBI-CODE

CHRIJVING

27

VERVAARDIGING VAN METALEN

271

Ruwïzer- en staallabrieken:
1. p.c. < 1.000 Vj
2. p.c. >- 1.000 Vj
IJzeren- en stalenbuizenfabrieken:
1. p.o. < 2.000 m'
2. p.o. >= 2.000 m'
Draadtrekkerïen , koudbandwalserïen en profielzetterijen:
1. p.o. < 2.000 m'
2. p.o. >= 2.000 m'
Non-ferro-metaalfabrieken:
1. p.c. < 1.000 Vj
2. p.c. >= 1.000 Vj
Non-Ierro-metaalwalserijen, -trekkerijen e.d.:
1. p.o. < 2.000 m'
2. p.o. >= 2.000 m'
IJzer- en staalgieterijenl -smelterïen :
1. p.c. < 4.000 Vj
2. p.c. >- 4.000 Vj
Non-ferro-metaalgieterijen! -smelterïen:
1. p.c. < 4.000 Vj
2. p.c >=4.000 Vj

272

273
273
273
274

2751,2752

2753, 2754

28

VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN METAAL
(EXCLUSIEF MACHINESITRANSPORTMIDELEN)

281

Constructiewerkplaatsen:
1. gesloten gebouw
1a. gesloten gebouw, p.o. <200 m'
2. in open lucht, p.o. < 2.000 m'
3. in open lucht, p.o. >- 2.000 m'
Tank- en reservoirbouwbedrïven:
1. p.o. < 2.000 m'
2. p.o. >= 2.000 m'
Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels
Stamp-, pers-, dieptrek- en lorceerbedrïven
Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d.
Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:
1. algemeen
2. scoperen (opspuiten van zink)
3. thermisch verzinken
4. thermisch vertinnen
5. mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten)
6. anodiseren , eloxeren
7. chemische oppervlaktebehandeling
8. emailleren
9. galvaniseren (vernikkelen , verchromen , verzinken, verkoperen ed)
10. stralen
11. metaalharden
12. lakspuiten en moffelen
Overige metaalbewerkende industrie
Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200 m2
Grolsmederijen, anker- en kettinglabrieken:
1. p.o. < 2.000 m'
2. p.o. >= 2.000 m'
Overige metaalwarenlabrieken n.e .g.

2821

2822, 2830
284
2851

2852
287

Overige metaalwarenlabrieken n.e.g.: inpandig, p.o. <200 m'

blz. 6
CAT

5.2

6
5.1
5.3
4.2
5.2
4.2
5.2
5.1
5.3
4.2
5.1
4.2
5.1

3.2
3.1
4.1
4.2
4.2
5.1
4.1
4.1
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
4.2
3.2
3.2
3.2
3.1
4.1
5.1
3.2
3.1
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SBI-CODE

IOMSCHRIJVING

29

VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN

29
29
29
29

Machine- en apparatenfabrieken:
1. p.o. < 2.000 m'
2. p.o. >= 2.000 m'
3. met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW

30

VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS

30

Kantoormachines- en computerfabrieken

31

VERVAARDIGING VAN OVERIGE ELEKTRONISCHE MACHINES,
APPARATEN EN BENODIGDHEDEN

311
312
313
314
315
316
3162

Elektromotoren- en generatorenfabrieken
Schakel- en installatiemateriaalfabrieken
Elektrische draad- en kabelfabrieken
Accumulatoren- en batteriienfabrieken
Lampenfabrieken
Elektrotechnische industrie n.e.Q.
Koolelektrodenfabrieken

32

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

321 Um 323

Vervaardiging van audio-, video- en
telecom-apparatuur e.d.
Fabrieken voor gedrukte bedrading

3210
33

VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE
APPARATEN EN INSTRUMENTEN

33

Fabrieken voor medische apparaten en instrumenten, e.d.

34

VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS
EN OPLEGGERS

341

Autofabrieken en assemblagebedrijven
1. p.o. < 10.000 m'
2. p.o. >= 10.000 m'
Carrosseriefabrieken
AanhanQwaQen- en opleQQerfabrieken
Auto-onderdelenfabrieken

3420.1
3420.2
343
35

VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN
(EXCLUSIEF AUTO'S, AANHANGWAGENS)

351

Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:
1. houten schepen
2. kunststof schepen
3. metalen schepen < 25 m
4. metalen schepen >- 25m en/of proefdraaien motoren >= 1 MW
Scheepssloperijen
Wagon bouw- en spoorwegwerkplaatsen:
1. algemeen
2. met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW
Vliegtuigbouw- en -reparatie bedrijven:
1. zonder proefdraaien motoren
2. met proefdraaien motoren
Rijwiel- en motorrijwielfabrieken

3511
352

353

354

CAT

3.2
4.1
4.2

3.1

4.1
4.1
4.1
3.2
4.2
2
6

3.1
3.1

2

4.1
4.2
4.1
4.1
3.2

3.1
3.2
4.1
5.1
5.2
3.2
4.2
4.1
5.3
3.2
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SBI-CODE

OMSCHRIJVING

355

Transportmiddelenindustrie n.e.g.

36

VERVAARDIGING VAN MEUBELS; VERVAARDIGING VAN OVERIGE
GOEDEREN N.E.G.

blz. 8
CAT
3.2

361

1. Meubelfabrieken

3.2

362
363
364
365
366
366

2. Meubelstoffeerderijen b.o.< 200 m'
Fabricage van munten, sieraden e.d.
Muziekinstrumentenfabrieken
Sportartikelenfabrieken
Speelgoedartikelenfabrieken
Sociale werkvoorzieninQ
Vervaardiging van overige goederen n.e.g.

1
2
2
3.1
3.1
2
3.1

37

VOORBEREIDING TOT RECYCLING

371
372

Metaal- en autoschredders
Puinbrekerijen en -malerijen:
1. v.c. < 100.000 Vi
2. v.c. >= 100.000 Vi
Rubberregeneratiebedriiven
Afvalscheidingsinstallaties

40

PRODUKTIE EN DISTRIBUTIE VAN ELECTRICITEIT, AARDGAS,
STOOM EN WARM WATER

40

Elektriciteitsproduktiebedriiven (vermooen >= 50 MWe)
1. Kolengestookt (incl. meestook biomassa), thermisch vermogen> 75
MWth
2. Oliegestookt, thenmisch vermogen> 75 MWth
3. Gasgestookt (incl. biistook biomassa), terhmisch vergogen > 75 MWth, in
4. kemcentrales met koeltorens
5. warmte-kracht-installaties (gas), thermisch vermogen> 75 MWth
Bio-energieinstallaties electrisch vermogen < 50 Mwe:
1. covergisting, verbranding en vergass ing van mest, slib GFT en
reststromen voedingsindustrie
2. vergisti ng, verbranding en vergassing van overige biomassa
Elektriciteitsdistributiebedri'ven, met transformatorvermogen:
1. < 10 MVA
2. 10 - 100 MVA
3. 100 - 200 MVA
4. 200 - 1000 MVA
5. >= 1000 MVA
Gasdistributiebedrijven:
1. gascompressorstations vermogen < 100 MW
2. gascompressorstations vermogen >= 100 MW
3. gas: reduceer-, compressor-, meet- en reolinst. Cat. A
4. gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), categorie B en C
5. gasontvang- en -ve rdeelstations , categorie D
Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:
1. stadsverwarming
2. blokverwarming
Windmolens:
1. wiekd iameter 20 m
2. wiekdiameter 30 m
3. wiekdiameter 50 m

5.1
4.2
5.2
4.2
4.2

5.2
5.1
5.1
6
5.1

3.2
3.2
2
3.1
3.2
4.2
5.2
4.2
5.1
1
2
3.1
3.2
2
3.2
4.1
4.2

blz. 9
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IOMSCHRIJVING

I

41

WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER

41

Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:
1. met chloorgas
2. bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling
Waterdistributiebedrijven met pompvermoQen:
1. < 1 MW
2.1-15MW
3. >= 15 MW

45

50

CAT

5.3
3.1
2
3.2
4.2

BOUWNIJVERHEID

Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2000 m'

3.2

Bouwbedrijven algemeen: b.o. < = 2000 m'

3.1

Aannemersbedrijven met werk plaat: b.o. > 1000 m '

3.1

Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. < 1000 m'

2

. IN t:N

1It: VAN AU I U" t:N MU I U''''t: I "t:N ;

BENZINESERVICESTATIONS

501,502, 504
502
5020.4

5020.5
503 , 504
505

Handel in auto's en motorfetsen , reparatie- en servicebedrijven
Groothandel in vrachtauto's (incl. import)
Autoplaatwerkerïen
Autobeklederijen
Autospuitinrichtingen
Autowasserijen
Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires
Benzineservicestations:
1. met LPG> 1000 m3/jr
2. met LPG< 1000 m3/jr
3. zonder LPG

51

GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING

511
5121

Handelsbemiddeling (kantoren)
Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders
Groothandel in akkerbouwprocukten en veevoeders met een
verwerkingscapaciteit >= 500 ton/uur
Groothandel in bloemen en planten
Groothandel in levende dieren
Groothandel in huiden , vellen en leder
Groothandel in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen
Groothandel in vlees, vleeswaren, zuivelproducten, eieren , spijsoliën
Groothandel in dranken
Groothandel in tabaksproducten
Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk
Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen
Groothandel in overige voedings- en genotmiddelen
Groothandel in overige consumentenartikelen
Groothandel in vuurwerk en munitie:
1. consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton
2. consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 toto 50 ton
3. professioneel vuurwerk , netto expl. massa per bewaarplaats < 750 kg ( en
> 25 kg theatervuurwerk)
4. professioneel vuurwerk, netto expl. massa per bewaarplaats 750 kg tot 6
ton
5. munitie
Groothandel in vaste brandstoffen:
1. klein, lokaal verzorgingsgebied
2. kolenterminal, opslag opp. >= 2.000 m'
Groothandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen:

5122
5123
5124
5125, 5131
5132, 5133
5134
5135
5136
5137
5138, 5139
514
5148.7
5148.7

5151 .1

5151 .2

2
3.2
3.2
1
3.1
2
2
4.1
3.1
2

1
3.1
4.2
2
3.2
3.1
3.1
3.1
2
2
2
2
2
2
2
3.1
5.1
5.3
2
3.1
5.1

I
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SBI-CODE

OMSCHRIJVING

CAT

1. vloeistoffen, o.c. < 100.000 m'
2. vloeistoffen, o.c. >- 100.000 m'
3. tot vloeistof verdichte gassen
Groothandel minerale olieproducten (exclusief brandstoffen)
Groothandel in metaalertsen:
1. opslag opp. < 2.000 m'
2. opslag opp. >= 2.000 m'
Groothandel in metalen en -halffabrikaten

4.1
5.1
4.2
3.2

5153

1. algemeen b.o. > 2000 m'

3.1

5153
5153.4

2. algemeen b.o. < = 2000 m'
Zand en grind:

5151 .3
5152.1

5152.2/.3

5153.4

1. algemeen: b.o. > 200 m'

5153.4
5154

2. algemeen: b.o. < = 200 m'
Groothandel in hout en bouwmaterialen
1. algemeen: b.o. > 2000 m2

4.2
5.2

2
3.2
2
3.1

2. algemeen: b.o. <= 2000 m'
Groothandel in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur
1. algemeen: b.o. > 2000 m2

3.1

5155.1
5156

2. algemeen: b.o. <= 2000 m'
Groothandel in chemische producten
Groothandel in overige intermediaire goederen

2
3.2
2

5157

Autosloperijen: b.o. > 1000 m'

3.2

Autosloperijen : b.o. < = 1000 m'

3.1

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

3.1
3.2

517

Overige groothandel in afval en schoot : b.o. < = 1000 m'
Groothandel in machines en apparaten
1. machines voor de bouwnijverheid
2. overige
Overige groothandel (bedrijfsmeubels, emballage, vakbe nodigdheden e.d.)

60

VERVOER OVER LAND

6021 .1
6022
6023

6024
603

Bus-, tram- en metrostations en -remises
Taxibedrijven, taxistandplaatsen
Touringcarbedrijven
Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. > 1000
m2
Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. <= 1000
m2
Pomp- en compressorstations van pijpleidingen

61 , 62

VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT

61 , 62

Vervoersbedrijven (uitsluitend kantore n)

63

DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER

6311 .1

Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.V. zeeschepen:
1. containers
2. stukgoederen
3. ertsen, mineralen, e.d., opslag opp. >= 2.000 m'
4. granen of meelsoorten, v.c. >= 500 Uu
5. steenkool, opslagopp. >= 2.000 m'
6. olie, LPG, e.d .
7. tankercleaning
Laad-, los- en overslaqbedriiven t.b.V. binnenvaart:
1. containers
2. stukgoederen
3. ertsen, mineralen , e.d., opslagopp. < 2.000 m'

5154

5157.2/.3
5162

6024

6311 .2

2

3.2
3.1
2

3.2
2
3.2
3.2
3.1
2

1

5.1
4.2
5.3
5.1
5.2
5.3
4.2
4.2
3.2
4.2
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6312
6321
6321
6322,6323
6323
6323
623
634

4. ertsen, mineralen, e.d., opslagopp. >= 2 .000 m'
5. granen of meelsoorten , v .c. < 500 Vu
6. granen of meelsoorten, v.c. >= 500 Vu
7. steenkool , opslagopp. < 2.000 m'
8. steenkool, opslagopp. >= 2.000 m'
9. olie, LPG , e.d .
10. tankerdeaning
Veem- en pakhuisbedrijven, koelhuizen
1. Autoparkeerterreinen , parkeergarages
2. Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties)
Overige dienstverlening t.b.v. het vervoer (kantoren)
A. luchthavens
B. Helicoptertandplaatsen
Reisorganisaties
Expediteurs, cargadoors (kantoren)

64

POST EN TELECOMMUNICATIE

641
642
642

Post- en koeriersdiensten
Telecommunicatiebedri'ven
Zendinstallaties:

642
642
642

1. LG en MG, zendervermogen < 100 kw (bii groter vermogen: onderzoek!)
2. FM en TV
3. GSM en UMTS-steunzenders

71

VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES,
ANDERE ROERENDE GOEDEREN

711
712
713
714

Personenautoverhuurtbedrijven
Verhuurtbedriiven voor transportmiddelen (exclusief personenauto's)
Verh uurtbedrijven voor machines en werktuigen
Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g.

72

COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE

72
72

Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d.
Switch houses

74

OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

74
747
7481 .3
7484.3
7484.4

Overige zakelijke diensvertening: kantoren
Reinigingsbedrijven voor gebouwen
Foto- en filmontwikkelcentrales
Veilingen voor landbouw- en visserijproducten
Veilingen voor huisraad, kunst e.d.

90

MILIEU DIENSTVERLENING

9001

RWZI's en gierverwerkingsinricht., met afdekking voortbezinetanks:
1. < 100.000 i.e.
2 . 100.000 - 300.000 i.e.
3. >= 300.000 i.e.
Rioolgemalen
Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e .d.
Gemeentewerven (afva l-inzamelde~ots )
Vuiloverslagstations
Afvalverwerkingsbedri 'ven:
1. mestverwerkinq/korrelfabrieken
2. kabelbranderi'en
3 . verwerking radio-actief afval

blz. 11
CAT
5.2
4.2
5.1
4.2
5.1
5.2
4.2
3.1
2
3.2
1
6
5.1
1
1

2
1

3.2
1
1

2
3.1
3.1
2

1
2

1

9002 .1

9002.2

3.1
2
4.1
1

4.1
4.2
5.1
2
3.1
3.1
4.2
5.1
3.2
6
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4. palhogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen)
5. oplosmiddelterugwinning
6. afvalverbrandinqsinrichtinqen , thermisch vermoQen > 75 MW
7. verwerkinq fotochemisch en qalvano-afval
Vuilstortplaatsen
Composteerbedrijven:
1. niet belucht v.c. < 5.000 ton/jr
2. niet belucht v.c. 5.000 tot 20.000 ton/jr.
3. belucht v.c. < 20.000 ton/jr
4. belucht v.c. > 20.000 ton/jr
5. GFT in qesloten Qebouw

93

OVERIGE DIENSTVERLENING

9301.1

Wasserijen en strijkinrichtingen
Tapijtreinigingsbedrijven
Chemische wasser.tien en ververijen
Wasverzendinrichtinqen
Wasserettes, wassalons
Kappersbedrïven en schoonheidsinstituten
Fitnesscentra, badhuizen en saunabaden
Dierenasiels en -pensions
Persoonlijke dienstverlening n.e.g.,
exclusief bordelen, prostituees en sexciubs

9301.2
9301.3
9302
9304
9305

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

11

CAT
3.1
3.2
4.2
2
4.2
4.2
5.2
3.2
4.1
4.1

3.1
3.1
2
2
1
1
2
3.2
1

I

BIJLAGE 2
Parkeernormen

Functie
Grootschaliqe detailhandel
(Commerciêle) dienstverleninq
Kantoren zonder baliefunctie
Arbeidsextensieve! bezoekersextensieve bedrijven
Arbeidsintensieve! bezoekersextensieve bedrijven
Showroom
Bedriifsverzamelqebouw

Parkeemonn
7,50 pp per 100 m2 bvo
3,25 pp per 100 m2 bvo
2,10 pp per 100 m2 bvo
0,85 pp per 100 m< bvo
2,65 pp per 100 m< bvo
1,70 pp per 100 m' bvo
1,25 pp per 100 m2 bvo

(bron: ASW2004, CROW)

