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1. INLEIDING 

1.   1. Aanleiding 

Bij de gemeente is het verzoek binnen gekomen voor de bouw van twee appar-
tementen en twee bedrijfsruimten op het perceel Molenstraat 1 in Monnicken-
dam. Het gaat om kantoren zonder baliefunctie. De bedrijfsfunctie past niet in het 
geldende bestemmingsplan. Voor de realisatie van de appartementen en bedrijfs-
ruimten is het nodig dat er één parkeerplaats wordt aangelegd. Hiervoor is geen 
ruimte op eigen terrein. Daarom wordt de parkeerplaats aangelegd aan de Nieu-
we Zijds Burgwal. Daarnaast worden aansluitend aan deze parkeerplaats 4 extra 
parkeerplaatsen aangelegd door de gemeente. De parkeerplaatsen zijn ook niet 
toegestaan op basis van het geldende bestemmingsplan. De ligging van het plan-
gebied is weergegeven in figuur 1.  
 

 
Figuur 1. De ligging van het plangebied 

1.   2.  Planologische regeling 

Op 11 april 2013 is het bestemmingsplan Monnickendam Binnen de Vesting 2013 
vastgesteld. In dit bestemmingsplan heeft het plangebied aan de Molenstraat de 
bestemming ‘Gemengd’ en het plangebied aan de Nieuwe Zijds Burgwal de be-
stemming ‘Groen’. In de bestemming ‘Gemengd’ zijn geen bedrijfsruimten toege-
staan. Uitgangspunt voor het actualiserende bestemmingsplan Monnickendam 
Binnen de Vesting 2013 is dat er geen ontwikkelingen in worden meegenomen. 
Ontwikkelingen doorlopen een eigen planologische procedure. Dit (postze-
gel)bestemmingsplan biedt de juridisch-planologische regeling om de gewenste 
ontwikkelingen toe te staan. 
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1.   3. Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is een beschrijving gegeven van het plan. Hierbij wordt ingegaan op 
de ruimtelijke en functionele aspecten van het plan. Vervolgens is in hoofdstuk 3 
een beschrijving gemaakt van het rijks-, provinciaal, water- en gemeentelijk beleid 
dat een relatie heeft met het plangebied en/of de ontwikkelingen. In hoofdstuk 4 
wordt op de diverse omgevingsaspecten ingegaan. Een juridische beschrijving van 
het plan is gegeven in hoofdstuk 5. In dit hoofdstuk wordt onder andere ingegaan 
op de bestemmingen. Hoofdstuk 6 in op de uitvoerbaarheid van het plan. Er 
wordt onderscheid gemaakt tussen de maatschappelijke en de economische uit-
voerbaarheid. Ook wordt er in dit hoofdstuk aandacht besteed aan grondexploita-
tie. In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de inspraak- en vooroverlegreacties en 
zienswijzen die op het bestemmingsplan zijn ingediend. 
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2. PLANBESCHRIJVING 

2.   1. Inleiding 

De huidige situatie en de gewenste ontwikkeling worden beschreven in dit hoofd-
stuk. Dit omdat de huidige situatie de basis is voor de inpassing van de ontwikke-
ling. De ontwikkeling zelf is het belangrijkste uitgangspunt voor dit bestemmings-
plan.  

2.   2. Huidige situatie 

Beide delen van het plangebied liggen in het centrum van Monnickendam, binnen 
het beschermd stadsgezicht.  
 
De Molenstraat is een vrij smalle eenrichtingsweg. Langs de weg ligt een smalle 
stoep waarna meteen de bebouwing begint. Aan en in de omgeving van de Mo-
lenstraat komen vooral woningen voor. Her en der komen ook andere functies 
voor. De Nieuwe Zijds Burgwal ligt aan een gracht.  
 
Het pand aan de Molenstraat was voorheen in gebruik als drukkerij met een be-
drijfswoning. Het pand bestaat uit twee gebouwen die gekoppeld zijn. Het gaat 
om een pand met de lange zijde aan de Molenstraat en een pand met de korte 
zijde aan de Molenstraat. In het pand met de lange zijde aan de Molenstraat was 
de drukkerij gevestigd (dit betreft het linker pand van figuur 2). Dit pand bestaat 
uit één bouwlaag met kap. In het pand met de korte zijde aan de Molenstraat was 
een winkel, opslag en kantoor gevestigd (dit betreft het rechter pand van figuur 
2). Dit pand bestaat uit twee bouwlagen met kap.  
 

 
Figuur 2. Een aanzicht van de nieuwe gebouwen vanaf de Molenstraat 

 
De beoogde grond voor de parkeerplaatsen aan de Nieuwe Zijds Burgwal bestaat 
momenteel uit een groenstrook.  
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2.   3. Beschermd stadsgezicht 

Het plangebied ligt binnen het beschermd stadsgezicht van Monnickendam (zie 
bijlage 1). Voor het beschermd stadsgezicht is een dubbelbestemming opgeno-
men. Deze dubbelbestemming is behalve voor de andere daar voorkomende be-
stemming(en), mede bestemd voor het behoud, herstel en de uitbouw van de cul-
tuurhistorische en ruimtelijke waarden van het gebied en zijn bebouwing. In de 
dubbelbestemming zijn regels gesteld opgenomen voor de bebouwing. Ook is 
voor een aantal werken en werkzaamheden een omgevingsvergunning nodig.  
 
In de dubbelbestemming voor het beschermd stadsgezicht is gewerkt met een 
voorgevel bouwgrens. Dat betekent dat bij nieuwbouw gebouwen in de naar de 
weg gekeerde bouwgrens gebouwd moeten worden. Daarmee blijft ook het ver-
loop van de gevels in stand. 

2.   4. De ontwikkeling 

Het pand aan de Molenstraat 1 wordt (inpandig) verbouwd ten behoeve van twee 
appartementen en twee bedrijfsruimten. De bedrijfsruimten mogen worden inge-
vuld met detailhandel, dienstverlening, functies voor cultuur en ontspanning en 
lichte bedrijfsfuncties die vallen onder milieucategorie 1. Onder cultuur en ont-
spanning valt bijvoorbeeld een kunstatelier. De toegestane bedrijfsfuncties zijn 
nader afgebakend in bijlage 1 bij de planregels. Kantoren met baliefunctie zijn in 
verband met de grotere parkeerbehoefte niet toegestaan. Er zijn slechts zeer be-
perkte ingrepen aan de gevels. Het bebouwingsbeeld ter plaatse blijft hierdoor in 
stand.  
 
In het pand met de lange zijde aan de Molenstraat worden twee bedrijfsruimten 
gerealiseerd. De appartementen komen in het pand met de korte zijde aan de 
Molenstraat. In paragraaf 2.2, op figuur 2 is het aanzicht van de gebouwen vanaf 
de Molenstraat weergegeven. De bedrijfsruimten komen in het linker gebouw, de 
appartementen in het rechter gebouw.  
 
Parkeren 
Volgens het gemeentelijke parkeerbeleid vragen de appartementen en de be-
drijfsruimten totaal om vijf parkeerplaatsen. Voor de voormalige drukkerij waren 
ook al vier parkeerplaatsen nodig. De parkeerbehoefte van de oude functie moet 
worden afgetrokken van de parkeerbehoefte van de nieuwe functie. Netto moet 
er dus één nieuwe parkeerplaats worden gerealiseerd.  
 
Volgens de Bouwverordening van de gemeente moet parkeren voor de apparte-
menten en bedrijfsruimten op eigen terrein plaatsvinden. Wanneer parkeren op 
eigen perceel niet mogelijk is, moet parkeergelegenheid in de directe omgeving 
worden gezocht. Deze ruimte is gevonden in een groenstrook aan de Nieuwe Zijds 
Burgwal.  
 
In de groenstrook aan de Nieuwe Zijds Burgwal is ruimte voor in totaal 5 parkeer-
plaatsen. De gemeente maakt dan ook gebruik van de mogelijkheid om naast de 
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benodigde parkeerplaats voor het bouwplan aan de Molenstraat 1, zelf ook 4 par-
keerplaatsen te realiseren. Hiermee wordt voorzien in de parkeerbehoefte in de 
omgeving van het plangebied. Deze behoefte wordt zichtbaar doordat in de huidi-
ge situatie auto’s parkeren in de groenstroken langs de weg.  
 
Als gevolg van de realisatie van de parkeerplaatsen wordt een deel van de groen-
strook verhard. Hierdoor wordt de groenstrook smaller, maar blijft behouden. Het 
karakteristieke beeld van groen langs de grachten blijft dan ook in stand. De situe-
ring van de parkeerplaatsen is weergegeven op figuur 3.  
 

 
Figuur 3. De ligging van de nieuwe parkeerplaatsen 
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3. BELEIDSKADER 

3.   1. Inleiding 

Dit hoofdstuk geeft een samenvatting van de relevante beleidskaders, waarmee 
bij het opstellen van dit bestemmingsplan rekening is gehouden. De beleidskaders 
kunnen bovendien leiden tot uitgangspunten en/of een toetsingskader voor de 
ontwikkelingen die in dit bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt. 

3.   2. Rijksbeleid 

3.2.1. Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 in werking 
getreden. Met de Structuurvisie zet het kabinet het roer om in het nationale ruim-
telijke beleid. De nieuwe Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte vervangt ver-
schillende bestaande nota’s zoals de Nota Ruimte, de agenda Landschap en de 
agenda Vitaal Platteland. 
 
Het Rijk laat de ruimtelijke ordening meer over aan gemeenten en provincies en 
kiest voor een selectieve inzet van rijksbeleid op 13 nationale belangen. Voor deze 
belangen is het Rijk verantwoordelijk voor de resultaten. Buiten deze 13 belangen 
hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. 
Deze 13 nationale belangen zijn: 
1. Rijksvaarwegen; 
2. Mainportontwikkeling Rotterdam; 
3. Kustfundament; 
4. Grote rivieren; 
5. Waddenzee en waddengebied; 
6. Defensie; 
7. Hoofdwegen en hoofdspoorwegen; 
8. Elektriciteitsvoorziening; 
9. Buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen; 
10. Ecologische hoofdstructuur; 
11. Primaire waterkeringen buiten het kustfundament; 
12. IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte); 
13. Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde. 
 
Om zorgvuldig ruimtegebruik te stimuleren hanteert het rijk een ladder voor 
duurzame verstedelijking: 
- beoordelen of de beoogde ontwikkeling voorziet in een regionale vraag; 
- beoordelen of deze vraag ook binnen bestaand bebouwd gebied gerealiseerd 

kan worden; 
- en een beoordeling of - indien het voorgaande niet het geval is - de locatie 

buiten bestaande bebouwd gebied wel multimodaal is of kan worden ontslo-
ten. 
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Het bouwplan vloeit in dit geval voort uit een directe vraag van een particulier. Er 
is dus concrete behoefte aan de beoogde nieuwbouw. Het plan wordt gereali-
seerd binnen bestaand bebouwd gebied en sluit daardoor goed aan bij de orde-
ningsprincipes van de ladder voor duurzame verstedelijking. 
 
3.2.2. Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) is op 30 december 2011 
in werking getreden en de laatste wijziging is vastgesteld op 1 oktober 2012. Het 
Barro stelt niet alleen regels over de 13 aangewezen nationale belangen zoals ge-
noemd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, maar stelt ook regels die in 
bestemmingsplannen moeten worden opgenomen.  
 
3.2.3. Conclusie rijksbeleid 

Het plangebied raakt geen van de rijksbelangen die zijn genoemd in het SVIR en 
het Barro. Het project voldoet aan het principe van zorgvuldig ruimtegebruik en 
past daarmee in het Rijksbeleid.  

3.   3. Provinciaal beleid 

3.3.1. Structuurvisie Noord-Holland 2040 

Het ruimtelijk beleid van de provincie Noord-Holland is vastgelegd in de Struc-
tuurvisie Noord-Holland 2040 (vastgesteld door Provinciale Staten op 21 juni 
2010). In de structuurvisie geeft de provincie een toekomstbeeld, waaruit het 
provinciaal belang volgt. Het toekomstbeeld is als volgt gedefinieerd: ‘De Provin-
cie Noord-Holland zorgt dat Noord-Holland een mooie, veelzijdige en internatio-
naal concurrerende provincie blijft door in te zetten op klimaatbestendigheid, 
ruimtelijke kwaliteit en duurzaam ruimtegebruik.’ 
 
Om het geschetste toekomstbeeld ruimtelijk te realiseren zijn provinciale belan-
gen benoemd. De drie hoofdbelangen (klimaatbestendigheid, ruimtelijke kwaliteit 
en duurzaam ruimtegebruik) vormen gezamenlijk de ruimtelijke hoofddoelstelling 
van de Provincie. De hoofdbelangen zijn in de Structuurvisie uitgewerkt.  
 
3.3.2. Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie 

In de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (eveneens vastgesteld op 
21 juni 2010, daarna zijn aanvullingen vastgesteld op 23 mei 2011, 15 november 
2011, 17 december 2012 en 19 maart 2013) zijn op grond van art. 4.1 Wro regels 
gesteld ter waarborging van de provinciale belangen. In onderstaande tabel wordt 
het bestemmingsplan getoetst aan de relevante artikelen van de provinciale ver-
ordening (PRVS).  
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Artikel PRVS Toetsingscriterium Conclusie 
Artikel 9 Aanwijzing Be-
staand Bebouwd Ge-
bied 

De bestaande of de bij een - op het 
moment van inwerkingtreden van 
de verordening - geldend bestem-
mingsplan toegelaten woon- of 
bedrijfsbebouwing en kassen zijn 
aangewezen als bestaand be-
bouwd gebied.  
 

Het gehele plangebied is 
aangewezen als bestaand 
bebouwd gebied. 

Artikel 20 Nationale 
landschappen en 
UNESCO-werelderf-
goederen 
Artikel 21 Kernkwalitei-
ten Nationale Land-
schappen en Uitzonder-
lijke Universele Waar-
den UNESCO-
werelderfgoederen 
Artikel 22 Ontwikkelin-
gen binnen een Natio-
naal Landschap  
en UNESCO-
Werelderfgoed 

Het plangebied maakt deel uit van 
Nationaal Landschap Laag Holland. 
In bestemmingsplannen moeten 
regels opgenomen worden voor 
het behoud en de versterking van 
de kernkwaliteiten van Nationale 
Landschappen. Nieuwe functies en 
uitbreiding van de bebouwing van 
bestaande functies is alleen is toe-
gestaan als deze geen significant 
negatieve effecten hebben op de 
kernkwaliteiten van het gebied.  
 

Ten aanzien van Nationaal 
Landschap Laag Holland gaat 
het om het behoud van het 
karakter van Monnickendam. 
Dit krijgt onder andere vorm 
door de dubbelbestemming 
'Waarde - Beschermd Stads-
gezicht' en het vastleggen 
van de ruimtelijke structuur, 
waaronder de bouw- en 
goothoogten van de gevel-
wanden.  

Artikel 29 Primaire wa-
terkeringen 

Een deel van het plangebied aan 
de Molenstraat is aangewezen als 
'Primaire waterkering'. Langs pri-
maire waterkeringen geldt een 
vrijwaringszone van 100 meter 
binnendijks en 175 meter buiten-
dijks. De verordening bepaalt dat 
binnen de vrijwaringzones nieuwe 
bebouwing of nieuwe functies al-
leen mogelijk gemaakt mogen 
worden als: 
- er sprake is van niet onomkeer     

bare ontwikkelingen; 
-  een toekomstige landwaartse 

versterking van de waterkering 
niet wordt belemmerd; 

- er kan worden meebewogen 
met het peil van het IJssel- en 
Markermeer.  

De waterkering is in dit be-
stemmingsplan voorzien van 
een dubbelbestemming, 
waarbinnen de bescherming 
van de waterkering wordt ge-
regeld. 
In dit bestemmingsplan gaat 
het om interne verbouwin-
gen. Hiervoor is geen ver-
gunning van het hoogheem-
raadschap nodig.  

Artikel 32 Windturbines Het bouwen of opschalen van 
windturbines is niet toegestaan. 

In dit bestemmingsplan zijn 
windturbines niet toege-
staan.  

Tabel 1 Toetsing aan Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie 
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3.   4. Regionaal beleid 

3.4.1. Regionale Woonvisie Waterland 

Het beleid ten aanzien van wonen in de regio Waterland (gemeenten Beemster, 
Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en 
Zeevang) is vastgelegd in de regionale Woonvisie Waterland (2003). In de visie 
worden de opgaven beschreven waarvoor de gemeenten staan om vraag en aan-
bod in de regio op elkaar af te stemmen. In de Woonvisie is aangegeven dat de 
gemeenten zich inspannen om de binnenstedelijke bouwopgave door middel van 
Intensiveren, Combineren en Transformeren (ICT) uit te voeren. 
3.4.2. Conclusie regionaal beleid 

De herontwikkeling van het perceel Molenstraat 1 betreft een binnenstedelijke 
ontwikkeling. Hiermee wordt bijgedragen aan de ICT-opgave. Het beleid ten aan-
zien van mantelzorg is in dit bestemmingsplan geïmplementeerd. Daarmee vol-
doet het bestemmingsplan aan het regionaal beleid. 

3.   5. Waterbeleid 

3.5.1. Algemeen 

Het waterbeleid is vastgelegd in verschillende beleidsdocumenten. Op Rijksniveau 
is het Nationaal Waterplan 2009 - 1015 (22 december 2009) vastgesteld. De pro-
vincie heeft op 16 november 2009 het Provinciaal Waterplan 2010 - 2015 vastge-
steld. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft haar waterbeleid 
vastgelegd in het Waterbeheersplan 4, 2010 - 2015, het Raamplan Bescherming 
tegen Wateroverlast (2004) en het Beheersplan Waterkering 2006 - 2010. Boven-
dien geldt voor de watergangen en waterkeringen in het plangebied de Keur van 
het Hoogheemraadschap. Voor diverse handelingen in en aan watergangen en 
waterkeringen is een zogenoemde watervergunning van het Hoogheemraadschap 
nodig.  
 
3.5.2. Conclusie waterbeleid 

Bij het opstellen van het bestemmingsplan is rekening gehouden met het water-
beleid. In paragraaf 4.6 is een beschrijving gemaakt van de waterrelevante zaken. 
Dit bestemmingsplan voldoet daarmee aan het waterbeleid. 

3.   6. Gemeente 

3.6.1. Amendement bedrijvigheid in kernen 

Op 6 november 2008 is een amendement aangenomen om meer bedrijvigheid in 
woonkernen te realiseren. Dit amendement is in dit bestemmingsplan vertaald 
door een regeling op te nemen voor beroeps- en bedrijfsuitoefening aan huis.  
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3.6.2. Beleidsregel erfbebouwing woonhuizen binnenstad Monnickendam 

Specifiek voor de binnenstad van Monnickendam geldt de 'Beleidsregel met be-
trekking tot erfbebouwing bij woonhuizen in de binnenstad van Monnickendam' 
(vastgesteld op 11 mei 2006). Primair gelden de bebouwingsvoorschriften uit het 
bestemmingsplan 'Binnenstad 1976'. Voor het geval een verzoek hiermee in strijd 
is, biedt deze beleidsregel aanvullende criteria. De beleidsregel geldt niet voor 
percelen die liggen aan meer dan één straat, tenzij deze straten parallel aan elkaar 
lopen en percelen die niet liggen binnen omsloten bebouwd gebied (maar bij-
voorbeeld liggen aan het water).  
 
Deze beleidsregel is vertaald in dit bestemmingsplan.  
 
3.6.3. Beleidsregel goot- en nokhoogte woonhuizen Monnickendam 

De 'Beleidsregel met betrekking tot het verhogen van de goot- en nokhoogte van 
woonhuizen in de binnenstad van Monnickendam' (vastgesteld op 23 juni 2009) 
staat in een aantal gevallen een verhoging van de goot- of nokhoogte van woon-
huizen in de binnenstad toe. De beleidsregel geldt niet voor rijks- en gemeentelij-
ke monumenten en niet voor specifieke gevallen zoals genoemd in die beleidsre-
gel.  
 
Deze beleidsregel is vertaald in dit bestemmingsplan. In de bestemming ‘Ge-
mengd’ is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen om de goot- en nokhoogte met 
een factor 1,25 te verhogen.  
 
3.6.4. Groenbeleid 

De Groenvisie 2016 (vastgesteld op 24 januari 2008) vormt de basis voor het 
groenbeleid in de gemeente. In de Groenvisie is beleid ontwikkeld ten aanzien van 
bomen, restgroen en nieuwbouw- en herstructureringslocaties.  
 
Onderdeel van de Groenvisie is de Bomenverordening. Deze stelt dat voor het vel-
len van een aantal soorten bomen een omgevingsvergunning nodig is. Bij de ver-
lening van een vergunning wordt zoveel mogelijk herplant opgelegd. Voor het vel-
len van de volgende bomen is een vergunning nodig: 
• bomen die deel uitmaken van de hoofdgroenstructuur; 
• bomen op de lijst waardevolle bomen. 
 
De Groenvisie is vertaald in dit bestemmingsplan door groen(voorzieningen), be-
planting en dergelijke onverkort toe te staan in de bestemming Verkeer - Verblijf 
en met een omgevingsvergunningenplicht voor het aanbrengen van oppervlakte-
verhardingen in de openbare ruimte in verband met de waarde van het be-
schermd stadsgezicht.  
 
3.6.5. Parkeren 

OP 17 juni 2011 Actieplan parkeren binnenstad Monnickendam vastgesteld. In het 
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Actieplan worden maatregelen voorgesteld om het aantal parkeerplaatsen met 
minimaal 170 tot maximaal 330 parkeerplaatsen uit te breiden. Hierdoor zal de 
parkeerdruk en het 'zoekverkeer' aanzienlijk afnemen. Verder worden (overloop) 
parkeerplaatsen net buiten de binnenstad - en buiten dit plangebied - voorge-
steld. Hiervoor zijn locaties aan de Nieuwpoortlaan/Loswal en het Hemmeland in 
beeld. Deze terreinen kunnen vooral in drukke perioden en bij evenementen vol-
doende parkeergelegenheid bieden. 
 
De aanleg van extra parkeerplaatsen aan de Nieuwe Zijds Burgwal vormt een bij-
drage in de opgave voor realisatie van extra parkeerplaatsen.  
 
3.6.6. Vergunningsvrij bouwen in beschermde stadsgezichten 

In beschermde stadsgezichten geldt voor interne verbouwingen aan bepaalde 
panden geen vergunningplicht (collegebesluit d.d. 9 augustus 2005). Werkzaam-
heden aan monumenten, werkzaamheden aan gevels en draagconstructies en 
werkzaamheden die een functiewijziging tot gevolg hebben vallen hier niet onder.  
 
Inmiddels is de landelijke regeling van het vergunningsvrij bouwen van het Besluit 
omgevingsrecht zodanig verruimd, dat veel activiteiten in beschermde stadsge-
zichten en aan en bij monumenten vergunningsvrij zijn geworden. 
 
3.6.7. Welstandsbeleid 

De gemeente Waterland heeft haar welstandsbeleid beschreven in de Welstands-
nota Waterland 2013 (vastgesteld op 23 mei 2013). In de Welstandsnota worden 
algemene en gebiedsgerichte welstandscriteria onderscheiden. De algemene wel-
standscriteria gelden als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling. De ge-
biedsgerichte welstandscriteria worden gebruikt om te beoordelen hoe het 
bouwwerk past in zijn omgeving. (Ver)bouwplannen worden getoetst aan de Wel-
standsnota. 
 
3.6.8. Conclusie gemeentelijk beleid 

Het gemeentelijk beleid heeft zijn vertaling gekregen in dit bestemmingsplan. 
Daarmee voldoet dit bestemmingsplan aan het gemeentelijk beleid. 
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4. MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN 

4.   1. Inleiding 

Voor het plangebied en omgeving kunnen (wettelijke) belemmeringen en/of 
voorwaarden een rol spelen. Het uitgangspunt voor dit bestemmingsplan is dat er 
een goede omgevingssituatie ontstaat. In de volgende paragrafen zijn de rand-
voorwaarden die voortvloeien uit de milieu- en omgevingsaspecten beschreven.  

4.   2. Vormvrije mer-beoordeling 

4.2.1. Normstelling en beleid 

In bijlage C en D van het Besluit milieueffectrapportage is aangegeven welke acti-
viteiten in het kader van het bestemmingsplan planmer-plichtig (bijlage C en D), 
projectmer-plichtig (bijlage C) of mer-beoordelingsplichtig (bijlage D) zijn. Voor 
deze activiteiten zijn in het Besluit milieueffectrapportage drempelwaarden opge-
nomen. Daarnaast moet het bevoegd gezag bij de betreffende activiteiten die niet 
aan de bijbehorende drempelwaarden voldoen, nagaan of sprake kan zijn van be-
langrijke nadelige gevolgen voor het milieu, gelet op de omstandigheden als be-
doeld in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze omstandig-
heden betreffen: 
• de kenmerken van de projecten; 
• de plaats van de projecten; 
• de kenmerken van de potentiële effecten. 
 
4.2.2. Toetsing en uitgangspunten voor het bestemmingsplan 

In bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage zijn stedelijke ontwikkelings-
projecten genoemd als mer-beoordelingsplichtig project (D11). Voor woningbouw 
geldt een drempelwaarde van 2.000 woningen in een aaneengesloten gebied.  
 
Gelet op de kenmerken van het plan (zoals het kleinschalige karakter in vergelij-
king met de plandrempels uit het Besluit milieueffectrapportage), de plaats van 
het plan en de kenmerken van de potentiële effecten, treden geen belangrijke 
negatieve milieugevolgen op. Dit blijkt ook uit de onderzoeken van de verschillen-
de milieuaspecten zoals deze in dit hoofdstuk zijn opgenomen. Voor het bestem-
mingsplan is dan ook geen mer-procedure of mer-beoordelingsprocedure nood-
zakelijk volgens het Besluit milieueffectrapportage. 
 
4.2.3. Conclusie 

Bij dit bestemmingsplan is geen noodzaak aanwezig om een volledige plan- of pro-
jectmerprocedure te doorlopen.  
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4.   3. Ecologie 

4.3.1. Normstelling en beleid 

Bij elk ruimtelijk plan moet, met het oog op beschermenswaardige natuurwaar-
den, rekening worden gehouden met de regelgeving op het gebied van gebieds-
bescherming en soortenbescherming. 
 
Gebiedsbescherming 
De bescherming van Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten 
is geregeld in de Natuurbeschermingswet (Nbw). Als ontwikkelingen (mogelijk) 
leiden tot aantasting van de natuurwaarden binnen deze gebieden, moet een 
Nbw-vergunning worden aangevraagd. Als een Nbw-vergunning nodig is dan 
‘haakt’ deze aan bij de omgevingsvergunning. Daarnaast moet rekening worden 
gehouden met het beleid ten aanzien van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 
Ten aanzien van ontwikkelingen binnen de EHS geldt het ‘nee, tenzij-principe’. 
 
Soortenbescherming 
Op grond van de Flora- en faunawet geldt een algemeen verbod voor het versto-
ren en vernietigen van beschermde plantensoorten, beschermde diersoorten en 
hun vaste rust- of verblijfplaatsen. Onder voorwaarden is ontheffing van deze 
verbodsbepalingen mogelijk. Voor soorten die vermeld staan in Bijlage IV van de 
Habitatrichtlijn en een aantal Rode Lijst-soorten zijn deze voorwaarden zeer 
streng. Het bevoegd gezag voor de Flora- en faunawet is de provincie. In de geval-
len dat een ontheffing van de Flora- en faunawet noodzakelijk is, dan ‘haakt’ de 
ontheffing aan bij de omgevingsvergunning. 
 
4.3.2. Toetsing en uitgangspunten voor het bestemmingsplan 

Gebiedsbescherming 
Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is het gebied ‘Markermeer & IJmeer’. Dit 
gebied is ook onderdeel van de EHS. Dit gebied ligt op een afstand van circa 700 
meter vanaf het plangebied. Verder liggen in de omgeving van het plangebied 
geen gebieden die deel uitmaken van de EHS. Gezien de aard van de ingreep en 
de afstand ten opzichte van beschermde natuurgebieden is er geen negatief ef-
fect op deze gebieden.  
 
Conclusie  
Het aspect gebiedsbescherming belemmert de gewenste ontwikkeling niet.  
 
Soortenbescherming 
Als gevolg van het plan worden geen sloten gedempt, bomen gekapt of gebouwen 
gesloopt. Negatieve effecten voor beschermde soorten zijn daardoor niet aan de 
orde. Bij uitvoering van de werkzaamheden bestaat het risico dat eventueel broe-
dende vogels verstoord worden. Door de werkzaamheden buiten het broedsei-
zoen te starten, wordt overtreding van de Flora- en faunawet voorkomen. 
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Conclusie 
Het aspect soortenbescherming staat de vaststelling van het bestemmingsplan 
niet in de weg  
 
4.3.3. Conclusie 

Het aspect ecologie belemmert de gewenste ontwikkeling niet. 

4.   4. Cultuurhistorie 

4.4.1. Normstelling en beleid 

De rol van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening is de laatste jaren sterk toe-
genomen. Bij het opstellen van plannen moeten cultuurhistorische waarden tijdig 
in beeld worden gebracht. Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) stelt in dat ver-
band specifieke eisen aan het opstellen van bestemmingsplannen. Waar mogelijk 
moeten cultuurhistorische waarden worden behouden of versterkt. Cultuurhisto-
rie is daarmee veelal een sturend onderdeel geworden in de ruimtelijke ordening.  
 
De provincie Noord-Holland heeft de Informatiekaart Landschap en Cultuurhisto-
rie vastgesteld. De kaart is een geografische uitwerking van de Leidraad landschap 
en cultuurhistorie - die deel uitmaakt van de verordening - en een herziening van 
de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW). De Informatiekaart Landschap en Cul-
tuurhistorie geeft onder andere informatie over cultuurhistorische objecten.  
 
4.4.2. Toetsing en uitgangspunten voor het bestemmingsplan 

Het plangebied is aangewezen als beschermd stadsgezicht (zie paragraaf 2.3 en 
bijlage 1). Voor het beschermd stadsgezicht is een dubbelbestemming opgeno-
men. Met deze dubbelbestemming worden de karakteristieke waarden van het 
beschermd stadsgezicht beschermd. Bovendien is het zo dat er nauwelijks aan-
passingen aan het gevelbeeld zijn als gevolg van de ontwikkeling. Hierdoor blijft 
het beeld van het beschermd stadsgezicht in stand. Verder zijn er geen cultuurhis-
torische objecten in het plangebied aanwezig.  
 
4.4.3. Conclusie 

Het aspect cultuurhistorie belemmert de gewenste ontwikkeling niet. 

4.   5. Archeologie 

4.5.1. Normstelling en beleid 

Voor de bescherming van archeologische waarden is de Monumentenwet van 
toepassing. De bedoeling is dat, wanneer de bodem wordt verstoord, archeolo-
gische resten intact moeten blijven (in situ). Wanneer dit niet mogelijk is, worden 
archeologische resten opgegraven en elders bewaard (ex situ).  
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Voor rijksbeschermde archeologische monumenten geldt de bescherming op 
grond van de Monumentenwet en hoeft in het bestemmingsplan geen aanvullen-
de regeling te worden getroffen. 
 
Het archeologisch beleid van de gemeente Waterland is vastgelegd in de ‘Archeo-
logienota Waterland 2011’. In deze nota is verwoord hoe het behoud van archeo-
logische waarden of het onderzoek daarnaar worden zeker gesteld. In de Archeo-
logienota worden archeologische monumenten en vijf categorieën met archeolo-
gische verwachtingswaarden onderscheiden. Deze categorieën zijn weergegeven 
op een beleidskaart. Deze beleidskaart is opgesteld op basis van de kennis die de 
afgelopen jaren is verkregen bij diverse archeologische onderzoeken en op basis 
van de kennis over de ontstaansgeschiedenis van het gebied.  
 
4.5.2. Toetsing en uitgangspunten voor het bestemmingsplan 

Volgens de gemeentelijke archeologische waardenkaart is in het plangebied on-
derzoek nodig bij plannen groter dan 100 m2 en dieper dan 35 centimeter. Bij het 
plangebied aan de Molenstraat vinden geen ingrepen in de bodem plaats. Het 
plangebied aan de Nieuwe Zijds Burgwal is kleiner dan 100 m2. Nader archeolo-
gisch onderzoek is dan ook niet nodig.  
 
4.5.3. Conclusie 

Het aspect archeologie belemmert de gewenste ontwikkelingen niet. 

4.   6. Waterparagraaf 

4.6.1. Normstelling en beleid 

Een belangrijke ontwikkeling in het waterbeleid is de Watertoets. Het doel van de 
Watertoets is waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen meer expli-
ciet en op een evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle wa-
terhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en besluiten. Het plangebied 
valt in het werkgebied van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 
 
4.6.2. Toetsing en uitgangspunten voor het bestemmingsplan 

Het deel van het plangebied aan de Molenstraat is momenteel volledig verhard. In 
de nieuwe situatie blijft dat zo. Het deel van het plangebied aan de Nieuwe Zijds 
Burgwal is momenteel onverhard. Hier wordt nieuwe verharding aangelegd ter 
grootte van 54 m2. Deze verhardingstoename is zodanig gering dat dit niet tot 
knelpunten in het watersysteem leidt. Het Hoogheemraadschap vraagt voor een 
dergelijke verhardingstoename geen watercompensatie.  
 
Het plangebied aan de Molenstraat valt deels binnen de zone van de primaire wa-
terkering. Ter bescherming van deze zone is een dubbelbestemming opgenomen. 
Verder valt het plangebied aan de Molenstraat binnen de vrijwaringszone van de 
waterkering. Hiervoor is een aanduiding op de verbeelding opgenomen. Omdat 
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het uitsluitend gaat om een interne verbouwing van het pand leidt dit niet tot ne-
gatieve consequenties voor de waterkering en vrijwaringszone.  
 
4.6.3. Watertoets 

Ter invulling van de watertoets is het bestemmingsplan aangemeld via 
www.dewatertoets.nl  
 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft gereageerd in het kader van 
het wettelijk vooroverleg op het voorontwerpbestemmingsplan. Het Hoogheem-
raadschap geeft aan dat het plan binnen de beschermingszone van de primaire 
waterkering valt, maar dat er geen watervergunning noodzakelijk is. Omdat het 
verhard oppervlak nauwelijks toeneemt, is watercompensatie ook niet aan de or-
de. 
 
4.6.4. Conclusie 

Het aspect water staat de gewenste ontwikkeling niet in de weg. 

4.   7. Bedrijven en milieuzonering 

4.7.1. Normstelling en beleid 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is ruimtelijke afstemming tussen 
bedrijfsactiviteiten, voorzieningen en gevoelige functies (waaronder woningen) 
noodzakelijk. Bij deze afstemming kan gebruik worden gemaakt van de richtaf-
standen uit de basiszoneringslijst van de VNG-brochure ‘Bedrijven en milieuzone-
ring’ (2009). Een richtafstand wordt beschouwd als de afstand waarbij onaan-
vaardbare milieuhinder als gevolg van bedrijfsactiviteiten redelijkerwijs kan wor-
den uitgesloten. In geval van een gemengd gebied kan worden gewerkt met een 
verkleinde richtafstand. 
 
4.7.2. Toetsing en uitgangspunten voor het bestemmingsplan 

Ten noordwesten van het plangebied aan de Molenstraat ligt een garagebedrijf. 
Dit is een bedrijf in milieucategorie 2 waarvoor de VNG een afstand van 30 meter 
ten opzichte van woningen adviseert. In een gemengd gebied, waartoe de omge-
ving van het plangebied behoort, geldt een afstand van 10 meter. Deze afstand 
wordt gehaald. Verder bestaat ten zuidoosten van het plangebied de mogelijkheid 
een kantoor op te richten. Ten noorden en noordoosten van het plangebied ko-
men een aantal lichte horecavoorzieningen voor. De kantoren en horecavoorzie-
ningen vallen in milieucategorie 1 waarvoor de VNG in een gemengd gebied geen 
afstand adviseert. De appartementen ondervinden dan ook geen hinder vanuit de 
omgeving.  
 
De bedrijfsruimten vallen in milieucategorie 1, waarvoor de VNG in een gemengd 
gebied geen afstand adviseert. De functies in het plangebied veroorzaken geen 
hinder voor de omgeving.  
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4.7.3. Conclusie 

Het aspect milieuzonering belemmert de gewenste ontwikkeling niet.  

4.   8. Geluid 

4.8.1. Normstelling en beleid 

Op grond van de Wet geluidhinder geldt rond wegen met een maximumsnelheid 
hoger dan 30 km/uur, spoorwegen en inrichtingen die ‘in belangrijke mate geluid-
hinder veroorzaken’, een geluidszone. Bij de ontwikkeling van nieuwe geluidsge-
voelige objecten binnen deze geluidszones moet akoestisch onderzoek worden 
uitgevoerd om aan te tonen dat de ontwikkelingen voldoen aan de voorkeurs-
grenswaarden die in de wet zijn vastgelegd.  
 
4.8.2. Toetsing en uitgangspunten voor het bestemmingsplan 

De Molenstraat is een rustige 30 km/uur-weg. Deze weg heeft op basis van de 
Wet geluidhinder geen geluidszone. Omdat het gaat om een rustige weg is het 
ook niet nodig te geluidsbelasting van de weg te berekenen in het kader van een 
goede ruimtelijke ordening.  
 
4.8.3. Conclusie 

Het aspect geluid belemmert de gewenste ontwikkeling niet.  

4.   9. Bodem  

4.9.1. Normstelling en beleid 

Met het oog op een goede ruimtelijke ordening, moet in geval van ruimtelijke 
ontwikkelingen worden aangetoond dat de bodem geschikt is voor het beoogde 
functiegebruik. Ter plaatse van locaties die verdacht worden van bodemveront-
reiniging, moet ten minste verkennend bodemonderzoek worden uitgevoerd. In 
geval van verontreinigingen is de Wet bodembescherming van toepassing. In de 
wet is geregeld dat als ter plaatse van een plangebied ernstige verontreinigingen 
worden aangetroffen, er sprake is van een saneringsgeval. 
 
4.9.2. Toetsing en uitgangspunten voor het bestemmingsplan 

Het plangebied betreft een onverdachte locatie. Dit blijkt onder andere uit eerder 
bodemonderzoek dat in 1994 is uitgevoerd. Conclusie van dat onderzoek was dat 
er weliswaar licht verhoogde concentraties zijn gemeten, maar dat er geen aan-
leiding was tot het nemen van maatregelen. Als gevolg van de ontwikkeling wordt 
het bestaande gebruik voortgezet, namelijk wonen en werken. Bovendien is bij 
het perceel geen onverharde tuin aanwezig. Het gehele perceel bestaat uit het 
pand. In het pand zelf is een betonnen vloer aanwezig, waardoor mensen die in 
het pand verblijven niet in aanraking kunnen komen met de bodem.  
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4.9.3. Conclusie 

Het aspect bodem belemmert de gewenste ontwikkeling niet.  

4.   10. Luchtkwaliteit  

4.10.1. Normstelling en beleid 

In hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer zijn de grenswaarden op het gebied van 
de luchtkwaliteit vastgelegd. Daarbij zijn in de ruimtelijke ordeningspraktijk vooral 
de grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10) van belang. Plannen 
die slechts in zeer beperkte mate bijdragen aan de luchtverontreiniging, zijn op 
grond van de algemene maatregel van bestuur ‘Niet in betekenende mate bijdra-
gen’ (Besluit NIBM) vrijgesteld van toetsing aan de grenswaarden. Op grond van 
de ministeriële regeling ‘Niet in betekenende mate bijdragen’ zijn (onder andere) 
de volgende plannen vrijgesteld van toetsing: 
• woningbouwplannen met minder dan 1.500 woningen; 
• kantoorlocaties met een vloeroppervlak van minder dan 100.000 m2; 
• plannen die minder dan 3% van de (toekomstige) grenswaarde voor stikstof-

dioxide of fijnstof bijdragen. Dit komt overeen met 1,2 µg/m3. 
 
4.10.2. Toetsing en uitgangspunten voor het bestemmingsplan 

In het plangebied worden twee appartementen en twee bedrijfsruimten gereali-
seerd. Twee appartementen vallen onder de regeling ‘niet in betekenende mate 
bijdragen’. Omdat de kantoren met baliefunctie niet zijn toegestaan, vindt er 
slechts een zeer geringe verkeersaantrekkende werking plaats. Ook dit beperkte 
aantal voertuigbewegingen valt onder de regeling ‘niet in betekenende mate bij-
dragen’. 
 
4.10.3. Conclusie 

Het aspect luchtkwaliteit belemmert de gewenste ontwikkeling niet.  

4.   11. Externe veiligheid  

4.11.1. Normstelling en beleid 

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico’s die ontstaan voor de 
omgeving bij het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals 
vuurwerk, LPG en munitie. De wetgeving over ‘externe veiligheid’ heeft tot doel 
de burger niet onnodig aan te hoge risico’s bloot te stellen. De normen voor ex-
terne veiligheid zijn vastgelegd in onder andere het Besluit externe veiligheid in-
richtingen (Bevi), de Circulaire risiconormering vervoer van gevaarlijke stoffen en 
het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). 
 
Het externe veiligheidsbeleid heeft vorm gekregen in de risicobenadering. Er 
wordt getoetst aan twee verschillende normen: het plaatsgebonden risico (PR) en 
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het groepsrisico (GR).  
 
4.11.2. Toetsing en uitgangspunten voor het bestemmingsplan 

Het plangebied ligt niet binnen het invloedsgebied van risicovolle inrichtingen en 
hoofdgasleidingen. Het plangebied valt ook buiten het invloedsgebied van de 
N247, waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd.  
 
4.11.3. Conclusie  

Het aspect externe veiligheid belemmert de gewenste ontwikkeling niet.  

4.   12. Kabels en leidingen 

4.12.1. Normstelling en beleid 

In (de omgeving van) het plangebied kunnen kabels en leidingen aanwezig zijn die 
beperkingen opleggen voor de bouwmogelijkheden in het plangebied. Hierbij valt 
te denken aan hoogspanningsverbindingen, waterleidingen en straalpaden. Bij 
leidingen, zoals gas-, water- en rioolpersleidingen, volgen deze belemmeringen uit 
het zakelijk recht. Bij hoogspanningsverbindingen gaat het om veiligheid en ge-
zondheid. De beperkingen bij straalpaden zijn van belang voor het goed functio-
neren van de straalpaden.  
 
4.12.2. Toetsing en uitgangspunten voor het bestemmingsplan 

In de omgeving van het plangebied komen geen planologisch relevante kabels en 
leidingen voor.  
 
4.12.3. Conclusie 

Het aspect kabels en leidingen belemmert de gewenste ontwikkeling niet.  
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5. JURIDISCHE PLANOPZET 

5.   1. Algemeen 

5.1.1. Digitalisering 

In de Wet ruimtelijke ordening en Besluit ruimtelijke ordening is bepaald dat alle 
bestemmingsplannen digitaal moeten worden ontsloten. Bij het teken van de digi-
tale plankaart (verbeelding) is gebruik gemaakt van een actuele ondergrond van 
de Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) van 9 december 2013.  
 
5.1.2. Opbouw van de bestemmingen 

In dit hoofdstuk zijn de verschillende bestemmingen toegelicht. Alle bestemmin-
gen starten met een toelichting waarin een bestemmingsomschrijving wordt 
weergegeven en waarin kort wordt ingegaan op de specifieke bouw- en gebruiks-
regels. Daarnaast wordt ingegaan op de afwijkingsregels en de wijzigingsregels. In 
de planregels zijn alle bestemmingen als volgt opgebouwd. 
 
Bestemmingsomschrijving 
Hierin staat beschreven voor welke functie(s) de gronden mogen worden inge-
richt, gebruikt en hoe de onderlinge rangorde van functies is. Met aanduidingen 
wordt op enkele specifieke locaties extra functiemogelijkheden geboden. 
 
Bouwregels 
Hierin is aangegeven welke gebouwen en andere bouwwerken zijn toegestaan en 
welke maatvoering daarbij aangehouden moet worden. 
 
Specifieke gebruiksregels 
Gronden en gebouwen worden gebruikt passend bij de bestemming. Wanneer 
nodig worden bepaalde gebruiksvormen uitgesloten. In enkele gevallen zijn objec-
tieve grenzen opgenomen voor functies, zoals oppervlaktematen, hoogtes en der-
gelijke.  
 
Afwijking van de bouw- en gebruiksregels 
In het bestemmingsplan is voor een aantal omstandigheden de mogelijkheid op-
genomen om af te wijken van de bouw- en gebruiksregels. Hierdoor krijgt het col-
lege de benodigde flexibiliteit af te wijken voor bepaalde, voorzienbare situaties. 
Van geval tot geval wordt daarvoor door het bevoegd gezag een afweging ge-
maakt. Indien van toepassing wordt advies ingewonnen van de waterbeheerder, 
leidingbeheerder, wegbeheerder en dergelijke. 
 
Er zijn ook gebruiksvormen die beleidsmatig wel mogelijk zijn, maar die vanwege 
de benodigde afweging onder een afwijking zijn gebracht. Deze zogenoemde bin-
nenplanse afwijkingen wordt (door middel van een omgevingsvergunning) slechts 
verleend na een zorgvuldige afweging van waarden en functies in de bestemmin-
gen. 
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Vergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden 
Voor een aantal werken en werkzaamheden geldt een vergunningplicht voor het 
uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde. Het gaat daarbij om werken en 
werkzaamheden die structureel ingrijpen in de aard van de gegeven bestemming. 
Dat betekent dat deze pas mogen worden uitgevoerd, nadat een omgevingsver-
gunning is verkregen. Hierbij vindt een afweging van belangen naar evenredigheid 
plaats. Als het gaat om activiteiten die behoren tot het normale onderhoud, nor-
maal beheer of het normaal gebruik, is geen vergunning vereist. Bij de toelaat-
baarheid van activiteiten wordt vanuit het evenredigheidsbeginsel een belangen-
afweging gemaakt tussen het belang van de functies van waaruit de vergunning 
wordt aangevraagd en de specifieke waarden die ter plaatse aanwezig zijn. 
 
5.1.3. Overgangsbepaling 

Het overgangsrecht is gericht op bouwwerken die met een vergunning of een 
melding zijn gebouwd, of een gebruik dat ooit is toegestaan, maar dat nu, vanwe-
ge een bestemmings- of beleidswijziging onder het overgangsrecht is gebracht. 
Ook tientallen jaren aanwezige bouwwerken, die niet met een vergunning zijn ge-
bouwd, of langdurig aanwezig gebruik wordt met het overgangsrecht beschermd. 
Het overgangsrecht is gericht op het uiteindelijk verdwijnen van deze bouwwer-
ken of de beëindiging van het gebruik ervan, zodat de situatie in overeenstem-
ming raakt met de gegeven bestemming. 
 
In beginsel mogen de bouwwerken die onder het overgangsrecht vallen, slechts in 
ondergeschikte mate gedeeltelijk worden vernieuwd en veranderd. Het is niet 
mogelijk om hiermee geheel of in stappen tot een nieuw bouwwerk te komen. 
 
5.1.4. Algemene toetsingscriteria 

In de regels wordt verwezen naar algemene toetsingscriteria. Dit speelt ten aan-
zien van het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de verkeersveiligheid, 
de milieusituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
Hieronder volgt een toelichting op deze criteria. 
 
Het bebouwingsbeeld 
Er moet worden gestreefd naar een in stedenbouwkundig opzicht samenhangend 
bebouwingsbeeld. Dit betekent dat bij bebouwing wordt gestreefd naar: 
• een goede verhouding tussen bouwmassa en open ruimte; 
• een goede bouwhoogte- / breedteverhouding tussen de bebouwing onder-

ling; 
• een samenhang in bouwvorm / architectonisch beeld tussen bebouwing die 

ruimtelijk op elkaar is georiënteerd.  
 
De woonsituatie 
Er moet rekening worden gehouden met het in stand houden en garanderen van 
een redelijke lichttoetreding, een redelijk uitzicht, de aanwezigheid van voldoen-
de privacy en een goed woon- en leefmilieu. 
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De verkeersveiligheid 
Verkeersveiligheid staat onder druk door de toename van (zwaarder) verkeer op 
de kleinere wegen. Deze wegen worden ook gebruikt voor toeristisch verkeer. Bij 
functies waarbij het verkeer toeneemt, moet een zorgvuldige afweging plaatsvin-
den. In een verkeersveilige situatie worden vrije uitzichthoeken bij kruisingen van 
wegen en uitritten gegarandeerd.  
 
De milieusituatie 
Hinder voor omwonenden en een verkeersaantrekkende werking moet worden 
voorkomen. Bij de situering en omvang van milieubelastende functies moet erop 
worden gelet dat bestaande milieugevoelige functies niet in het functioneren 
worden beperkt. Omgekeerd moet er bij uitbreiding of nieuwvestiging van milieu-
gevoelige functies op worden gelet dat bestaande milieubelastende functies niet 
in het functioneren worden beperkt. Voor de afweging worden de afstanden van 
de VNG-brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’ (2009) gehanteerd. 
 
De gebruiksmogelijkheden 
In principe moeten gronden en gebouwen worden gebruikt in overeenstemming 
met de bestemming. Bij een nieuw gebruik moet altijd worden getoetst aan het 
huidige gebruik van de aangrenzende bestemmingen. Het aangrenzend gebruik 
mag niet onevenredig worden gehinderd door het nieuwe gebruik. 

5.   2. Bestemmingen 
 
In deze paragraaf wordt een korte toelichting gegeven op de inhoud van de be-
stemmingen in dit bestemmingsplan. 
 
Gemengd 
Het pand heeft de bestemming ‘Gemengd’ gekregen. Deze gemengde bestem-
ming is gelegd in overeenstemming met het bestemmingplan Monnickendam 
Binnen de Vesting 2013. In dat plan heeft het pand ook die bestemming. Het ge-
bruik als bedrijf uit milieucategorie 1 is in deze bestemming niet toegestaan. 
Daarom is het pand voorzien van een aanduiding ‘bedrijf’. Overigens zijn bedrijven 
uit milieucategorie 1 die een kantoor met baliefunctie betreffen niet gewenst in 
verband met de grotere parkeerbehoefte. Kantoren met baliefunctie zijn daarom 
uitgesloten.  
 
Verder is de maatvoering uit het bestemmingsplan Monnickendam Binnen de 
Vesting 2013 overgenomen. Dit omdat het bestaande pand behouden blijft en uit-
sluitend intern wordt verbouwd. Voor de bebouwing is een bouwvlak op de ver-
beelding opgenomen.  
 
Verkeer - Verblijf 
De parkeerplaatsen vallen onder deze bestemming. In deze bestemming mogen 
geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.  
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Waarde - Archeologie 2 
Ter bescherming van archeologische waarden is deze dubbelbestemming opge-
nomen. De gronden binnen deze dubbelbestemming zijn ook bestemd voor het 
behoud van de aanwezige archeologische waarden. Deze zones zijn overgenomen 
uit de Archeologienota Waterland 2011. In de Archeologienota is per zone aange-
geven vanaf welke oppervlakte en diepte een omgevingsvergunning nodig is voor 
werkzaamheden die de bodem kunnen verstoren. Bij ingrepen kleiner dan de ge-
noemde oppervlakte en diepte is geen omgevingsvergunning noodzakelijk. In 
overeenstemming met de Archeologienota gaat het in het plangebied om plannen 
met een oppervlakte van 100 m2 en een diepte van 35 centimeter.  
 
Als met archeologisch onderzoek is aangetoond dat er geen archeologisch waar-
den aanwezig zijn, kan met een wijzigingsprocedure de aanduiding worden ver-
wijderd. 
 
Waarde - Beschermd stadsgezicht 
Voor het beschermen van de waarden van het beschermd stadsgezicht is deze 
dubbelbestemming opgenomen. Deze dubbelbestemming richt zich, naast de re-
gels van de voorkomende bestemmingen, op het behoud, herstel en de uitbouw 
van de cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het gebied en zijn bebou-
wing. 
 
In deze bestemming is onder andere opgenomen dat hoofdgebouwen gebouwd 
moeten worden in de naar de weg gekeerde bouwgrens. Hiermee wordt voorko-
men dat bij herbouw de karakteristieke gevelwand verloren gaat. Verder is gere-
geld dat de gevel van een (hoofd)gebouw binnen de bouwgrens ten minste 5,00 
en ten hoogste 10,00 meter is. Uitzondering is mogelijk voor bestaande gevels die 
al van deze regel afwijken. Ook moeten (hoofd)gebouwen binnen de bouwgrens 
voorzien worden van een zadeldak of schilddak. 
 
Voor diverse werken en werkzaamheden, waaronder het aanbrengen van opper-
vlakteverhardingen in de openbare ruimte is een omgevingsvergunning vereist.  
 
Bij afwijking is het mogelijk om af te wijken van de voorgeschreven gevelindeling. 
Zo kan bij afwijking worden afgeweken van de voorgeschreven gevelindeling. 
Hierbij mag er geen onevenredige afbreuk worden gedaan aan de cultuurhistori-
sche en ruimtelijke waarden van het beschermd stadsgezicht. 
 
Waterstaat - Waterkering 
Deze dubbelbestemming heeft betrekking op de zone van de primaire waterke-
ring. Op basis van het beleid van het hoogheemraadschap moet deze waterkering 
worden beschermd. Ter bescherming van de waterkerende functie is voor diverse 
werken en werkzaamheden een omgevingsvergunning nodig. Daarnaast mogen er 
geen gebouwen, overkappingen en andere bouwwerken worden gebouwd, uitge-
zonderd de bestaande gebouwen, overkappingen en andere bouwwerken. Met 
een omgevingsvergunning kan hier van afgeweken worden.  
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5.   3. Algemene aanduiding 

In deze paragraaf wordt een korte toelichting gegeven op de inhoud van de be-
stemmingen in dit bestemmingsplan. 
 
Vrijwaringszone - Dijk 
Ter bescherming van de waterkerende functie van de dijk, mag er in de vrijwa-
ringszone van de dijk niet worden gebouwd. De vrijwaringszone is aangeduid in 
dit bestemmingsplan. Er mogen geen ingrepen plaatsvinden die de structuur van 
de dijk negatief beïnvloeden. Gebouwen, overkappingen en andere bouwwerken 
mogen daarom niet bij recht worden gebouwd. Deze kunnen bij afwijking worden 
toegestaan. Hiervoor moet een omgevingsvergunning worden verleend.  
 
De vrijwaringszone betreft een theoretische zone. Met een berekening wordt de 
werkelijke zone berekend. Dit gebeurt doorgaans in het kader van ontwikkelingen 
binnen de vrijwaringszone. Als van een tracé de werkelijke zone is berekend, kan 
met een wijzigingsprocedure het overige deel van de zone worden verwijderd. 
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6. UITVOERBAARHEID  

6.   1. Inleiding 

Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid van 
een bestemmingsplan. Onderdeel hiervan is de maatschappelijke en economische 
uitvoerbaarheid. Ook wordt in dit hoofdstuk aandacht besteedt aan het aspect 
grondexploitatie.  

6.   2. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Het bestemmingsplan doorloopt de in de Wro vastgelegde procedure. Tijdens de-
ze procedure zijn verschillende momenten waarop burgers en belanghebbenden 
hun zienswijze op het plan kenbaar kunnen maken. Hieronder volgt een nadere 
toelichting. 
 
6.2.1. Voorbereidingsfase 

Vanuit het oogpunt van maatschappelijke uitvoerbaarheid, geeft de gemeente be-
langhebbenden de gelegenheid om, via een inspraakprocedure, een inspraakreac-
tie op het voorontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen. Bovendien wordt 
het bestemmingsplan voorgelegd aan de betrokken diensten en instanties zoals 
bedoeld in het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. 
 
Ten aanzien van alle ingekomen inspraak- en overlegreacties wordt door het col-
lege een standpunt bepaald. Het resultaat van de inspraak en het vooroverleg 
wordt verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan (zie hoofdstuk 7). 
 
6.2.2. Ontwerpfase 

Het ontwerpbestemmingsplan doorloopt de in de Wro opgenomen formele pro-
cedure. Dit betekent dat het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter 
inzage wordt gelegd. Tijdens deze periode heeft een ieder de gelegenheid voor 
het indienen van zienswijzen.  
 
6.2.3. Vaststellingsfase 

Zienswijzen worden beoordeeld en al dan niet verwerkt in het bestemmingsplan. 
Het (mogelijk gewijzigde) bestemmingsplan wordt vervolgens door de gemeente-
raad vastgesteld. De indieners van de zienswijzen worden hiervan op de hoogte 
gesteld. Tot slot is tegen de vaststelling van het bestemmingsplan beroep mogelijk 
bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

6.   3. Economische uitvoerbaarheid 

Het gaat hier om een particulier initiatief. De gemeente draagt hier dus geen fi-
nanciële verantwoordelijkheid en risico’s. De initiatiefnemer heeft onderzoek ge-
daan naar de verkoopbaarheid van de appartementen en bedrijfsruimten. De 
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economische uitvoerbaarheid is daarmee voldoende aangetoond. 

6.   4. Grondexploitatie 

Met de grondexploitatieregeling in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Be-
sluit ruimtelijke ordening (Bro) beschikken gemeenten over mogelijkheden voor 
het verhalen van kosten, indien sprake is van bouwplannen zoals bedoeld in arti-
kel 6.2.1 Bro. Hierbij valt te denken aan kosten voor het bouw- en woonrijp ma-
ken en kosten voor het bestemmingsplan. Daarnaast hebben gemeenten stu-
ringsmogelijkheden, omdat in het geval van grondexploitatie door derden diverse 
eisen en regels gesteld kunnen worden.  
 
Tussen de gemeente en de initiatiefnemer is een overeenkomst gesloten. In deze 
overeenkomst is geregeld dat alle kosten die verband houden met het initiatief, te 
weten de kosten voor het maken van het bestemmingsplan (inclusief onderzoeks-
kosten), de kosten voor het aanleggen van één parkeerplaats en eventuele plan-
schade worden betaald door de initiatiefnemer. Verder zijn er geen gemeentelijke 
kosten die verhaald moeten worden. Omdat met deze overeenkomst het kosten-
verhaal op een andere manier verzekerd is en het stellen van nadere eisen en re-
gels niet noodzakelijk is, besluit de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan 
dat de vaststelling van een exploitatieplan niet nodig is. 
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7. VOOROVERLEG, INSPRAAK, ZIENSWIJZEN EN VASTSTELLING 

Tijdens het opstellen van het bestemmingsplan, zijn op verschillende momenten 
mogelijkheden geweest om in te spreken op het plan of een zienswijze te geven. 
Ook is afstemming gezocht met een aantal vaste overleg- en adviesinstanties zoals 
de provincie, het waterschap en de regionale brandweer. Onderstaand wordt de 
strekking van toegezonden reacties en het standpunt van het college daarin 
weergegeven. 

7.   1. Vooroverlegreacties 

In het kader van het bestuurlijk vooroverleg is het bestemmingsplan opgestuurd 
naar de vaste overleg- en adviespartners.  
 
Op het voorontwerpbestemmingsplan is gereageerd door de volgende instanties: 
1. Brandweer gemeente Waterland; 
2. Rijkswaterstaat West-Nederland Noord; 
3. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier; 
4. Brandweer Zaanstreek-Waterland (Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland). 

 
Brandweer gemeente Waterland, Brandweer Zaanstreek-Waterland en Rijkswa-
terstaat West-Nederland Noord hebben geen inhoudelijke opmerkingen op het 
bestemmingsplan. 
 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier geeft aan dat het plan binnen de 
beschermingszone van de primaire waterkering valt, maar dat er geen watercom-
pensatie of watervergunning noodzakelijk is. 
 
De overlegreacties leiden niet tot een inhoudelijke aanpassing van het bestem-
mingsplan.  

7.   2. Inspraakreactie van Stadsraad Monnickendam 

De Stadsraad Monnickendam in de gelegenheid gesteld te reageren op het voor-
ontwerpbestemmingsplan zoals bedoeld in artikel 3 van het ‘Kernradenconvenant 
dorpsraden gemeente Waterland’. Deze reactie wordt als inspraakreactie behan-
deld. 
 
Stadsraad Monnickendam heeft 5 vragen/opmerkingen over de inhoud van het 
bestemmingsplan: 
1. Loopt de gemeente met dit plan vooruit op het nog niet onherroepelijke be-

stemmingsplan Monnickendam Binnen de Vesting 2013? 
 
Reactie gemeente 
Nee. Deze ontwikkeling is juist losgekoppeld van het actualisatieplan Binnen-
stad Monnickendam 2013. Zodra het bestemmingsplan Monnickendam - Mo-
lenstraat 1 is vastgesteld vervangt deze het juridisch-planologisch kader dat 
op dat moment geldig is. 
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2. De ingediende tekening wekt de indruk dat er aan de straatzijde niet veel wij-

zigt ten opzichte van de huidige situatie. 
 
Reactie gemeente 
Dat klopt. De aanpassingen die nodig zijn om het gebouw geschikt te maken 
voor de beoogde functie, betreffen inpandige verbouwingen. 

3. De gemeente stelt dat bij de vaststelling van het plan geen exploitatieplan 
vereist is. Behoort niet te worden aangegeven welke bedrijvigheid hier wordt 
uitgeoefend? 
 
Reactie gemeente 
Het begrip exploitatieplan heeft in dit geval te maken met het verhalen van 
kosten die een gemeente maakt bij het opstellen en uitvoeren ruimtelijke 
plannen. Bij het realiseren van een nieuwe woonwijk maakt de gemeente bij-
voorbeeld kosten voor het bouwrijp maken en het aanleggen van riolering, die 
zij moet verhalen op degene die daar gebruik van gaat maken. De kosten die 
worden gemaakt voor het opstellen van het plan en het aanleggen van één 
benodigde parkeerplaats, worden wel op de initiatiefnemer verhaald. Dit is 
vastgelegd in een privaatrechtelijke overeenkomst. 
 
 De soorten bedrijvigheid die worden toegestaan, worden geregeld in artikel 3 
en bijlage 1 van de planregels. Het gaat alleen om zeer lichte bedrijvigheid uit 
categorie 1 van de bedrijvenlijst. 
 

4. Betaalt de initiatiefnemer voor 1 of 5 aan te leggen parkeerplaatsen? Hoe 
wordt dat geregeld? 
 
Reactie gemeente 
De initiatiefnemer betaalt voor 1 parkeerplaats, omdat de parkeerbehoefte 
van de beoogde ontwikkeling (per saldo) één extra parkeerplaats bedraagt. 
Het verhaal van kosten wordt privaatrechtelijk vastgelegd in een anterieure 
overeenkomst. 
 

5. De Stadsraad Monnickendam vindt dat het niet klopt dat de gemeente vol-
houdt dat er parkeerplaatsen kunnen worden aangelegd en tegelijkertijd dat 
de groenstroken in de binnenstad behouden blijven. 
 
Reactie gemeente 
De gemeente Waterland is erg terughoudend met het aanleggen van nieuwe 
parkeerplaatsen in de Binnenstad van Monnickendam. De gemeente is zuinig 
op het bestaande stadsgroen en gebruikt daarom in het bestemmingsplan 
Binnen de Vesting Monnickendam 2013 de bestemming ‘Groen’ voor beeldbe-
palende groenelementen als de plantsoenen en de vestingwallen.  
 
De kwaliteit van de groenvoorzieningen is niet alleen afhankelijk van de op-
pervlakte van de groenvoorziening. Het maakt ook uit waar de groenstroken 
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liggen en hoe deze worden ingevuld. De gemeente vindt het van belang dat di-
rect langs de grachten sprake blijft van een doorlopende groenstructuur en 
dat de karakteristieke bomen gehandhaafd blijven. Het gedeelte van het 
plantsoen dat in dit geval beeldbepalend is - de treurwilg langs het water - 
blijft bestaan en behoud de bestemming ‘Groen’. Daarom staat de gemeente 
op het standpunt dat met het aanleggen van deze vijf parkeerplaatsen geen 
sprake is van onevenredige aantasting van de groenstructuur. 

7.   3. Zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan 

Op 20 februari 2014 is kennis gegeven van het ontwerpbestemmingsplan. Het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Monnickendam - Molenstraat 1’ heeft van 21 februari 
tot 4 april 2014 ter inzage gelegen voor een ieder. Tijdens deze periode zijn er 
geen zienswijzen ingediend. 

7.   4. Vaststelling door de gemeenteraad 

Op 3 juli 2014 is het bestemmingsplan ter vaststelling aangeboden aan de ge-
meenteraad. Aangezien er geen zienswijzen zijn ingediend, is het bestemmings-
plan ongewijzigd vastgesteld. 
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HOOFDSTUK 1  INLEIDENDE REGELS 

Artikel 1  Begrippen 
 
In deze regels wordt verstaan onder: 

1.1  plan: 
het bestemmingsplan Monnickendam - Molenstraat 1 met identificatienummer 
NL.IMRO.0852.BPKMOmolenstr1013-va01 van de gemeente Waterland; 

1.2  bestemmingsplan: 
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij beho-
rende bijlagen; 

1.3  aanduiding: 
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar inge-
volge de regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen 
van deze gronden;  

1.4  aanduidingsgrens: 
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;  

1.5  afhankelijke woonruimte: 
een bijbehorend bouwwerk dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met de wo-
ning en waarin een gedeelte van de huishouding uit een oogpunt van mantelzorg ge-
huisvest is;  

1.6  ander bouwwerk: 
een bouwwerk, geen gebouw, geen bijbehorend bouwwerk en geen overkapping zijnde;  

1.7  archeologisch waardevol terrein: 
een terrein waarin zich voorwerpen en/of bewoningssporen van vroegere samenlevin-
gen bevinden;  

1.8  bebouwing: 
één of meer gebouwen en/of andere bouwwerken;  

1.9  bedrijf: 
een onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, installeren en 
verhandelen van goederen dan wel op het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij 
eventueel productiegebonden detailhandel plaatsvindt;  

1.10  bedrijfsgebouw: 
een gebouw dat dient voor de uitoefening van een bedrijf; 

1.11  bedrijfsvloeroppervlakte: 
de totale vloeroppervlakte van de ruimte binnen een functie die wordt gebruikt voor 
een bedrijfsmatige activiteit aan huis of een beroepsuitoefening aan huis, inclusief op-
slag- en administratieruimten en dergelijke;  
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1.12  beroepsuitoefening aan huis: 
het kleinschalig uitoefenen van een vrij en zelfstandig beroep of het beroepsmatig ver-
lenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, educatief, 
kunstzinnig en/of technisch dienstverlenend gebied of daarmee gelijk te stellen activi-
teiten, niet zijnde detailhandel anders dan productiegebonden detailhandel en prostitu-
tie, waarbij de woning in hoofdzaak haar woonfunctie behoudt;  

1.13  bestaand: 
ten aanzien van de bij of krachtens de Woningwet aanwezige bouwwerken en de wer-
ken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden, en het overige gebruik: 
 bestaand ten tijde van het in werking treden van het bestemmingsplan;  

1.14  bestemmingsgrens: 
de grens van een bestemmingsvlak;  

1.15  bestemmingsvlak: 
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;  

1.16  bijbehorend bouwwerk: 
uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel 
bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of 
overkapping;  

1.17  bouwen: 
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het 
vergroten van een bouwwerk;  

1.18  bouwlaag: 
de begane grond of een verdieping van een gebouw waarbij per bouwlaag over 100% 
van het vloeroppervlak een plafondhoogte van ten minste 2,40 m aanwezig c.q. mogelijk 
is. Een volledig onder het peil gelegen ruimte wordt hieronder niet begrepen;  

1.19  bouwperceel: 
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 
behorende bebouwing is toegelaten;  

1.20  bouwperceelgrens: 
een grens van een bouwperceel;  

1.21  bouwvlak: 
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de re-
gels bepaalde gebouwen en andere bouwwerken, zijn toegelaten;  

1.22  bouwwerk: 
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke 
hetzij direct of indirect met de grond verbonden is hetzij direct of indirect steun vindt in 
of op de grond; 

1.23  cultuur en ontspanning: 
een atelier,  een creativiteitscentrum, een dansschool, een museum, een muziekschool 
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en/of een naar de aard daarmee gelijk te stellen voorziening ten behoeve van cultuur en 
ontspanning, alsook ondergeschikte detailhandel en ondergeschikte lichte horeca ten 
dienste van deze voorzieningen;  

1.24  dakopbouw: 
een (gedeeltelijke) verdieping op een gebouw die zich qua uiterlijke verschijningsvorm 
manifesteert als kapverdieping of een terug gerooide bouwlaag;  

1.25  dakterras: 
een plat dak dat door de wijze van afwerking geschikt is gemaakt om te worden gebruikt 
als terras, niet bedoeld een balkon uitstekend of op een erker;  

1.26  detailhandel: 
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, 
het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die goederen kopen voor ge-
bruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of be-
drijfsactiviteit;  

1.27  dienstverlening: 
werkzaamheden bestaan uit het verlenen van economische en maatschappelijke dien-
sten aan derden al dan niet met inbegrip van ondergeschikte detailhandel en onderge-
schikte horeca ten dienste van deze voorzieningen, waaronder zijn begrepen kappers-
zaken, schoonheidsinstituten, fotostudio's en naar de aard daarmee gelijk te stellen be-
drijven en inrichtingen, evenwel met uitzondering van garagebedrijven;  

1.28  eerste bouwlaag: 
de bouwlaag op de begane grond; 

1.29  erf: 
al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een 
woonhuis of een hoofdgebouw, achter de achtergevel van dat woonhuis of hoofdge-
bouw, en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw; 

1.30  erker: 
een ondergeschikt bijbehorend bouwwerk aan het hoofdgebouw met een beperkte 
omvang (breedte, bouwhoogte, diepte) en transparante verschijningsvorm, waardoor 
het stedenbouwkundig aanzicht niet wezenlijk wordt beïnvloed;  

1.31  erotisch getinte vermaaksfunctie: 
een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaats vinden van voorstellingen 
en/of vertoningen van porno-erotische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, 
een seksclub en een seksautomatenhal;  

1.32  gebouw: 
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk 
met wanden omsloten ruimte vormt;  

1.33  hoofdgebouw: 
een gebouw dat, gelet op de bestemming, zowel ruimtelijk als functioneel als het be-
langrijkste bouwwerk op een bouwperceel kan worden aangemerkt; 
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1.34  horecabedrijf en/of -instelling: 
een bedrijf of instelling waar bedrijfsmatig dranken en etenswaren voor gebruik ter 
plaatse worden verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt, één en an-
der al dan niet in combinatie met een vermaaksfunctie, met uitzondering van een ero-
tisch getinte vermaaksfunctie; 
a. horecabedrijf categorie I 
een horecabedrijf dat met name etenswaren en maaltijden verstrekt en daardoor 
slechts beperkt hinder veroorzaakt voor omwonenden, zoals een automatiek, broodjes-
zaak, cafetaria, lunchroom, theetuin, ijssalon, restaurant; 
b. horecabedrijf categorie II 
een horecabedrijf dat mogelijk aanzienlijke hinder voor omwonenden kan veroorzaken, 
zoals een bar, een biljart centrum, een café en zalenverhuur; 
c. horecabedrijf categorie III 
een horecabedrijf dat met name logies verstrekt, zoals een pension, een motel en een 
hotel; 

1.35  inwoning: 
het wonen, niet zijnde logeren, bij anderen; 

1.36  kampeermiddel: 
een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel 
enig ander daarmee vergelijkbaar voertuig of onderkomen, dat geheel of ten dele is be-
stemd of opgericht dan wel wordt of kan worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf;  

1.37  kantoor met baliefunctie: 
een kantoor met een publieksaantrekkende hoofdfunctie, zoals een bank, postkantoor, 
gemeentehuis, reisbureau en daarmee naar de aard te vergelijken functies; 

1.38  kleinschalig toeristisch overnachten: 
het bieden van kortstondige overnachtingsmogelijkheden. Een of meerdere zelfstandige 
recreatieve verblijfsruimten in een gebouw en/ of in een bijbehorend bouwwerk wordt 
hier ook onder verstaan; 

1.39  kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten: 
de in bijlage Bijlage 1 genoemde bedrijvigheid, dan wel naar de aard en de invloed op de 
omgeving daarmee gelijk te stellen bedrijvigheid, met inbegrip van productiegebonden 
detailhandel, die door haar beperkte omvang in of bij een woonhuis met behoud van de 
woonfunctie kan worden uitgeoefend; 

1.40  kleinschalige duurzame energiewinning: 
energie die gewonnen wordt uit kleinschalige perceelsgebonden bronnen, niet zijnde 
windturbines, waarbij weinig tot geen schadelijke milieueffecten optreden bij winning 
en omzetting en die in onuitputtelijke hoeveelheden beschikbaar is, zoals zon, wind, 
water, biomassa, aard- en omgevingswarmte;  

1.41  luifel: 
een open constructie, geen overkapping zijnde, aan een gevel, die al dan niet construc-
tief deel uitmaakt van een aangebouwd bijbehorend bouwwerk;  
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1.42  mantelzorg: 
langdurige, intensieve niet georganiseerde zorg die niet in het kader van een hulpverle-
nend beroep wordt gegeven aan een ieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychi-
sche en/of sociale vlak door één of meer leden uit diens directe dan wel sociale omge-
ving, waarbij de zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en de zorg-
verlening wordt uitgeoefend in een afhankelijke woonruimte bij een (bedrijfs)woning; 

1.43  meetverschil: 
een door de feitelijke terreininrichting aanwezig verschil tussen het beloop van lijnen in 
het veld en een aangegeven bestemmings- of bouwgrens; 

1.44  normaal onderhoud: 
het onderhoud dat, gelet op de bestemming, regelmatig noodzakelijk is voor een goed 
beheer en gebruik van de gronden en gebouwen die tot de betreffende bestemming 
behoren; 

1.45  ondergeschikte lichte horeca: 
horeca die ondergeschikt en gerelateerd is aan de bestemming en tot doel heeft het 
verstrekken van kleine etenswaren en dranken;  

1.46  opslag: 
het bewaren van goederen, materialen en stoffen zonder dat ter plaatse sprake is van 
productie, bewerking, verwerking, handel en/of activiteiten van administratieve aard; 

1.47  overkapping: 
elk bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder dan wel 
met ten hoogste één wand, niet bedoeld een luifel; 

1.48  peil: 
a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg 

grenst: de hoogte van de kruin van de weg 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 hoogte van die hoofdtoegang bij voltooi-
ing van de bouw;  

c. indien in of op het water wordt gebouwd: het zomer waterpeil;  

1.49  prostitutie: 
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen voor of met een 
ander tegen vergoeding; 

1.50  rustpunt: 
een plek bij een particulier of een agrariër waar passerende wandelaars en fietsers op 
het erf kunnen pauzeren en op verhaal kunnen komen, in combinatie met een picknick-
plaats met voorzieningen, zoals een picknicktafel, het verstrekken van lichte versnape-
ringen, informatie en het bieden van reparatiemogelijkheden voor fietsen; 

1.51  schilddak: 
een kap, zoals hieronder is afgebeeld, waarbij het dak bestaat uit vier vlakken die elkaar 
in een nok(lijn) ontmoeten; 
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1.52  seksinrichting: 
een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een om-
vang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen 
van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting wordt in elk 
geval verstaan: een prostitutiebedrijf, waaronder begrepen een erotische-massagesalon, 
een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, al dan niet 
in combinatie met elkaar; 

1.53  standplaats: 
het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop 
aanbieden, verkopen, verstrekken of afleveren van goederen dan wel diensten aan te 
bieden, gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, wagen of tafel; 

1.54  terras: 
een buiten de besloten ruimte van de inrichting deel van het horecabedrijf waar zitge-
legenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken en/of spijzen voor 
directe consumptie worden verstrekt; 

1.55  voorgevel: 
de naar de weg gekeerde gevel; 

1.56  woning: 
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk 
huishouden dan wel een naar de aard daarmee gelijk te stellen groep personen; 

1.57  woonhuis: 
een gebouw, dat één woning omvat, dan wel twee of meer naast elkaar en/of geheel of 
gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijnings-
vorm als een eenheid beschouwd kan worden; 
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1.58  zadeldak: 
een kap, zoals hieronder is afgebeeld, waarbij het dak bestaat uit twee vlakken die el-
kaar in een nok(lijn) ontmoeten. 
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Artikel 2  Wijze van meten 
 
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  de bouwhoogte van een bouwwerk: 
a. vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen 

gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals 
schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen; 

b. in afwijking van het bepaalde onder a geldt voor balkon- en dakterrashekken: het 
hoogste punt tussen het balkon- respectievelijk het dakterras hek en de bovenkant 
van het dak; 

2.2  de breedte / diepte van een gebouw: 
tussen (de lijnen, getrokken door) de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidingsmuren); 

2.3  de dakhelling: 
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 

2.4  de gezamenlijke brutovloeroppervlakte: 
tussen de binnenwerkse gevelvlakken en scheidingsmuren van alle ruimten die bij het 
meten worden betrokken; 

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

2.6  de inhoud van een bouwwerk: 
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het 
hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen; 

2.7  de oppervlakte van een bouwwerk: 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neer-
waarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter 
plaatse van het bouwwerk; 

2.8  uitzondering meetwijze: 
a. bij toepassing van het bepaalde in het plan ten aanzien van het bouwen binnen 

bouwvlakken of bestemmingsvlakken, worden afwijkingen ten gevolge van meet-
verschillen buiten beschouwing gelaten, mits dat meetverschil, mede gelet op de 
aard en omvang van hierdoor toegelaten of toe te laten (bouw)werken of werk-
zaamheden, als van zeer beperkte betekenis moet worden aangemerkt; 

b. de goothoogte mag worden overschreden door antennes, schoorstenen, liftkokers, 
trappenhuizen, hellende dakvlakken, topgevels, dakkapellen en andere onderge-
schikte bouwdelen, tenzij in de bestemmingen anders is bepaald; 
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2.9  bestaande maatvoeringen: 
a. Daar waar bestaande afstanden meer of minder bedragen dan ingevolge hoofdstuk 

2 is voorgeschreven, worden de bestaande afstanden als ten hoogste respectievelijk 
ten minste toelaatbaar aangehouden; 

b. In die gevallen dat bestaande dakhellingen, kapvormen, hoogten, bestaande inhoud 
en/of bestaande oppervlakten afwijken van de regels in hoofdstuk 2, worden de be-
staande maatvoeringen als toelaatbaar aangehouden. 

 



blz 10   1312102 

                                               
  Bestemmingsplan Monnickendam - Molenstraat 1   
Rho Adviseurs B.V.  Status: Vastgesteld / 03-07-14  

HOOFDSTUK 2  BESTEMMINGSREGELS 

Artikel 3  Gemengd 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. gebouwen en overkappingen ten behoeve van: 

1. detailhandel al dan niet in combinatie met ondergeschikte lichte horeca;  
2. dienstverlening; 
3. doeleinden van cultuur en ontspanning; 
4. 2 woningen al dan niet in combinatie met ruimte voor: 
 beroepsuitoefening aan huis c.q. kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten; 
 mantelzorg; 
 kleinschalig toeristisch overnachten; 

5. bedrijven die zijn genoemd in bijlage Bijlage 1 onder categorie 1, met uitzonde-
ring van kantoren met baliefunctie, ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf'; 

b. bijbehorende bouwwerken; 
met daaraan ondergeschikt: 
c. kleinschalige duurzame energiewinning; 
d. wegen en paden; 
e. water; 
f. stallingsruimte voor fietsen; 
g. rustpunten; 
met de daarbijbehorende: 
h. tuinen, erven en terreinen; 
i. andere bouwwerken. 

3.2  Bouwregels 

Deze bouwregels zijn eveneens van toepassing voor functies die na afwijken van de ge-
bruiksregels binnen de bestemming zijn toegelaten. 

3.2.1  Hoofdgebouwen 
Voor het bouwen van hoofdgebouwen geldt: 
a. een hoofdgebouw wordt gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak'; 
b. de voorgevel van een hoofdgebouw wordt in de naar de weg gekeerde bouwgrens 

gebouwd; 
c. de goot- en bouwhoogte van een hoofdgebouw bedragen ten hoogste de ter plaatse 

van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' aangegeven goot- en 
bouwhoogte; 

d. een hoofdgebouw wordt voorzien van een kap waarvan de dakhelling ten minste 
30° en ten hoogste 60° bedraagt. 
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3.2.2  Bijbehorende bouwwerken 
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken geldt: 
a. bijbehorende bouwwerken worden tenminste 1,50 m achter de naar de weg(en) 

gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan gebouwd; 
b. bijbehorende bouwwerken bij hoekwoningen met twee straatgevels worden uit-

sluitend op het zijerf gebouwd indien het zijerf grenst aan een ander zijerf, een voet- 
of fietspad, een parkeerplaats of een parkeerhaven; 

c. de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken bedraagt bij hoofd-
gebouwen in meer dan één bouwlaag niet meer dan 40% van het erf, met een 
maximum van 50 m² per hoofdgebouw; 

d. de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken bedraagt bij hoofd-
gebouwen in één bouwlaag niet meer dan 40% van het erf, met een maximum van 
100 m² per hoofdgebouw; 

e. de goothoogte van vrijstaande bijbehorende bouwwerken bedraagt ten hoogste 
3,00 m; 

f. de goothoogte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken bedraagt ten hoogste 
de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw; 

g. een vrijstaand bijbehorend bouwwerk wordt voorzien van een kap waarvan de dak-
helling ten minste 30° en ten hoogste 60° bedraagt; 

h. in afwijking van het bepaalde onder a tot en met h geldt voor garageboxen: 
1. garageboxen worden uitsluitend gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'gara-

ge', 
2. de bouwhoogte van een garagebox bedraagt ten hoogste de bestaande bouw-

hoogte. 

3.2.3  Andere bouwwerken 
Voor het bouwen van andere bouwwerken geldt: 
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt ten hoogste 2,00 m, met 

dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen: 
1. op een afstand van 1,50 m achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van het 

hoofdgebouw en het verlengde daarvan, en daarvoor ten hoogste 1,00 m be-
draagt; 

2. van 2,00 op de erfgrens bij zijerven bij hoekpanden met twee straatgevels uit-
sluitend is toegestaan wanneer de zijtuin grenst aan een voetpad, fietspad en/of 
parkeerplaats of -haven;  

b. de bouwhoogte van terrasschotten/-afscheidingen bedraagt ten hoogste 1,50 m; 
c. de bouwhoogte van vlaggenmasten bedraagt ten hoogste 6,00 m; 
d. de bouwhoogte van de overige andere bouwwerken, bedraagt ten hoogste 5,00 m. 

3.3  Afwijken van de bouwregels 

Met een omgevingsvergunning kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan 
de cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het beschermd stadsgezicht, het 
straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie en de milieusituatie, worden afgeweken 
van: 
a. het bepaalde in 3.2.1 onder c in die zin dat de goothoogte van een gebouw wordt 
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vergroot tot ten hoogste 1,25 maal de voorgevelbreedte, mits: 
1. bij een gebouw met een nok evenwijdig aan de straat als richtlijn voor de voor-

gevelbreedte een gemiddelde wordt genomen van de gangbare erfbreedte in de 
omgeving van het betreffende gebouw; 

2. deze afwijking niet wordt toegepast bij rijks-, provinciale en gemeentelijke mo-
numenten. 

3.4  Specifieke gebruiksregels 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van meer dan één hoofdgebouw voor een winkel, tenzij het bestaande 

gebruik over meerdere aangesloten hoofdgebouwen plaatsvindt, in welk geval het 
gebruik plaatsvindt over ten hoogste het bestaande aantal aangesloten hoofdge-
bouwen; 

b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijven, anders dan: 
1. de bedrijven die zijn genoemd in bijlage Bijlage 1 onder categorie 1; 
2. beroepsuitoefening aan huis c.q. kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten; 
3. dienstverlening; 

c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een kleinschalige toe-
ristische overnachtingsmogelijkheid in een woning, zodanig dat de bedrijfsvloerop-
pervlakte meer bedraagt dan 30% van de totale gezamenlijke bruto vloeroppervlak-
te van de woning en meer dan twee kamers worden gebruikt; 

d. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor bewoning en voor een 
beroepsuitoefening aan huis c.q. kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, en/of een 
kleinschalige toeristische overnachtingsmogelijkheid; 

e. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve 
doeleinden en horecadoeleinden, met uitzondering van: 
1. ondergeschikte lichte horeca; 
2. horecabedrijven die ter plaatse zijn aangeduid; 

f. het opslaan en/of stallen van producten, materiaal, en naar de aard daarmee gelijk 
te stellen goederen buiten de bedrijfsgebouwen, anders dan ten behoeve van het op 
hetzelfde perceel gevestigde bedrijf en de op hetzelfde perceel uitgeoefende be-
drijfsactiviteiten. 

3.5  Afwijken van de gebruiksregels 

Met een omgevingsvergunning kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan 
de cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het beschermd stadsgezicht, de woon-
situatie, de verkeers- en parkeersituatie en de milieusituatie, worden afgeweken van: 
a. het bepaalde in 3.4 onder a in die zin dat meerdere aaneengesloten hoofdgebouwen 

worden gebruikt voor één winkel, mits: 
1. de detailhandelsfunctie uitsluitend in de eerste bouwlaag plaatsvindt; 
2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het gevelbeeld van de betreffen-

de hoofdgebouwen, zoals dat is geregeld in de bestemming 'Waarde - Be-
schermd stadsgezicht'; 

b. het bepaalde in 3.4 onder d in die zin dat bijbehorende bouwwerken bij een woning 
worden gebruikt voor mantelzorg, mits: 
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1. eerst alle mogelijkheden van de aangebouwde bijbehorende bouwwerken op-
timaal benut worden om met inwoning een oplossing te bieden aan tijdelijke 
huisvesting ten behoeve van mantelzorg; 

2. een dergelijke bewoning noodzakelijk is vanuit een oogpunt van mantelzorg; 
3. de mantelzorg geboden wordt in de bestaande bebouwing; 
4. de oppervlakte van de afhankelijke woonruimte beperkt blijft tot 60 m²; 
5. het bijbehorend bouwwerk ten behoeve van de mantelzorg een ruimtelijke 

eenheid vormt met de op hetzelfde perceel gesitueerde (bedrijfs)woning, waar-
bij de maximale afstand van de woning tot het bijbehorend bouwwerk 20,00 m 
bedraagt; 

6. dit geen onevenredige parkeerdruk met zich meebrengt; 
7. geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende bedrijven, in dié 

zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt. 
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Artikel 4  Verkeer - Verblijf 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer - Verblijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. (woon)straten en pleinen; 
b. voet- en rijwielpaden; 
c. parkeervoorzieningen; 
d. groenvoorzieningen; 
e. terrassen behorende bij horecabedrijven; 
met daaraan ondergeschikt: 
f. stallingsruimte voor fietsen; 
g. botentewaterlaatplaatsen; 
h. halteplaatsen ten behoeve van het openbaar vervoer; 
i. oplaadpunten;  
j. kleinschalige duurzame energiewinning; 
k. tuinen en erven; 
met de daarbijbehorende: 
l. nutsvoorzieningen; 
m. andere bouwwerken. 

4.2  Bouwregels 

4.2.1  Gebouwen en overkappingen 
Op of in deze gronden worden geen gebouwen en overkappingen gebouwd. 

4.2.2  Andere bouwwerken 
Voor het bouwen van andere bouwwerken, geldt: 
a. de bouwhoogte van terrasschotten/-afscheidingen bedraagt ten hoogste 1,50 m; 
b. de bouwhoogte van de overige andere bouwwerken, anders dan rechtstreeks ten 

behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, bedraagt ten 
hoogste 5,00 m. 
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Artikel 5  Waarde - Archeologie 2 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere 
daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor: 
 het behoud van de aldaar in of op de grond aanwezige archeologische waarden. 

5.2  Bouwregels 

5.2.1  Omgevingsvergunning voor het bouwen 
Voor bouwwerken waarbij grondroerende werkzaamheden over een oppervlakte groter 
dan 100 m² en dieper dan 0,35 m onder het maaiveld plaatsvinden moet alvorens een 
omgevingsvergunning voor het bouwen wordt verleend, zijn aangetoond dat: 
a. geen archeologische waarden aanwezig zijn; dan wel 
b. dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden 

geschaad; dan wel 
c. dat de archeologische waarden door bouwactiviteiten kunnen worden verstoord. 

5.2.2  Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen 
Indien blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de 
omgevingsvergunning voor het bouwen kunnen worden verstoord, kunnen één of 
meerdere van de volgende voorwaarden worden verbonden aan de omgevingsvergun-
ning voor het bouwen: 
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeolo-

gische resten in de bodem kunnen worden behouden; 
b. de verplichting tot het doen van opgravingen; 
c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te 

laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monu-
mentenzorg. 

5.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijn-
de, of van werkzaamheden 

5.3.1  Vergunningplichtige werken en werkzaamheden 
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het 
bepaalde in de regels bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen 
een omgevingsvergunning vereist: 
a. het aanbrengen van diepwortelende beplanting of bomen over een groter oppervlak 

dan 100 m²; 
b. het rooien of vellen van houtopstanden over een groter oppervlak dan 100 m²; 
c. de aanleg van verhardingen met een groter oppervlak dan 100 m² en op een grotere 

diepte dan 0,35 m; 
d. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden met een groter oppervlak dan 100 

m² en op een grotere diepte dan 0,35 m; 
e. het graven, verbreden of dempen van sloten alsmede het aanleggen en intensiveren 

van drainage over of met een groter oppervlak dan 100 m² en op een grotere diepte 
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dan 0,35 m; 
f. het in de grond brengen van voorwerpen over een groter oppervlak dan 100 m² op 

een grotere diepte dan 0,35 m; 
g. het verrichten van graafwerkzaamheden over een groter oppervlak dan 100 m² en 

dieper dan 0,35 m; 
h. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of tele-

communicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties 
of apparatuur over een groter oppervlak dan 100 m² en op een grotere diepte dan 
0,35 m. 

5.3.2  Uitzondering 
Het bepaalde in 5.3.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die: 
a. het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen, waaronder begrepen het 

vervangen van drainagewerken; 
b. reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan; 
c. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden uit-

gevoerd, mits verricht door een daartoe bevoegde instantie. 

5.3.3  Toetsingscriteria 
De in 5.3.1 genoemde omgevingsvergunning wordt slechts verleend, mits: 
a. is aangetoond dat geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel; 
b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken, geen bouwwerken 

zijnde, en/of werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad, dan wel; 
c. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken, geen bouwwerken 

zijnde, en/of werkzaamheden kunnen worden verstoord. 

5.3.4  Voorwaarden omgevingsvergunning 
Indien blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het uitvoeren van 
werken, geen bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden kunnen worden verstoord, 
kunnen één of meerdere van de volgende voorwaarden worden verbonden aan de om-
gevingsvergunning: 
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeolo-

gische resten in de bodem kunnen worden behouden; 
b. de verplichting tot het doen van opgravingen; 
c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te 

laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monu-
mentenzorg. 

5.4  Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 
'Waarde - Archeologie 2' geheel of gedeeltelijk wordt verwijderd, indien op basis van 
archeologisch onderzoek door een archeologisch deskundige is aangetoond dat ter 
plaatse geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn. 
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Artikel 6  Waarde - Beschermd stadsgezicht 

6.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Beschermd stadsgezicht' aangewezen gronden zijn, behalve voor de 
andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor: 
 het behoud, herstel en de uitbouw van de in hoofdstuk 3 en bijlage 1 bij de toelich-

ting aangegeven cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het gebied en zijn 
bebouwing. 

6.2  Bouwregels 

Voor het bouwen van (hoofd)gebouwen geldt, naast het bepaalde ten aanzien van 
hoofdgebouwen in de andere bestemmingen: 
a. ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn' geldt voor (hoofd)gebouwen: 

1. ten minste één gevel van een (hoofd)gebouw wordt ter plaatse van de aandui-
ding 'gevellijn' gebouwd; 

2. de gevelbreedte van een (hoofd)gebouw bedraagt ten minste 5,00 m en ten 
hoogste 10,00 m, tenzij de bestaande gevelbreedte afwijkt, in welk geval de be-
staande gevelbreedte als minimum of maximum geldt; 

3. een (hoofd)gebouw wordt over de diepte van het bouwvlak voorzien van een 
zadeldak of schilddak, waarbij: 
 de dakhelling van de kap ten minste 45° bedraagt, tenzij de bestaande dak-

helling minder bedraagt, in welk geval de bestaande dakhelling als minimum 
geldt; 

 de nokrichting dwars op de weg ligt, tenzij de bestaande kap evenwijdig aan 
de weg ligt, in welk geval de bestaande kap gehandhaafd mag blijven; 

4. voor de ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn' gebouwde gevel wordt een ge-
velindeling toegepast waarbij de gevelopeningen ondergeschikt zijn in de ge-
velwand. 

6.3  Afwijken van de bouwregels 

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de cultuurhistorische en ruimtelijke 
waarden van het beschermd stadsgezicht kan met een omgevingsvergunning kan wor-
den afgeweken van het bepaalde in 6.2 sub a onder 4 in die zin dat wordt afgeweken 
van de in dit lid voorgeschreven gevelindeling. 

6.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijn-
de, of van werkzaamheden 

6.4.1  Vergunningplichtige werken en werkzaamheden 
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het 
bepaalde in de regels bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen 
een omgevingsvergunning vereist: 
a. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen in de openbare ruimte; 
b. het wijzigen van de kademuren. 
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6.4.2  Uitzonderingen 
Het bepaalde in 6.4.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die: 
a. het normale onderhoud betreffen; 
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan. 

6.4.3  Beoordelingscriteria 
De omgevingsvergunning wordt slechts verleend mits geen onevenredige afbreuk wordt 
gedaan aan de in hoofdstuk 3 en bijlage 1 van de toelichting aangegeven cultuurhistori-
sche en ruimtelijke waarden van het beschermd stadsgezicht. 
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Artikel 7  Waterstaat - Waterkering 

7.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor: 
 het behoud, het herstel en het beheer van de waterstaatsdoeleinden en de cultuur-

historische en ruimtelijke waarden. 

7.2  Bouwregels 

7.2.1  Gebouwen, overkappingen en andere bouwwerken 
In afwijking van het bepaalde bij de andere ter plaatse aangewezen bestemmingen 
worden op of in deze gronden geen gebouwen, overkappingen en andere bouwwerken 
gebouwd, anders dan ten behoeve van de dubbelbestemming. 
Dit verbod is niet van toepassing op bestaande gebouwen, overkappingen en andere 
bouwwerken binnen de andere ter plaatse aangewezen bestemmingen. 

7.2.2  Gebouwen en overkappingen 
Op of in deze gronden worden geen gebouwen en overkappingen gebouwd. 

7.2.3  Andere bouwwerken 
Voor het bouwen van andere bouwwerken geldt: 
 de bouwhoogte van de andere bouwwerken bedraagt ten hoogste 5,00 m. 

7.3  Afwijken van de bouwregels 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 7.2.2 in die 
zin dat de in de andere daar voorkomende bestemming(en) genoemde gebouwen, 
overkappingen of andere bouwwerken, worden gebouwd, mits: 
 geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en het be-

heer van de waterstaatsdoeleinden en de cultuurhistorische en ruimtelijke waarden. 

7.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijn-
de, en van werkzaamheden 

7.4.1  Vergunningplicht 
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het 
bepaalde in de regels bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen 
een omgevingsvergunning vereist: 
a. het ophogen en afgraven van gronden; 
b. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen; 
c. het planten van bomen en het aanbrengen van andere beplanting die dieper wortelt 

of kan wortelen dan 0,30 m; 
d. het aanleggen, dempen of vergraven van watergangen en/of -partijen. 
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7.4.2  Uitzonderingen 
Het bepaalde in 7.4.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke: 
a. het normale onderhoud betreffen; 
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan. 

7.4.3  Toetsingscriteria 
De omgevingsvergunning wordt slechts verleend mits de waterkering en/of de land-
schappelijke en/of cultuurhistorische en ruimtelijke waarden niet onevenredig worden 
geschaad. 
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HOOFDSTUK 3  ALGEMENE REGELS 

Artikel 8  Anti-dubbeltelbepaling 
 
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waar-
aan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van 
latere bouwplannen buiten beschouwing. 
 



blz 22   1312102 

                                               
  Bestemmingsplan Monnickendam - Molenstraat 1   
Rho Adviseurs B.V.  Status: Vastgesteld / 03-07-14  

Artikel 9  Algemene bouwregels 

9.1  Regeling dakterrassen 

Voor dakterrassen geldt: 
a. een dakterras aan de voorzijde van een woning is niet toegestaan; 
b. een dakterras op een vrijstaand bijbehorend bouwwerk is niet toegestaan; 
c. een dakterras dient te worden omsloten door een hekwerk met een hoogste van ten 

hoogste 1,20 m. Dit hekwerk dient binnen de dakrand te worden geplaatst. 
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Artikel 10  Algemene gebruiksregels 

10.1  Strijdig gebruik 

Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor meer dan twee woningen; 
b. het gebruik van gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, 

anders dan ten behoeve van de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten 
bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden; 

c. de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of 
vliegtuigen; 

d. het storten van puin en/of afvalstoffen; 
e. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen; 
f. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van seksinrichtingen. 

10.2  Niet strijdig gebruik 

Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt niet gerekend: 
a. het gebruik van de gronden voor weekmarkten; 
b. het gebruik van de gronden voor terrassen; 
c. het gebruik van de gronden voor standplaatsen ten behoeve van detailhandel en/of 

bedrijf. 

10.3  Afwijken van de gebruiksregels 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de gebruiksregels per be-
stemming in die zin dat gronden en bouwwerken worden gebruikt ten behoeve van een 
kleinschalige toeristische overnachtingsmogelijkheid, mits: 
a. de bedrijfsvloeroppervlakte ten behoeve van een kleinschalige toeristische over-

nachtingsmogelijkheid ten hoogste 50% van de brutovloeroppervlakte bedraagt met 
een maximum van 100 m²; 

b. dit geen onevenredige parkeerdruk met zich meebrengt; 
c. geen afbreuk wordt gedaan aan de woon- en leefomgeving; 
d. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van belangen van derden; 
e. deze afwijking niet wordt toegepast voorzover een drank- en horecavergunning 

en/of een exploitatievergunning verleend c.q. noodzakelijk is; 
f. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de cultuurhistorische en ruimtelijke 

waarden van het beschermd stadsgezicht, het straat- en bebouwingsbeeld, de ver-
keersveiligheid, de sociale veiligheid, de milieusituatie en de gebruiksmogelijkheden 
van de aangrenzende gronden. 
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Artikel 11  Algemene aanduidingsregels 

11.1  vrijwaringszone - dijk 

11.1.1  Aanduidingsomschrijving 
De voor 'vrijwaringszone - dijk' aangeduide gronden zijn mede bestemd voor de be-
scherming van het doelmatig en veilig functioneren van de waterkeringen. 

11.1.2  Bouwregels gebouwen, overkappingen en andere bouwwerken 
In afwijking van het bepaalde bij de ter plaatse voorkomende bestemming(en) worden 
op of in deze gronden geen gebouwen, overkappingen en andere bouwwerken ge-
bouwd, anders dan ten behoeve van deze gebiedsaanduiding.  
Dit verbod is niet van toepassing op bestaande gebouwen, overkappingen en andere 
bouwwerken binnen de andere ter plaatse aangewezen bestemmingen. 

11.1.3  Bouwregels andere bouwwerken 
Voor het bouwen van andere bouwwerken geldt: 
 de bouwhoogte van andere bouwwerken, ten behoeve van deze aanvullende be-

stemming, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en re-
geling van het verkeer te water, bedraagt ten hoogste 2,00 m. 

11.1.4  Afwijken van de bouwregels 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 11.1.2 in die 
zin dat in de daar voorkomende bestemmingen genoemde gebouwen, overkappingen 
en andere bouwwerken, worden gebouwd, mits geen onevenredige afbreuk wordt ge-
daan aan de bescherming, ophoging, verbreding en verbetering van het doelmatig en 
veilig functioneren van de nabijgelegen waterkering. 

11.1.5  Wijzigingsbevoegdheid 
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de aanduiding 
'vrijwaringszone - dijk' ter plaatse wordt verwijderd, mits: 
 het definitieve tracé van de reserveringszone is vastgesteld en de algemene aandui-

dingsregel aan dit tracé wordt aangepast. 
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Artikel 12  Algemene afwijkingsregels 

12.1  Afwijkingsregels 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van: 
a. de bij recht in de bestemmingsregels gegeven maten, afmetingen, percentages, tot 

niet meer dan 15% van die maten, afmetingen en percentages; 
b. de bestemmingsregels ten behoeve van de overschrijding van bouwgrenzen, voor-

zover zulks van belang is voor een technisch of esthetisch beter realiseren van 
bouwwerken dan wel voorzover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke 
toestand van het terrein; de overschrijdingen mogen niet meer dan 3,00 m bedra-
gen en geen vergroting van bouwvlakken inhouden anders dan bedoeld onder a; 

c. de bestemmingsregels ten aanzien van de bouwhoogte van andere bouwwerken in 
die zin dat de bouwhoogte van andere bouwwerken, wordt vergroot tot ten hoogste 
10,00 m; 

d. het bepaalde ten aanzien van het bouwen van gebouwen binnen het bouw- c.q. het 
bestemmingsvlak in die zin dat de grenzen van het bouw- c.q. het bestemmingsvlak 
naar de buitenzijde worden overschreden door: 
1. erkers aan de voorgevel van het hoofdgebouw, mits: 
 de diepte van een erker ten hoogste 1,00 m bedraagt; 
 de bouwhoogte ten hoogste de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw, 

vermeerderd met 0,20 m, bedraagt; 
2. balkons, mits: 
 de bouwgrens ten hoogste 1,00 m wordt overschreden; 
 de breedte ten hoogste tweederde van de voorgevelbreedte bedraagt; 

3. liftinstallaties ten behoeve van de huisvesting van minder validen, mits: 
 de bouwgrens ten hoogste 2,00 m wordt overschreden; 
 de bouwhoogte ten hoogste 6,00 m bedraagt. 

12.2  Toetsingscriteria 

De in lid 12.1 genoemde afwijking wordt slechts verleend, mits: 
a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de cultuurhistorische en ruimtelijke 

waarden van het beschermd stadsgezicht, het straat- en bebouwingsbeeld, de ver-
keersveiligheid, de sociale veiligheid, de milieusituatie en de gebruiksmogelijkheden 
van de aangrenzende gronden; 

b. deze afwijking niet wordt toegepast ter plaatse van de dubbelbestemming 'Waarde - 
Beschermd stadsgezicht'. 
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HOOFDSTUK 4  OVERGANGS- EN SLOTREGELS 

Artikel 13  Overgangsrecht 
 

13.1  Overgangsrecht bouwwerken 

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

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen 
wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet ge-
gaan. 

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in sublid a een om-
gevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk 
als bedoeld in het sublid a met maximaal 10%. 

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

13.2  Overgangsrecht gebruik 

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

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

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

d. Sublid a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voor-
heen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van 
dat plan. 
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Artikel 14  Slotregel 
 
Deze regels worden aangehaald als: 
 
Regels van het bestemmingsplan Monnickendam - Molenstraat 1. 
 
Behorend bij besluit van 3 juli 2014. 
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VNG-bestand categorale bedrijfsindeling 2009 (planologische selectie)  blz. 1

SBI-CODE 1993 SBI-CODE 2008 OMSCHRIJVING                              CAT

01 01 LANDBOUW EN DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN DE LANDBOUW

014 016 Dienstverlening ten behoeve van de landbouw
1. plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o.  < 500 m 2 2
2. plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o.>= 500 m 2 3.1

0142 0162 KI-stations 2

02 02 BOSBOUW EN DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN BOSBOUW

020 021, 022, 024 Bosbouwbedrijven 3.1

05 03 VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN

0501.1 0311 Zeevisserijbedrijven 3.2
0501.2 0312 Binnenvisserijbedrijven 3.1
0502 032 Vis- en schaaldierkwekerijen:

1. oester-, mossel- en schelpenteeltbedrijven 3.2
2. visteeltbedrijven 3.1

11 06 AARDOLIE- EN AARDGASWINNING

111 061, 062 Aardolie- en aardgaswinning:
061 1. aardoliewinputten 4.1
062 2. aardgaswinning inclusief gasbehandeling.instrumenten:   < 100.000.000 N m³/d 5.1
062 3. aardgaswinning inclusief gasbehandeling instrumenten: >= 100.000.000 N m³/d 5.2

15 10, 11 VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN

151 101, 102 Slachterijen en overige vleesverwerking:
1. slachterijen en pluimveeslachterijen 3.2

101 2. vetsmelterijen 5.2
3. bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval 4.2
4. vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o.   > 1000 m 2 3.2
5. vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m 2 3.1
6. vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o.   <= 200 m 2 3.1

101, 102 5. loonslachterijen 3.1
152 102 Visverwerkingsbedrijven:

1. drogen 5.2
2. conserveren 4.1
3. roken 4.2
4. verwerken anderszins: p.o.  > 1000 m 2 4.2
5. verwerken anderszins: p.o.<= 1000 m 2 3.2
6. verwerken anderszins: p.o.  <= 300 m 2 3.1

1531 1031 Aardappelproducten fabrieken
1. vervaardiging van aardappelproducten 4.2
2. vervaardiging van snacks met p.o. < 2000 m 2 3.1

1532, 1533 1032, 1039 Groente- en fruitconservenfabrieken:
1. jam 3.2
2. groente algemeen 3.2
3. met koolsoorten 3.2
4. met drogerijen 4.2
5. met uienconservering (zoutinleggerij) 4.2

1541 104101 Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten:
1. p.c. < 250.000 t/j 4.1
2. p.c. >= 250.000 t/j 4.2

1542 104102 Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten:
1. p.c.   < 250.000 t/j 4.1
2. p.c. >= 250.000 t/j 4.2

1543 1042 Margarinefabrieken:
1. p.c.   < 250.000 t/j 4.1
2. p.c. >= 250.000 t/j 4.2

1551 1051 Zuivelproductenfabrieken:
1. gedroogde producten p.c. >= 1,5 t/u 5.1
2. geconcentreerde producten, verdampingscapaciteit >=20 t/u 5.1
3. melkproductenfabrieken v.c.   < 55.000 t/j 3.2
4. melkproductenfabrieken v.c. >= 55.000 t/j 4.2
5. overige zuivelproductenfabrieken 4.2
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SBI-CODE 1993 SBI-CODE 2008 OMSCHRIJVING                              CAT
1552 1052 1. consumptie-ijsfabrieken p.o.   > 200 m 2 3.2

2. consumptie-ijsfabrieken p.o. <= 200 m 2 2
1561 1061 Meelfabrieken:

1. p.c.   < 500 t/u 4.2
2. p.c. >= 500 t/u 4.1
Grutterswarenfabrieken 4.1

1562 1062 Zetmeelfabrieken:
1. p.c. < 10 t/u 4.1
2. p.c. >= 10 t/u 4.2

1571 1091 Veevoederfabrieken:
1. destructiebedrijven 5.2
2. beender-, veren-, vis- en vleesmeelfabriek 5.2
3. drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap.<10 t/u water 4.2
4. drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder cap.>=10 t/u water 5.2
5. mengvoeder, p.c. < 100 t/u 4.1
6. mengvoeder, p.c. >= 100 t/u 4.2

1572 1092 Vervaardiging van voer voor huisdieren 4.1
1581 1071 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:

1. v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens 2
2. v.c.>= 7500 kg meel/week 3.2

1582 1072 Banket-, biscuit- en koekfabrieken 3.2
1583 1081 Suikerfabrieken:

1. v.c. < 2.500 t/j 5.1
2. v.c. >= 2.500 t/j 5.2

1584 10821 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:
1. cacao- en chocoladefabrieken: p.o. >2.000 m 2 5.1
2. cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 2.000 m 2 3.2
3. cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m 2 2
4. Suikerwerkfabrieken met suiker branden 4.2
5. Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden p.o.   > 200 m 2 3.2
6. Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden p.o. <= 200 m 2 2

1585 1073 Deegwarenfabrieken 3.1
1586 1083 Koffiebranderijen en theepakkerijen:

1. koffiebranderijen 5.1
2. theepakkerijen 3.2

1587 108401 Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden 4.1
1589 1089 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen 4.1
1589.1 Bakkerijgrondstoffenfabrieken 4.1
1589.2 Soep- en soeparomafabrieken:

1. zonder poederdrogen 4.1
2. met poederdrogen 4.2

1591 110101 Destilleerderijen en likeurstokerijen 4.2
1592 110102 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:

1. p.c.   < 5.000 t/j 4.1
2. p.c. >= 5.000 t/j 4.2

1593 t/m 1595 1102 t/m 1104 Vervaardiging van wijn, cider, e.d. 2
1596 1105 Bierbrouwerijen 4.2
1597 1106 Mouterijen 4.2
1598 1107 Mineraalwater- en frisdrankfabrieken 3.2

16 12 VERWERKING VAN TABAK

160 120 Tabaksverwerkende industrie 4.1
17 13 VERVAARDIGING VAN TEXTIEL

171 131 Bewerken en spinnen van textielvezels 3.2
172 132 Weven van textiel:

1. aantal weefgetouwen   < 50 3.2
2. aantal weefgetouwen >= 50 4.2

173 133 Textielveredelingsbedrijven 3.1
174, 175 139 Vervaardiging van textielwaren 3.1
1751 1393 Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken 4.1
176, 177 139, 143 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen 3.1

18 14 VERVAARDIGING VAN KLEDING: BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT

181 141 Vervaardiging kleding van leer 3.1
182 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (exclusief van leer) 2
183 142, 151 Bereiden en verven van bont, vervaardiging van artikelen van bont 3.1
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19 15 VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCLUSIEF KLEDING)

191 151, 152 Lederfabrieken 4.2
192 151 Lederwarenfabrieken (exclusief kleding en schoeisel) 3.1
193 152 Schoenenfabrieken 3.1

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

2010.1 16101 Houtzagerijen 3.2
2010.2 16102 Houtconserveringsbedrijven:

1. met creosootolie 4.1
2. met zoutoplossingen 3.1

202 1621 Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 3.2
203, 204, 205 162 1. Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout 3.2
203, 204, 205 2. Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m 2 3.1
205 162902 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 2

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

2111 1711 Vervaardiging van pulp 4.1
2112 1712 Papier- en kartonfabrieken:

1. p.c. < 3 t/u 3.1
2. p.c. 3 - 15 t/u 4.1
3. p.c. >= 15 t/u 4.2

212 172 Papier- en kartonwarenfabrieken 3.2
2121.2 17212 Golfkartonfabrieken:

1. p.c.   < 3 t/u 3.2
2. p.c. >= 3 t/u 4.1

22 58 UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA

221 581 Uitgeverijen (kantoren) 1
2221 1811 Drukkerijen van dagbladen 3.2
2222 1812 Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) 3.2
2222.6 18129 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 2
2223 1814 Grafische afwerking 1

Binderijen 2
2224 1813 Grafische reproductie en zetten 2
2225 1814 Overige grafische activiteiten 2
223 182 Reproductiebedrijven opgenomen media 1

23 19
AARDOLIE- EN STEENKOOLVERWERKINGSINDUSTRIE BEWERKING SPLIJT- EN 
KWEEKSTOFFEN

231 191 Cokesfabrieken 5.3
2320.1 19201 Aardolieraffinaderijen 6
2320.2 19202 Smeeroliën- en vettenfabrieken 3.2

Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie 4.2
Aardolieproductenfabrieken niet eerder genoemd. 4.2

24 20 VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN

2411 2011 Vervaardiging van industriële gassen:
1. luchtscheidingsinstallatie v.c. >= 10 t/d lucht 5.2
2. overige gassenfabrieken, niet explosief 5.1
3. overige gassenfabrieken, explosief 5.1

2412 2012 Kleur- en verfstoffenfabrieken 4.1
2413 Anorganische chemische grondstoffenfabrieken:

1. niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 4.2
2. vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 5.3

2414.1 20141 Organische chemische grondstoffenfabrieken:
1. niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 4.2
2. vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 5.3
Methanolfabrieken:
1. p.c.   < 100.000 t/j 4.1
2. p.c. >= 100.000 t/j 4.2

2414.2 20149 Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synthetisch):
1. p.c.   < 50.000 t/j 4.2
2. p.c. >= 50.000 t/j 5.1

2415 2015 Kunstmeststoffenfabrieken 5.1
2416 2016 Kunstharsenfabrieken e.d. 5.2
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242 202 Landbouwchemicaliënfabrieken:

1. fabricage 5.3
2. formulering en afvullen 5.1

243 203 Verf,- lak- en vernisfabrieken 4.2
2441 2110 Farmaceutische grondstoffenfabrieken:

1. p.c.   < 1.000 t/j 4.2
2. p.c. >= 1.000 t/j 5.1

2442 2120 Farmaceutische productenfabrieken:
1. formulering en afvullen geneesmiddelen 3.1
2. verbandmiddelenfabrieken 2

2451 2041 Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken 4.2
2452 2042 Parfumerie- en cosmeticafabrieken 4.2
2461 2051 Kruit-, vuurwerk- en springstoffenfabrieken 5.3
2462 2052 Lijm- en plakmiddelenfabrieken:

1. zonder dierlijke grondstoffen 3.2
2. met dierlijke grondstoffen 5.1

2464 205902 Fotochemische productenfabrieken 3.2
2466 205903 Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken 3.1

Overige chemische productenfabrieken n.e.g. 4.1
247 2060 Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken 4.2

25 22 VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF

2511 221101 Rubberbandenfabrieken 4.2
2512 221102 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:

1. vloeroppervlakte < 100 m² 3.1
2. vloeroppervlakte > 100 m² 4.1

2513 2219 Rubber-artikelenfabrieken 3.2
252 222 Kunststofverwerkende bedrijven:

1. zonder fenolharsen 4.1
2. met fenolharsen 4.2
3. productie van verpakkingsmaterialen en assemblage van kunststof bouwmaterialen 3.1

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

261 231 Glasfabrieken:
1. glas en glasproducten, p.c.   < 5.000 t/j 3.2
2. glas en glasproducten, p.c. >= 5.000 t/j 4.2
3. glaswol en glasvezels, p.c.   < 5.000 t/j 4.2
4. glaswol en glasvezels, p.c. >= 5.000 t/j 5.1

2615 231 Glasbewerkingsbedrijven 3.1
262, 263 232, 234 Aardewerkfabrieken:

1. vermogen elektrische ovens totaal   < 40 kW 2
2. vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW 3.2

264 233 Baksteen- en baksteenelementenfabrieken 4.1
Dakpannenfabrieken 4.1

2651 2351 Cementfabrieken:
1. p.c.   < 100.000 t/j 5.1
2. p.c. >= 100.000 t/j 5.3

2652 235201 Kalkfabrieken:
1. p.c. < 100.000 t/j 4.1
2. p.c. >= 100.000 t/j 5.3

2653 235202 Gipsfabrieken:
1. p.c.   < 100.000 t/j 4.1
2. p.c. >= 100.000 t/j 5.1

2661.1 23611 Betonwarenfabrieken:
1. zonder persen, triltafels en bekistingstrillers 4.1
2. met persen, triltafels of bekistingstrillers, p.c.   < 100 t/d 4.2
3. met persen, triltafels of bekistingstrillers, p.c. >= 100 t/d 5.2

2661.2 23612 Kalkzandsteenfabrieken:
1. p.c.   < 100.000 t/j 3.2
2. p.c. >= 100.000 t/j 4.2

2662 2362 Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken 3.2
2663, 2664 2363, 2364 Betonmortelcentrales:

1. p.c.   < 100 t/u 3.2
2. p.c. >= 100 t/u 4.2

2665, 2666 2365, 2369 Vervaardiging van producten van beton, (vezel)cement en gips:
1. p.c.   < 100 t/d 3.2
2. p.c. >= 100 t/d 4.2
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267 237 Natuursteenbewerkingsbedrijven:

1. zonder breken, zeven en drogen p.o.   > 2.000 m 2 3.2
2. zonder breken, zeven en drogen p.o. <= 2.000 m 2 3.1
3. met breken, zeven of drogen v.c.   < 100.000 t/j 4.2
4. met breken, zeven of drogen v.c. >= 100.000 t/j 5.2

2681 2391 Slijp- en polijstmiddelenfabrieken 3.1
2682 2399 Bitumineuze materialenfabrieken:

1. p.c.   < 100 t/u 4.2
2. p.c. >= 100 t/u 5.1
Isolatiematerialenfabrieken (exclusief glaswol):
1. steenwol p.c. >= 5.000 t/j 4.2
2. overige isolatiematerialen 4.1
Minerale productenfabrieken n.e.g. 3.2
1. Asfaltcentrales p.c.  < 100 ton/uur 4.1
2. Asfaltcentrales p.c.>= 100 ton/uur 4.2

27 24 VERVAARDIGING VAN METALEN

271 241 Ruwijzer- en staalfabrieken:
1. p.c.   < 1.000 t/j 5.2
2. p.c. >= 1.000 t/j 6

272 245 IJzerenbuizen- en stalenbuizenfabrieken:
1. p.o.   < 2.000 m² 5.1
2. p.o. >= 2.000 m² 5.3

273 243 Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen:
1. p.o.   < 2.000 m² 4.2
2. p.o. >= 2.000 m² 5.2

274 244 Non-ferro-metaalfabrieken:
1. p.c.   < 1.000 t/j 4.2
2. p.c. >= 1.000 t/j 5.2
Non-ferro-metaalwalserijen, -trekkerijen en dergelijke:
1. p.o.   < 2.000 m² 5.1
2. p.o. >= 2.000 m² 5.3

2751, 2752 2451, 2452 IJzer- en staalgieterijen, -smelterijen:
1. p.c.   < 4.000 t/j 4.2
2. p.c. >= 4.000 t/j 5.1

2753, 2754 2453, 2454 Non-ferro-metaalgieterijen, -smelterijen:
1. p.c.  < 4.000 t/j 4.2
2. p.c >=4.000 t/j 5.1

28 25, 31 VERVAARDIGING EN REPARATIE VAN PRODUCTEN VAN METAAL 
(EXCLUSIEF MACHINES EN TRANSPORTMIDDELEN)

281 251, 331 Constructiewerkplaatsen:
1. gesloten gebouw 3.2
2. gesloten gebouw, p.o. <200 m 2 3.1
3. in open lucht, p.o.       < 2.000 m² 4.1
4. in open lucht, p.o. >= 2.000 m² 4.2

2821 2529, 3311 Tank- en reservoirbouwbedrijven:
1. p.o.   < 2.000 m² 4.2
2. p.o. >= 2.000 m² 5.1

2822, 2830 2521, 2530, 3311 Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels 4.1
284 255, 331 Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven 4.1

Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen, en dergelijke 3.2
2851 2561, 3311 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:

1. algemeen 3.2
2. scoperen (opspuiten van zink). 3.2
3. thermisch verzinken 3.2
4. thermisch vertinnen 3.2
5. mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten). 3.2
6. anodiseren, eloxeren 3.2
7. chemische oppervlaktebehandeling 3.2
8. emailleren 3.2
9. galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen, en dergelijke). 3.2
10. stralen 4.2
11. metaalharden 3.2
12. lakspuiten en moffelen 3.2

2852 2562, 3311 Overige metaalbewerkende industrie 3.2
Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200 m 2 3.1
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287 259, 331 Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:

1. p.o.   < 2.000 m² 4.1
2. p.o. >= 2.000 m² 5.1
Overige metaalwarenfabrieken niet eerder genoemd 3.2
Overige metaalwarenfabrieken niet eerder genoemd: inpandig p.o. <200 m 2 3.1

29 27, 28, 33 VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN

29 27, 28, 33 Machine- en apparatenfabrieken inclusief reparatie:
1. p.o.   < 2.000 m² 3.2
2. p.o. >= 2.000 m² 4.1

28, 33 3. met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW 4.2

30 26, 28, 33 VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS

30 26, 28, 33 Kantoormachines- en computerfabrieken inclusief reparatie 3.1

31 26, 27, 33 VERVAARDIGING VAN OVERIGE ELEKTRONISCHE MACHINES, APPARATEN EN 
BENODIGDHEDEN

311 271, 331 Elektromotoren- en generatorenfabrieken inclusief reparatie 4.1
312 271, 273 Schakel- en installatiemateriaalfabrieken 4.1
313 273 Elektrische draad- en kabelfabrieken 4.1
314 272 Accumulatoren- en batterijenfabrieken 3.2
315 274 Lampenfabrieken 4.2
316 293 Elektrotechnische industrie niet eerder genoemd 2
3162 2790 Koolelektrodenfabrieken 6

32 26, 33 VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -
BENODIGDHEDEN

321 t/m 323 261, 263, 264, 331
Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur, en dergelijke inclusief reparatie

3.1

3210 2612 Fabrieken voor gedrukte bedrading 3.1

33 26, 32, 33
VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN

33 26, 32, 33 Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten, e.d. incl. reparatie 2

34 29 VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS

341 291 Autofabrieken en assemblagebedrijven
1. p.o.   < 10.000 m² 4.1
2. p.o. >= 10.000 m² 4.2

3420.1 29201 Carrosseriefabrieken 4.1
3420.2 29202 Aanhangwagen- en opleggerfabrieken 4.1
343 293 Auto-onderdelenfabrieken 3.2

35 30 VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCLUSIEF AUTO'S EN  
AANHANGWAGENS)

351 301, 3315 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:
1. houten schepen 3.1
2. kunststof schepen 3.2
3. metalen schepen   < 25 m 4.1
4. metalen schepen >= 25 m en/of proefdraaien motoren >= 1 MW 5.1

3511 3831 Scheepssloperijen 5.2
352 302, 317 Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:

1. algemeen 3.2
2. met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW 4.2

353 303, 3316 Vliegtuigbouw- en -reparatiebedrijven:
1. zonder proefdraaien motoren 4.1
2. met proefdraaien motoren 5.3

354 309 Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 3.2
355 3099 Transportmiddelenindustrie niet eerder genoemd 3.2

36 31 VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN VERVAARDIGING VAN OVERIGE GOEDEREN 
NIET EERDER GENOEMD.

361 310 1. meubelfabrieken 3.2
9524 2. meubelstoffeerderijen b.o.< 200 m 2 1
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362 321 Fabricage van munten, sieraden, en dergelijke 2
363 322 Muziekinstrumentenfabrieken 2
364 323 Sportartikelenfabrieken 3.1
365 324 Speelgoedartikelenfabrieken 3.1
366 32991 Sociale werkvoorziening 2
366 32999 Vervaardiging van overige goederen niet eerder genoemd 3.1

37 38 VOORBEREIDING TOT RECYCLING

371 383201 Metaal- en autoschredders 5.1
372 383202 Puinbrekerijen en -malerijen:

1. v.c.   < 100.000 t/j 4.2
2. v.c. >= 100.000 t/j 5.2
Rubberregeneratiebedrijven 4.2
Afvalscheidingsinstallaties 4.2

40 35 PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN ELEKTRICITEIT, AARDGAS, 
STOOM EN WARM WATER

40 35 Elektriciteitsproductiebedrijven (vermogen >= 50 MWe):
1. kolengestookt (inclusief meestook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth 5.2
2. oliegestookt, thermisch vermogen > 75 MWth 5.1
3. gasgestookt (inclusief bijstook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth, in 5.1
4. kerncentrales met koeltorens 6
5. warmtekrachtinstallaties (gas), thermisch vermogen > 75 MWth 5.1
Bio-energieinstallaties, elektrisch vermogen < 50 MWe:
1. covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, GFT en reststromen  
voedingsindustrie 3.2
2. vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa 3.2
Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:
1. < 10 MVA 2
2. 10 - 100 MVA 3.1
3. 100 - 200 MVA 3.2
4. 200 - 1000 MVA 4.2
5. >= 1000 MVA 5.2
Gasdistributiebedrijven:
1. gascompressorstations, vermogen < 100 MW 4.2
2. gascompressorstations, vermogen >= 100 MW 5.1
3. gas: reduceer-, compressor-, meet- en reglinstallatie categorie A 1
4. gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), categorie B en C 2
5. gasontvang- en -verdeelstations, categorie D 3.1
Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:
1. stadsverwarming 3.2
2. blokverwarming 2
Windmolens:
1. wiekdiameter 20 m 3.2
2. wiekdiameter 30 m 4.1
3. wiekdiameter 50 m 4.2

41 36 WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER

41 36 Waterwinning-/ bereidingsbedrijven:
1. met chloorgas 5.3
2. bereiding met chloorbleekloog en dergelijke en / of straling 3.1
Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:
1. < 1 MW 2
2. 1 - 15 MW 3.2
3. >= 15 MW 4.2

45 41, 42, 43 BOUWNIJVERHEID
41, 42, 43 Bouwbedrijven algemeen: b.o.   > 2000 m 2 3.2

Bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2000 m 2 3.1
Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m 2 3.1
Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. < 1000 m 2 2

50 45, 47 HANDEL IN EN REPARATIE VAN AUTO'S EN MOTORFIETSEN, 
BENZINESERVICESTATIONS

501, 502, 504 451, 452, 453 Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven 2
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502 451 (Groot)handel in vrachtauto's (inclusief import en reparatie) 3.2
5020.4 45204 Autoplaatwerkerijen 3.2

Autobeklederijen 1
Autospuitinrichtingen 3.1

5020.5 45205 Autowasserijen 2
503, 504 453 Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 2
505 473 Benzineservicestations:

1. met LPG > 1000 m 3/jr 4.1
2. met LPG< 1000 m 3/jr 3.1
3. zonder LPG 2

51 46 GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING

511 461 Handelsbemiddeling (kantoren) 1
5121 4621 Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders 3.1

Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders met een verwerkingscapaciteit >= 500 
ton per uur. 4.2

5122 4622 Groothandel in bloemen en planten 2
5123 4623 Groothandel in levende dieren 3.2
5124 4624 Groothandel in huiden, vellen en leder 3.1
5125, 5131 46217, 4631 Groothandel in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen 3.1
5132, 5133 4632, 4633 Groothandel in vlees, vleeswaren, zuivelproducten, eieren en spijsoliën 3.1
5134 4634 Groothandel in dranken 2
5135 4635 Groothandel in tabaksproducten 2
5136 4636 Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk 2
5137 4637 Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen 2
5138, 5139 4638, 4639 Groothandel in overige voedings- en genotmiddelen 2
514 464, 46733 Groothandel in overige consumentenartikelen 2
5148.7 46499 Groothandel in vuurwerk en munitie:

1. consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton 2
2. consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton 3.1
3. professioneel vuurwerk, netto expliciet massa per bewaarplaats < 750 kg ( en > 25 kg    
theatervuurwerk) 5.1
4. professioneel vuurwerk, netto expliciet massa per bewaarplaats 750 kg tot 6 ton. 5.3
5. munitie 2

5151.1 46711 Groothandel in vaste brandstoffen:
1. klein, lokaal verzorgingsgebied 3.1
2. kolenterminal, opslagoppervlakte >= 2.000 m² 5.1

5151.2 46712 Groothandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen:
1. vloeistoffen o.c.   < 100.000 m³ 4.1
2. vloeistoffen o.c. >= 100.000 m³ 5.1
3. tot vloeistof verdichte gassen 4.2

5151.3 46713 Groothandel in minerale olieproducten (exclusief brandstoffen) 3.2
5152.1 46721 Groothandel in metaalertsen:

1. opslagoppervlakte   < 2.000 m² 4.2
2. opslagoppervlakte >= 2.000 m² 5.2

5152.2 /.3 46722, 46723 Groothandel in metalen en -halffabrikaten 3.2
5154 4673 Groothandel in hout en bouwmaterialen

1. Algemeen: bebouwde oppervlakte   > 2000 m 2 3.1
2. Algemeen: bebouwde oppervlakte <= 2000 m 2 2

5153.4 46735 Zand en grind:
1. algemeen: bebouwde oppervlakte    > 200 m 2 3.2
2. algemeen: bebouwde oppervlakte < = 200 m 2 2

4674 Groothandel in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur
1. algemeen: bebouwde oppervlakte   > 2000 m 2 3.1
2. algemeen: bebouwde oppervlakte <= 2000 m 2 2

5155.1 46751 Groothandel in chemische producten 3.2
5156 4676 Groothandel in overige intermediaire goederen 2
5157 4677 Autosloperijen: bebouwde oppervlakte    > 1000 m 2 3.2

Autosloperijen: bebouwde oppervlakte < = 1000 m 2 3.1
5157.2 /.3 Overige groothandel in afval en schroot: bebouwde oppervlakte    > 1000 m 2 3.1

Overige groothandel in afval en schroot : bebouwde oppervlakte <= 1000 m 2 3.2
5162 466 Groothandel in machines en apparaten:

1. machines voor de bouwnijverheid 3.2
2. overige 3.1

517 466, 469 Overige groothandel (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.) 2

60 49 VERVOER OVER LAND

6021.1 493 Bus-, tram- en metrostations en -remises 3.2
6022 Taxibedrijven en taxistandplaatsen 2
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6023 Touringcarbedrijven 3.2
6024 494 Goederenwegvervoersbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o.   > 1000 m 2 3.2
6024 Goederenwegvervoersbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. <= 1000 m 2 3.1
603 495 Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 2

61, 62 50, 51 VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT

61, 62 50, 51 Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) 1

63 52 DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN HET VERVOER

6311.1 52241 Laad-, los- en overslagbedrijven ten behoeve van zeeschepen:
1. containers 5.1
2. stukgoederen 4.2
3. ertsen, mineralen, e.d., opslagopp. >= 2.000 m² 5.3
4. granen of meelsoorten, v.c. >= 500 t/u 5.1
5. steenkool, opslagopp. >= 2.000 m² 5.2
6. olie, LPG, e.d. 5.3
7. tankercleaning 4.2

6311.2 52242 Laad-, los- en overslagbedrijven ten behoeve van de binnenvaart:
1. containers 4.2
2. stukgoederen 3.2
3. ertsen, mineralen, en dergelijke, opslagoppervlakte   < 2.000 m² 4.2
4. ertsen, mineralen, en dergelijke, opslagoppervlakte >= 2.000 m² 5.2
5. granen of meelsoorten v.c.  < 500 t/u 4.2
6. granen of meelsoorten v.c. >= 500 t/u 5.1
7. steenkool, opslagoppervlakte   < 2.000 m² 4.2
8. steenkool, opslagoppervlakte >= 2.000 m² 5.1
9. olie, LPG, en dergelijke 5.2
10. tankercleaning 4.2

6312 52102, 52109 Distributiecentra, pak- en koelhuizen 3.1
52109 Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 2

6321 5221 1. Autoparkeerterreinen, parkeergarages 2
6321 2. Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties) 3.2
6322, 6323 5222 Overige dienstverlening ten behoeve van het vervoer (kantoren) 1
6323 5223 Luchthavens 6
6323 Helicopterlandplaatsen 5.1
623 791 Reisorganisaties 1
634 5229 Expediteurs, cargadoors (kantoren) 1

64 53 POST EN TELECOMMUNICATIE

641 531, 532 Post- en koeriersdiensten 2
642 61 Telecommunicatiebedrijven 1
642 Zendinstallaties:
642 1. LG en MG, zendervermogen < 100 kw (bij groter vermogen: onderzoek!) 3.2
642 2. FM en TV 1

71 77 VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, 
ANDERE ROERENDE GOEDEREN

711 7711 Personenautoverhuurbedrijven 2
712 7712, 7739 Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (exclusief personenauto's) 3.1
713 773 Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 3.1
714 772 Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 2

72 62 COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE

72 62 Computerservice- en informatietechnologie-bureaus, en dergelijke 1
72 58, 63 Datacentra 2

74 63, 69 t/m 71, 73, 
74, 77, 78, 80 t/m 
82

OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

1

74

63, 69 t/m 71, 73, 
74, 77, 78, 80 t/m 
82

Overige zakelijke diensverlening: kantoren

747 812 Reinigingsbedrijven voor gebouwen 3.1
7481.3 74203 Foto- en filmontwikkelcentrales 2
7484.3 82991 Veilingen voor landbouw- en visserijproducten 4.1
7484.4 82992 Veilingen voor huisraad, kunst, en dergelijke 1
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90 37, 38, 39 MILIEUDIENSTVERLENING

9001 3700 RWZI's en gierverwerkingsinrichting, met afdekking voorbezinktanks:
1. < 100.000 i.e. 4.1
2. 100.000 - 300.000 i.e. 4.2
3. >= 300.000 i.e. 5.1
Rioolgemalen 2

9002.1 381 Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven, en dergelijke 3.1
Gemeentewerven (afval-inzameldepots) 3.1
Vuiloverslagstations 4.2

9002.2 382 Afvalverwerkingsbedrijven:
1. mestverwerkingskorrelfabrieken 5.1
2. kabelbranderijen 3.2
3. verwerking radio-actief afval 6
4. pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) 3.1
5. oplosmiddelterugwinning 3.2
6. afvalverbrandingsinrichtingen thermisch vermogen > 75 MW 4.2
7. verwerking fotochemisch en galvano-afval 2
Vuilstortplaatsen 4.2
Composteerbedrijven:
1. niet belucht v.c. < 5.000 t/j 4.2
2. niet belucht v.c. 5.000 tot 20.000 t/j 5.2
3. belucht v.c. < 20.000 t/j 3.2
4. belucht v.c. > 20.000 t/j 4.1
5. GFT in gesloten gebouw 4.1

93 96 OVERIGE DIENSTVERLENING

9301.1 96011 Wasserijen en strijkinrichtingen 3.1
Tapijtreinigingsbedrijven 3.1
Chemische wasserijen en ververijen 2

9301.2 96013 Wasverzendinrichtingen 2
9301.3 96013 Wasseretten, wassalons 1
9302 9602 Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten 1
9304 9613, 9604 Fitnesscentra, badhuizen en saunabaden 2
9305 9609 Dierenasiels en -pensions 3.2

9609 Persoonlijke dienstverlening niet eerder genoemd, exclusief bordelen, prostituees en 
sexclubs 1

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
w       week
jr        jaar
=       is gelijk aan
<       kleiner dan
>       groter dan
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