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1.   3. Planologische regeling 

Het plangebied valt onder de regeling van het bestemmingsplan Biddinghuizen – 
Centrum  (4050). Dit bestemmingsplan  is  vastgesteld op 30  juni 2011. Het heeft 
hierin de bestemming ‘Kantoor’ en ‘Wonen’ (voor zover het plein 9 betreft). 
 
Het wonen  is binnen de kantoorbestemming alleen toegestaan ten behoeve van 
het gevestigde bedrijf (bedrijfswoning) en alleen op de tweede en hogere bouw‐
lagen. Daarnaast zijn maatschappelijke functies, zoals een gezinshuis, niet toege‐
staan. 
 
De bebouwing  is  vastgelegd binnen het bouwvlak. Dit bouwvlak  is  ruim om de 
hoofdvorm  van  het  pand  gelegd. De  bestaande  aanbouwen  aan  de  achterzijde 
hiervan liggen buiten het bouwvlak. Deze vallen onder het overgangsrecht. Omdat 
het bouwen buiten het bouwvlak niet is toegestaan, kan de tweede bouwlaag niet 
op de bestaande aanbouwen worden uitgebreid. 
 
Dit bestemmingsplan vormt het  juridisch‐planologisch kader, waarbinnen de ge‐
wenste situatie mogelijk is. 

1.   4. Leeswijzer 

De  toelichting op het  bestemmingsplan  is  als  volgt opgebouwd.  In hoofdstuk  2 
wordt het beleidskader uiteengezet, waarin wordt  ingegaan op de provinciale en 
gemeentelijke beleidsuitgangspunten  ten aanzien  van het plangebied.  In hoofd‐
stuk 3 wordt  ingegaan op de ruimtelijke en functionele aspecten van het plange‐
bied en de voorgenomen ontwikkeling. Hoofdstuk 4 behandelt vervolgens de ver‐
antwoording ten aanzien van de omgevingsaspecten die van belang zijn voor het 
bestemmingsplan. Hoofdstuk 5 gaat  in op de  juridische regeling van het bestem‐
mingsplan, waarna in hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de uitvoerbaarheid van het 
plan. 
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2. HUIDIGE SITUATIE EN INITIATIEF 

2.   1. Omgeving 

De ontwikkeling vindt plaats aan de rand van het centrumgebied van Biddinghui‐
zen. Tegenover het plangebied, achter een plein, ligt het voorzieningengebied van 
het dorp. Hier zijn detailhandel en horeca, maar ook maatschappelijke voorzienin‐
gen  zoals  een  school,  kerk  en  dorpshuis  aanwezig.  Rondom  het  Plein  (aan  de 
noord‐, west‐ en zuidzijde) liggen woongebieden. 
 
Het plangebied maakt onderdeel uit van een rij bebouwing aan de westzijde van 
het Plein. Het zuidelijk deel van deze rij bestaat uit nieuwe woningen (Plein 9‐17) 
en het noordelijk deel betreft enkele kantoorpanden. Een luchtfoto van de omge‐
ving van het plangebied is weergegeven in figuur 2. 
 

 

Figuur 2. Luchtfoto plangebied en directe omgeving (bron: Bing maps) 

2.   2. Huidige situatie plangebied 

Het  plangebied  heeft  betrekking  op  de  kantoorpanden  (Plein  1  –  7)  en  op  de 
noordelijk gelegen nieuwe woning (Plein 9).  De kantoorpanden zijn de verdelen in 
twee delen, namelijk Plein 1 – 1A en Plein 7  (Plein 3 en 5 bestaan niet meer als 
zelfstandige percelen). 
 
Het perceel Plein 1 – 1A is vrijwel geheel bebouwd. Het pand is met een dubbele 
garage geschakeld aan een naastgelegen pand, dat ook al kantoor wordt gebruikt. 
Op de verdiepingen  in het hoofdgebouw zijn woonruimten behorende bij de be‐
drijfswoning aanwezig. 
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De bebouwing achter de hoofdvorm  is grotendeel opgebouwd uit één plat afge‐
dekte bouwlaag. Achterop het terrein  is op deze aanbouw een tweede bouwlaag 
aanwezig. Het perceel wordt gebruikt als woning en als gezinshuis. 
 
Op het perceel Plein 7 staat een kantoorpand dat de uitstraling van een woonhuis 
heeft. In het pand bestaat op grond van het geldende bestemmingsplan de moge‐
lijkheid voor een bedrijfswoning. Deze functie is niet aanwezig. Enkele ruimten in 
het pand en de tuin worden gebruikt door het gezinshuis.  In de aanbouw  is een 
praktijkruimte van een dierenarts aanwezig. 
 
Plein 9 betreft een nieuwe woning. Hierin worden  (vanuit het gezinshuis)  jonge‐
ren opgevangen bij de bewoners. 
 
Het plangebied  is ontsloten op het Plein. Hier zijn 10 parkeerplaatsen aanwezig. 
Een aanzicht op het pand vanaf het Plein is weergegeven in figuur 3. 
 

 

Figuur 3. Aanzicht op de bebouwing (bron: Google maps) 

2.   3. Beschrijving initiatief 

Het initiatief bestaat uit twee delen, namelijk: 

 het gebruik van de gebouwen als gezinshuis; 

 het uitbreiden/verbouwen van het pand Plein 1A. 
 
Het gezinshuis 
Het gezinshuis betreft een kleinschalige  jeugdopvang voor kinderen of  jongeren 
tot 21  jaar  (in beginsel vanaf 10  jaar). De aanvragers begeleiden de  jongeren  in 
een professionele hulpverleningsvorm. Er worden  jongeren opgevangen die om 
verschillende redenen niet meer thuis kunnen wonen. Het gaat hier om vrijwillige 
of O.T.S (onder toezicht gestelde) jongeren. De jongeren kunnen normaal begaafd 
zijn, maar kunnen ook een verstandelijke of lichamelijke handicap hebben. 
 
Het doel  is dat de  jongeren na verloop van tijd terug naar huis kunnen, opgeno‐
men worden  in een pleeggezin, naar kamertraining gaan of zelfstandig gaan wo‐
nen. Het aantal jongeren  ligt tussen één en acht, met een gemiddelde van drie à 
vier.  
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De jongerenopvang vindt plaats vanuit het Plein 1‐1A. Hier wonen ook de exploi‐
tanten.  Op  de  begane  grond,  in  de  huidige  kantoorruimten  zijn  speelvertrek‐
ken/activiteitenruimten, verzorgingsruimten en  slaapkamers gerealiseerd.  In het 
pand Plein 7 zijn eveneens ruimten aanwezig die worden gebruikt als onderdeel 
van het gezinshuis. Tenslotte worden in de woning op Plein 9 ook enkele jongeren 
opgevangen. De begeleiding hiervan woont er permanent, waardoor er sprake  is 
van een ‘huishouden’, passend binnen de woonbestemming. Omdat er wel perso‐
neel werkzaam is, wordt dit perceel wel in dit bestemmingsplan meengenomen. 
 
Het pand op Plein 5 en 7 blijft ook nog in gebruik als kantoor en als praktijkruimte. 
 
Uitbreiden/verbouwen pand Plein 1A 
Aan de achterzijde wordt ten behoeve van de woonfunctie op de bestaande aan‐
bouw  een  serre  uitgebreid.  Achter  de  uitbreiding wordt  een  dakterras  gereali‐
seerd. De uitstraling van het pand blijft grotendeels ongewijzigd. Wel veranderd 
het beeld vanaf De Voor. Het bestaande en nieuwe gevelaanzicht aan deze zijde is 
weergegeven in figuur 4. 
 

 

Figuur 4. Bestaande (links) en nieuwe (rechts) gevelaanzicht rechterzijde 

2.   4. Ruimtelijke inpassing  

Stedenbouwkundige inpassing 
Er is sprake van een beperkte uitbreiding van de bebouwing in bestaand stedelijk 
gebied.  De  uitbreidingen  zijn  kleinschalig  en  vinden  plaats  binnen  de  huidige 
bouwgrenzen van het gebouw. De tweede bouwlaag wordt over een afstand van 
circa zes meter doorgetrokken. De opbouw wordt ook zes meter hoog. Qua vorm‐
geving wordt aangesloten bij het bestaande pand.  
 
De beperkte bouwactiviteiten hebben een zeer geringe ruimtelijke  impact. Langs 
de bebouwing  staat een bomenrij dit het beeld op het pand onderbreken.  Een 
aanzicht op de bouwlocatie vanaf De Voor is weergegeven in figuur 5. 
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Figuur 5. Aanzicht op de bouwlocatie (bron: Google maps) 

 
Verkeer en parkeren 
Het plangebied ligt centraal in het dorp en kent een goede ontsluiting via De Voor, 
de Dreef en de Baan. Aan de  voorzijde  van het pand en  aan het Plein  zijn  vol‐
doende parkeerplaatsen aanwezig om te voorzien in de behoefte tijdens het halen 
en brengen van jongeren en de (conform CROW) minimaal 0,6 parkeerplaats per 
arbeidsplaats. 
 
Functionele inpassing 
Het plan stelt een lichte maatschappelijke functie in een centrumgebied voor. Een 
dergelijke functie is in beginsel goed inpasbaar op de locatie. Op de milieutechni‐
sche inpassing wordt in paragraaf 4.2 nader ingegaan. 

2.   5. Planuitgangspunten 

Het belangrijkste uitgangspunt voor dit bestemmingsplan  is het bieden van een 
regeling waarbinnen de gewenste functies en de uitbreiding van het pand moge‐
lijk is.  
 
Functionele mogelijkheden 
Op  het  perceel  Plein  1‐1A  en  op  het  perceel  Plein  9  blijft  de woonfunctie  de 
hoofdfunctie. Daarom krijgen deze percelen een woonbestemming. In de uitbrei‐
dingen op Plein 1A wordt een zelfstandige woning gerealiseerd (die wel een bin‐
ding heeft met het gezinshuis). Op dit perceel zijn dus  twee woningen mogelijk. 
Daarnaast zijn aan huis gebonden beroepen mogelijk.  
 
Het  gezinshuis  is  gedefinieerd  als  ‘een woning met  bijbehorende  voorzieningen, 
waaronder  verblijfsruimten,  voor  de  huisvesting  van  jonge  personen  die  bij  hun 
normale, dagelijkse  functioneren  sociale,  sociaal‐medische en/of medische bege‐
leiding behoeven’. Deze functie wordt als zodanig aangeduid binnen de woonbe‐
stemming. 
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Het perceel Plein 7 heeft in hoofdzaak een functie als kantoor. Daarbij wordt een 
deel gebruikt als praktijkruimte voor een dierenarts. Dit zijn dienstverlenende be‐
drijven.  Dit  perceel  krijgt  daarom  de  aanduiding  ‘Dienstverlening’, waarbinnen 
overeenkomst het geldende bestemmingsplan, één bedrijfswoning op de verdie‐
pingen  is  toegestaan. Binnen de bestemming zijn de activiteiten van het gezins‐
huis ook mogelijk. Deze zijn als zodanig aangeduid. 
 
Bouwmogelijkheden 
De bouwmogelijkheden zijn afgestemd op het geldende bestemmingsplan en op 
het bouwplan, zoals beschreven  in de voorgaande paragraven. De bebouwing  is 
vastgelegd in een bouwvlak, waarop de maximale goot‐ en bouwhoogte is aange‐
geven. Buiten het bouwvlak  is binnen de woonbestemmingen ruimte voor bijge‐
bouwen, conform de standaardregeling van de gemeente Dronten. 
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3. BELEIDSKADER 

3.   1. Provinciaal beleid 

Omgevingsplan Flevoland 2006 
Het provinciaal omgevingsbeleid  is opgenomen  in het Omgevingsplan Flevoland 
2006. In dit plan wordt het integrale omgevingsbeleid beschreven voor de periode 
2006‐2015 met een doorkijk naar 2030. Het belangrijkste doel van de provincie is 
het creëren van een goede woon‐ werk‐ en leefomgeving in heel Flevoland.  
 
Biddinghuizen is in het omgevingsplan aangeduid als ‘stedelijk gebied’. De verste‐
delijking  moet  ingepast  worden  in  een  hoogwaardige  landelijke  omgeving  en 
moet  passen  bij  de  gerealiseerde  en  geplande  infrastructuur.  De  provincie wil 
ruimte scheppen voor nieuwe activiteiten die nodig zijn om de bevolkingsontwik‐
keling te accommoderen. Behoud en bescherming van bijzondere kwaliteiten (ar‐
cheologie, natuur en water‐ en milieukwaliteit) gaan daarbij hand in hand. 
 
Het Omgevingsplan Flevoland verwoordt het  streven van de provincie naar een 
voortgaande groei in Flevoland zodanig dat inwonertal, verbindingen, voorzienin‐
genniveau, werkgelegenheid en inkomensvorming goed op elkaar zijn afgestemd.  
 
De ontwikkeling draagt bij aan het voorzieningenniveau  in Biddinghuizen en sluit 
aan bij het provinciaal beleid. 

3.   2. Gemeentelijk beleid 

Structuurvisie Dronten 2030 
Op 29 november 2012  is de  Structuurvisie Dronten 2030  vastgesteld. Deze  ver‐
vangt de Structuurvisie Dronten 2020. De structuurvisie is een ruimtelijke ontwik‐
kelingsvisie, waarin de huidige en gewenste waarden en kwaliteiten worden be‐
schreven. De visie heeft als doel om de verschillende belangen, bijvoorbeeld tus‐
sen landschap, kernen en gemeenschap, zorgvuldig af te wegen en hieruit een in‐
tegrale richting te bepalen voor de periode tot 2030. 
 
Voorzieningen en de gebouwen die dit  faciliteren kunnen bijdragen aan de  leef‐
baarheid.  Een  goede  spreiding  en  bereikbaarheid  van  voorzieningen wordt  be‐
langrijk geacht. Voor wat betreft het maatschappelijk voorzieningenniveau  is het 
uitgangspunt dat de  centrale dorpsoverstijgende voorzieningen gevestigd  zijn  in 
Dronten. Biddinghuizen en Swifterbant houden een basispakket aan voorzienin‐
gen. Een voorziening voor  jeugd valt binnen dit basispakket. Het ontwikkelingen 
van de jeugdopvang op een locatie in het centrum van Biddinghuizen sluit dus aan 
op de beleidsdoelstellingen zoals verwoord in de structuurvisie. 
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Welstandsnota 2013 
De gemeente Dronten heeft welstandsbeleid geformuleerd  in de Welstandsnota 
2013. Daarmee wil  zij aan burgers duidelijkheid geven over de koers die de ge‐
meente vaart met haar welstandstoezicht. 
 
Het belangrijkste onderdeel van de Welstandnota 2013 bestaat uit de welstands‐
criteria. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de algemene‐ en de sneltoetscrite‐
ria. Tevens is er onderscheid in beeldbepalende‐ en niet beeldbepalende locaties. 
De welstandscriteria zijn hierop afgestemd. 
 
Het plangebied maakt onderdeel uit van  ‘Gebied 4b Biddinghuizen eerste  schil’. 
van de welstandsnota. Voor dit gebied gelden een aantal welstandscriteria, waar‐
aan de bouwplannen worden getoetst. Het uitgangspunt voor het bestemmings‐
plan  is  dat  aangesloten  wordt  bij  het  wensbeeld.  Het  uitgangspunt  voor  het 
bouwplan  is dat de bouwaanvraag vergezeld gaat van een definitief positief wel‐
standsadvies. 
 
Archeologiebeleid gemeente Dronten 
De gemeente Dronten heeft archeologiebeleid, waarmee zij wil bereiken, dat: 

 bij ruimtelijke ontwikkelingen zorgvuldig wordt omgegaan met archeologische 
waarden, zodat deze waar mogelijk behouden blijven voor toekomstige gene‐
raties; 

 archeologische waarden meer worden  ingezet ter versterking van de ruimte‐
lijke kwaliteit, identiteit en cultuurbeleving. 

 
Ten behoeve daarvan heeft de gemeente de archeologische waarden en verwach‐
tingen die binnen de gemeentegrenzen voorkomen  zoveel mogelijk geïnventari‐
seerd en op een Archeologische waarden‐ en verwachtingenkaart gevisualiseerd. 
Deze kaart  is doorvertaald  in een Archeologische beleidskaart en voorbeeldplan‐
regels.  
 
De Archeologische  beleidskaart  dient  te worden  betrokken  bij  ruimtelijke  plan‐
nen. De implementatie en effectuering van het gemeentelijk archeologiebeleid in 
het ruimtelijk beleid vindt dus via deze planvormen en vergunningen plaats.  
 
Het doel van het gemeentelijk archeologiebeleid is het behoud van belangrijke ar‐
cheologische waarden, zonder daarbij andere belangen uit het oog  te verliezen. 
Het beleid beperkt zich daarom tot archeologische terreinen waarvan de behou‐
denswaardigheid al is aangetoond en tot reële archeologische verwachtingen.  
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4. TOETS AAN WET‐ EN REGELGEVING 

4.   1. Wegverkeerslawaai 

Ten aanzien van geluidshinder is de Wet geluidhinder (Wgh) van kracht. Doel van 
deze wet  is het terugdringen van hinder als gevolg van geluid en het voorkomen 
van een toename van geluidshinder in de toekomst. Voor het onderhavige plan is 
alleen geluidshinder als gevolg van wegverkeerslawaai van belang. In de wet is be‐
paald dat elke weg  in principe een zone heeft, waar aandacht aan geluidshinder 
moet worden besteed. De Wgh onderscheidt geluidsgevoelige objecten enerzijds 
en niet‐geluidsgevoelige objecten anderzijds. De Wgh stelt dat op de gevels van 
geluidsgevoelige  objecten  voldaan moet worden  aan  de  voorkeursgrenswaarde 
van 48 dB. 
 
De bebouwde kom van Biddinghuizen is ingericht als 30 km/uur‐zone. Voor wegen 
binnen deze zone geldt op grond van de Wgh geen geluidszone. Er worden geen 
nieuwe  geluidsgevoelige  objecten  geïntroduceerd. Daarom  is  een  toets  aan  de 
Wet geluidhinder niet noodzakelijk.  
 
Bovendien  vindt  de  ontwikkeling  plaats  in  een  bestaand woon‐/verblijfsgebied. 
Ter plaatse  is geen  sprake van een onaanvaardbare woonsituatie als gevolg van 
geluidhinder  vanwege  wegverkeer.  Het  Bouwbesluit  waarborgt  dat  aan  een 
maximaal toelaatbaar binnenniveau van 33 dB wordt voldaan. 

4.   2. Milieuzonering 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is ruimtelijke afstemming tussen 
bedrijfsactiviteiten, voorzieningen en gevoelige functies (woningen) noodzakelijk. 
Bij deze  afstemming  kan  gebruik worden  gemaakt  van de  richtafstanden uit de 
basiszoneringslijst van de VNG‐brochure Bedrijven en milieuzonering  (2009). Een 
richtafstand kan worden beschouwd als de afstand waarbij onaanvaardbare mili‐
euhinder als gevolg van bedrijfsactiviteiten redelijkerwijs kan worden uitgesloten. 
Voor het bepalen van de richtafstanden wordt onderscheidt gemaakt tussen rus‐
tige woonomgevingen en gemengde gebieden. 
 
Het plangebied  ligt  in een gemengd gebied. Naast het wonen komen diverse an‐
dere  functies, waaronder  kantoren, maatschappelijke  voorzieningen, winkels  en 
horecagelegenheden voor. Achter het plangebied overheerst de woonfunctie. 
 
Het gezinshuis betreft een functie uit milieucategorie 2, waarbij een richtafstand 
van 30 meter geldt, die  in een gemengd gebied gereduceerd kan worden tot 10 
meter. Aan de achterzijde wordt niet  aan deze afstand  voldaan, aangezien hier 
woonpercelen  direct  aangrenzend  aan  het  plangebied  liggen.  In  dit  geval  is  er 
sprake van een  functie die  thuishoort  in een centrumgebied.  In bijlage 4 van de 
VNG‐brochure  zijn  de  functies  gecategoriseerd  die  in  een  gemengde  omgeving 
nabij woningen toelaatbaar zijn. Een  jeugdopvang  is hierin aangewezen als cate‐
gorie B activiteit. Dit zijn activiteiten die  toelaatbaar zijn, maar wel bouwkundig 
van woningen plaats moeten vinden. Hiervan is in dit geval sprake. 
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Geconcludeerd  wordt  dat  er  sprake  is  van  een  verantwoorde  milieuzonering. 
Vanuit de milieuzonering bestaan er dan ook geen belemmeringen voor de ont‐
wikkeling. 

4.   3. Bodem 

Voor dit plan  geldt  is  van belang dat de  grond  geschikt  is  voor de  toekomstige 
functie. Verdachte plekken moeten worden gesignaleerd vanuit een goede ruim‐
telijke ordening. Waar nodig moeten saneringsmaatregelen worden aangegeven. 
Bij nieuwbouw waarborgt de Wet bodembescherming dat er geen risico’s voor de 
volksgezondheid aanwezig zijn. 
 
Het plangebied is in het verleden gebruikt als kantoorpand in combinatie met wo‐
nen. Het  is niet aannemelijk dat de bodem als gevolg van deze functie  is veront‐
reinigd. Ook zijn er geen verontreinigende activiteiten uit het verleden bekend. Er 
is daarom geen sprake van een verdachte locatie. 
 
In het plangebied worden geen bodemrakende bouwactiviteiten voorgesteld. Ook 
worden geen nieuwe verblijfsruimten voor mensen die  in  contact  staan met de 
bodem voorgesteld. Het is daarom in het kader van de ontwikkeling niet noodza‐
kelijk om een bodemonderzoek uit te voeren. Er  is geen sprake van risico’s voor 
de volksgezondheid. 

4.   4. Water 

Vanwege het grotere belang van het water in de ruimtelijke ordening, wordt van 
waterschappen  een  vroege  en  intensieve  betrokkenheid  bij  het  opstellen  van 
ruimtelijke plannen verwacht. Bovendien is de watertoets een verplicht onderdeel 
in de ruimtelijke procedure geworden.  
 
De ontwikkeling is aan het waterschap voorgelegd via de digitale watertoets.  Het 
toetsresultaat  is opgenomen  in bijlage 1. Omdat het plan feitelijk alleen de func‐
tiewijziging van een bestaand gebouw voorstelt  (in  combinatie met een uitbrei‐
ding van een bovenverdieping)  is er geen sprake van waterschapsbelangen). Het 
plan  heeft  geen  invloed  op  de  waterhuishouding.  Afvalwater  en  hemelwater 
wordt afgevoerd op de bestaande voorzieningen. 
 
De watertoets is hiermee afgerond. 

4.   5. Externe veiligheid 

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de  risico's voor de omgeving bij 
gebruik, opslag en  vervoer  van  gevaarlijke  stoffen  als  vuurwerk,  lpg en munitie 
over weg, water en spoor en door buisleidingen. 
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In het kader van het aspect externe veiligheid  is de  risicokaart van de provincie 
Flevoland bekeken. Hieruit blijkt dat  in de directe omgeving van het plangebied 
geen  risicobronnen  aanwezig  zijn. Vanuit  het  aspect  externe  veiligheid  bestaan 
daarom geen belemmeringen voor het plan. 

4.   6. Luchtkwaliteit 

Een onderdeel van de Wet milieubeheer betreft luchtkwaliteit. De wet is bedoeld 
om de negatieve effecten op de volksgezondheid, als gevolg van te hoge niveaus 
van luchtverontreiniging, aan te pakken.  
 
Overschrijdingen van de grenswaarden voor  luchtkwaliteit  zijn veelal het gevolg 
van  het  aantal  verkeersbewegingen  in  een  gebied. Op  grond  van  de  algemene 
maatregel  van  bestuur  ‘niet  in  betekenende mate’  (NIBM)  vormen  luchtkwali‐
teitseisen geen belemmeringen voor projecten die niet  in betekenende mate bij‐
dragen aan de verslechtering van de  luchtkwaliteit. Een project komt hiervoor  in 
aanmerking als het voor minder dan 3% van de grenswaarden voor NO2 en PM10 
bijdraagt  aan  de  verslechtering  van  de  luchtkwaliteit.  Pas  bij  een  toename  van 
1500 verkeersbewegingen per etmaal wordt hier niet aan voldaan. 
 
Volgens  de  Grootschalige  Concentratie‐  en  Depositiekaarten  Nederland  (2020) 
geldt in de directe omgeving van het plangebied een gemiddelde fijn stof concen‐
tratie  (PM10)  van  19,4  µg/m

3  en  een  gemiddelde  concentratie  stikstofdioxide 
(NO2) van 12,9 µg/m

3. De norm voor beide stoffen  ligt op 40 µg/m3  (jaargemid‐
delde concentratie vanaf 2015).  
 
De huidige luchtkwaliteit ter plaatse is dus zeer goed. De ontwikkeling die dit be‐
stemmingsplan mogelijk maakt, is zeer kleinschalig en heeft een verkeersaantrek‐
kende werking van ten hoogste tientallen auto’s per etmaal. Dit draagt niet in be‐
tekenende mate bij aan de verslechtering van de  luchtkwaliteit. Aanvullend on‐
derzoek naar het aspect luchtkwaliteit is niet noodzakelijk. 

4.   7. Ecologie 

Bij  elk  ruimtelijk plan dient met  het oog op de  natuurbescherming  rekening  te 
worden  gehouden met  de  Natuurbeschermingswet  en  de  Flora‐  en  faunawet. 
Hierbij dient te worden aangetoond dat als gevolg van de geplande activiteiten de 
gunstige staat van instandhouding van waardevolle dier‐ en plantensoorten niet in 
het geding komt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt  in gebiedsbescherming en 
soortenbescherming. 
 
Gebiedsbescherming 
Het plangebied maakt geen deel uit van gebieden die in het kader van de Natuur‐
beschermingswet beschermd  zijn. Ook  liggen  in de omgeving van Biddinghuizen 
geen Natura 2000‐gebieden. Wel liggen aan de noordzijde van de bebouwde kom 
van Biddinghuizen, op 320 meter afstand vanaf het plangebied, enkele gebieden 
die deel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).  
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Dit bestemmingsplan maakt een  kleinschalige ontwikkeling  in een bestaand be‐
bouwd gebied voor. Deze ontwikkeling heeft geen gevolgen voor de natuurdoel‐
stellingen binnen de EHS. Vanuit de gebiedsbescherming bestaan dan ook geen 
belemmeringen voor de ontwikkeling. 
 
Soortenbescherming 
De bescherming van soorten is vastgelegd in de Flora‐ en Faunawet. Volgens deze 
wet  is een aantal planten‐ en diersoorten aangewezen die  licht, middelzwaar of 
zwaar  beschermd  zijn.  Voor  licht  beschermde  soorten  geldt  een  vrijstelling  bij 
ruimtelijke projecten. Indien zwaarder beschermde soorten nadelige effecten van 
de  ingreep ondervinden  is een ontheffing noodzakelijk of dienen maatregelen te 
worden genomen. 
 
Voor de uitvoering van dit bestemmingsplan behoeven geen gebouwen gesloopt, 
sloten gedempt of bomen gekapt te worden. Dergelijke activiteiten hebben door‐
gaans  invloed  op  het  leefgebied  van  (beschermde)  soorten. Voor  de  uitvoering 
van de bouwactiviteiten worden geen  spouwmuren verwijderd, waarin mogelijk 
vleermuizen verblijven. 
 
De ontwikkeling veroorzaakt daarom redelijkerwijs geen conflicten met de Flora‐ 
en faunawet. Nader onderzoek  is niet nodig. Wel blijft de zorgplicht van toepas‐
sing. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden dienen eventueel aanwezige dieren 
in de gelegenheid te worden gesteld te vluchten naar een andere leefomgeving. 

4.   8. Cultuurhistorie 

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  ruimtelijke plannen. Waar mogelijk 
moeten cultuurhistorische waarden worden behouden of versterkt. Cultuurhisto‐
rie is daarmee veelal een sturend onderdeel geworden in de ruimtelijke ordening. 
In het kader van het aspect cultuurhistorie wordt zowel ingegaan op de zichtbare 
cultuurhistorische waarden als op her erfgoed onder de grond (archeologie). 
 
Cultuurhistorische waarden 
Binnen het plangebied is geen sprake van cultuurhistorische waarden. Het pand is 
niet aangewezen als waardevol object. Ook zijn  in de directe omgeving geen cul‐
tuurhistorische waarden aanwezig. Het  is daarom niet nodig om aanvullende ei‐
sen te stellen ten aanzien van de bescherming van cultuurhistorische waarden. 
 
Archeologie 
Ter bescherming van eventuele archeologische waarden  in de bodem  is de Mo‐
numentenwet  van  toepassing. De  kern  van deze wet  is dat wanneer de bodem 
wordt verstoord, de archeologische resten intact moeten blijven.  
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De archeologische waarden‐ en verwachtingskaart van de gemeente Dronten laat 
zien dat het plangebied  ligt  in een archeologievrij gebied. Het  is niet te verwach‐
ten dat binnen dit gebied  intacte archeologische resten voorkomen, vooral door 
verstorende  bodemingrepen  in  het  verleden. Nader  onderzoek  kan  achterwege 
blijven. 

4.   9. Kabels, leidingen en zoneringen 

In en rondom het plangebied zijn geen kabels,  leidingen of zoneringen aanwezig 
die planologische beperkingen vormen voor de voorgenomen ontwikkelingen  in 
het plangebied. 
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5. JURIDISCHE VORMGEVING 

5.   1. Algemeen 

Het bestemmingsplan  voldoet aan alle  vereisten die  zijn opgenomen  in de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro), het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en de Wet alge‐
mene bepalingen omgevingsrecht  (Wabo).  Inherent hieraan  is de  toepassing van 
de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) 2012. De SVBP maakt het 
mogelijk om bestemmingsplannen te maken die op vergelijkbare wijze zijn opge‐
bouwd en op een zelfde manier worden verbeeld. De SVBP 2012 is toegespitst op 
de regels die voorschrijven hoe bestemmingsplannen conform de Wro en het Bro 
moeten worden gemaakt. De SVBP geeft bindende standaarden voor de opbouw 
en de verbeelding van het bestemmingsplan, zowel digitaal als analoog. De regels 
van dit bestemmingsplan zijn opgesteld conform deze standaarden. 
 
Het  bestemmingsplan  regelt  de  gebruiks‐  en  bebouwingsmogelijkheden  van  de 
gronden  in het plangebied. De  juridische regeling  is vervat  in een verbeelding en 
bijbehorende regels. Op de verbeelding zijn de verschillende bestemmingen vast‐
gelegd, in de regels (per bestemming) de bouw‐ en gebruiksmogelijkheden. 

5.   2. Toelichting op de bestemming 

Dienstverlening 
Op Plein 7 zijn dienstverlenende bedrijven (kantoor en praktijkruimte dierenarts) 
aanwezig.  Deze  zijn  als  zelfstandige  functies  mogelijk  binnen  de  bestemming 
‘Dienstverlening’. Binnen  deze  bestemming  blijft  de mogelijk  voor  een  bedrijfs‐
woning bestaan. De bebouwing is vastgelegd binnen het bouwvlak.  
 
Op het perceel is, binnen de aanduiding ‘specifieke vorm van wonen – gezinshuis’, 
activiteiten van het gezinshuis mogelijk. 
 
Tuin 
De  tuinen vóór de woningen valt onder de bestemming  ‘Tuin’. Het gaat om het 
onbebouwde deel van de woonpercelen. 
 
Wonen 
De percelen Plein 1, 1A en 9 zijn onder de bestemming  ‘Wonen’ gebracht. Deze 
bestemming  is afgestemd op de bestemming voor grondgebonden woningen  in 
het geldende bestemmingsplan. Daarnaast wordt ruimte geboden voor een aan‐
huis‐verbonden beroep of bedrijf. Het gaat om een beroep of bedrijf dat verenig‐
baar is met de woonfunctie en waarbij het perceel een uitstraling als woonperceel 
behoud. Dit is in ondergeschikte mate mogelijk. 
 
Het hoofdgebouw,  inclusief de bebouwing achter plein 1 en 1A,  is vastgelegd  in 
een bouwvlak. De maximale goot‐ en bouwhoogte  is hier voor het voorste deel 
afgestemd op de bestaande situatie, respectievelijk 6 en 9,5 meter.  
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Op de uitbreiding geldt een maximale goot‐ en bouwhoogte  van 6 en 8 meter. 
Achter de hoofdgebouwen  is, waar mogelijk, op basis van de  standaardregeling 
van de gemeente Dronten ruimte voor bijbehorende bouwwerken.  
 
Binnen elk bouwvlak is in principe één woning toegestaan. Op het perceel Plein 1‐
1A zijn  twee zelfstandige woningen toegestaan. Daarom  is hierop de aanduiding 
‘maximum aantal wooneenheden (= 2)’ opgenomen. Deze mogelijkheid wordt in‐
gevuld door de bewoners van nummer 1 en die van nummer 1A, die achter het 
oorspronkelijk hoofdgebouw wonen.  
 
Het gezinshuis is in het hele plangebied mogelijk (aanduiding ‘specifieke vorm van 
wonen – gezinshuis’). Een gezinshuis is gedefinieerd als ‘een woning met bijbeho‐
rende voorzieningen, waaronder verblijfsruimten, voor de huisvesting van  jonge 
personen die bij hun normale, dagelijkse  functioneren  sociale,  sociaal‐medische 
en/of  medische  begeleiding  behoeven’.  Alle  gebouwen  binnen  de  aanduiding 
kunnen dus ‘woonruimten’ bevatten die een binding hebben met de twee hoofd‐
woningen  (vorm van aanleunwoningen). Dit mogen geen  zelfstandige woningen 
zijn,  wat  betekend  dat  er  geen  afzonderlijk  huishoudens  in  gehuisvest mogen 
worden. 
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6.  UITVOERBAARHEID 

Wettelijk bestaat de verplichting om  inzicht  te geven  in de uitvoerbaarheid van 
een  bestemmingsplan. Wat  dat  betreft wordt  een  onderscheid  gemaakt  in  de 
maatschappelijke en de economische uitvoerbaarheid. 

6.   1. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Het bestemmingsplan doorloopt de  in de Wro opgenomen bestemmingsplanpro‐
cedure. 
 
Inspraak en overleg 
Op basis  van de  gemeentelijke  inspraakverordening  is de mogelijkheid  gegeven 
om  in  te  spreken  op  het  voorontwerpbestemmingsplan. Over  het  voorontwerp 
van dit bestemmingsplan heeft verder het overleg met de betrokken overlegpart‐
ners plaatsgevonden. 
 
Er is één inspraakreactie ingediend. In deze reactie wordt gevraagd of de gemeen‐
te controle heeft op het aantal kinderen dat wordt opgevangen. Hierin wordt op‐
gemerkt dat ook  in Plein 7 kinderen worden opgevangen en het voorontwerpbe‐
stemmingsplan hier niet op in ging.  
 
Het  verzoek  tot wijziging  van het bestemmingsplan had  aanvankelijk  alleen be‐
trekking op het Plein 1 en 1A. Naar aanleiding van de inspraakreactie heeft over‐
leg plaatsgevonden met de gemeente en de aanvrager. Daaruit  is gebleken dat 
ook Plein 7 en 9 bij de wijziging betrokken moet worden. Het ontwerpbestem‐
mingsplan is hierop aangepast. 
 
Het aantal personen dat wordt opgevangen wordt in dit bestemmingsplan niet ge‐
regeld. De gemeente heeft hier wel controle op  in het kader van de vergunning‐
verlening. 
 
Vervolg procedure 
Er wordt gebruik gemaakt van de coördinatieregeling (artikel 3.30 Wro). Dit bete‐
kent dat de procedure van het bestemmingsplan wordt  ‘samengevoegd’ met die 
van  de  omgevingsvergunning.  Het  ontwerpbestemmingsplan  en  de  ontwerp‐
omgevingsvergunning worden gelijktijdig gedurende zes weken ter inzage gelegd, 
waarbij voor eenieder de mogelijkheid bestaat voor het indienen van zienswijzen 
(artikel 3.8 Wro). Eventueel  ingekomen zienswijzen worden al dan niet verwerkt 
in het bestemmingsplan. De  indieners van de zienswijzen worden hiervan op de 
hoogte gesteld.  
 
Het bestemmingsplan wordt door de gemeenteraad vastgesteld, gelijktijdig met 
het verlenen van de omgevingsvergunning. Tegen dit besluit is beroep mogelijk bij 
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
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6.   2. Economische uitvoerbaarheid en grondexploitatie 

Ten behoeve van de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan  is het van belang 
te weten  of  het  bestemmingsplan  economisch  uitvoerbaar  is. De  economische 
uitvoerbaarheid wordt enerzijds bepaald door de exploitatie van het plan (finan‐
ciële haalbaarheid) en anderzijds door de wijze van kostenverhaal van de gemeen‐
te (grondexploitatie). 
 
De gemeente Dronten dient voor elk bouwplan bij vaststelling  van het bestem‐
mingsplan kostenverhaal te hebben verzekerd. Dit kan door gelijktijdig te beslui‐
ten tot het vaststellen van een exploitatieplan voor het plangebied maar kosten‐
verhaal kan ook ‘anderszins’ worden verzekerd.  
 
In  de  vastgestelde  Structuurvisie  2030  wordt  aangegeven  welke  bovenwijkse 
voorzieningen  en  bovenplanse  vereveningsfondsen  de  gemeente Dronten  kent. 
Elk bouwplan dient proportioneel naar rato van profijt en toerekenbaarheid bij te 
dragen aan de realisatie van de bovenwijkse voorzieningen.  
 
Ook dient elk bouwplan indien daar sprake van is af te dragen aan de bovenplanse 
vereveningsfondsen. In artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is aange‐
geven wat onder een bouwplan wordt verstaan. 
 
In dit bestemmingplan wordt een uitbreiding van een bestaande woning mogelijk 
gemaakt en  veranderd  tevens het gebruik van het  voormalige kantoor  (hoofge‐
bouw)  in wonen met  een  daaraan  ondergeschikte  zorgbestemming.  Er worden 
geen extra woningen mogelijk gemaakt. Tevens bedraagt de verandering van qua 
functie minder dan 1.500 m2 bvo.  
 
Er wordt  in dit bestemmingsplan dan ook geen bouwplan  conform artikel 6.2.1 
van het Bro mogelijk gemaakt. Er geen toename van de mate waarin de beoogde 
ontwikkeling profiteert van de verschillende bovenwijkse voorzieningen. Ook is er 
geen sprake van bovenplanse verevening. Plankosten worden verhaald door mid‐
del van leges en er zal een planschadeovereenkomst worden gesloten met de ini‐
tiatiefnemer. 
 
 



 

 

BIJLAGE 1 

 



datum 10-4-2013
dossiercode    20130410-37-6797

 

Geachte heer/mevrouw E. Venema,

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website www.dewatertoets.nl. Op basis van deze toets volgt u de procedure geen
waterschapsbelang. Hierbij ontvangt u de waterparagraaf voor de procedure geen waterschapsbelang van de watertoets die
automatisch is gegenereerd op basis van de antwoorden op vragen en het ingetekende plangebied. Deze waterparagraaf kunt
u opnemen in de ruimtelijke onderbouwing van uw bestemmingsplan.
_______________________________________________________________________________________________

Waterpragraaf geen waterschapsbelang

De initiatiefnemer heeft Waterschap Zuiderzeeland geinformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale watertoets
(geoportaal en e-formulier). De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de procedure geen waterschapsbelang van
de watertoets is toegepast. De bestemming en de grootte van het plan hebben geen invloed op de waterhuishouding en de
afvalwaterketen.

De beantwoording van de vragen heeft er niet toe geleid dat er nader overleg met het waterschap moet worden gevoerd.
Waterschap Zuiderzeeland geeft een positief wateradvies.

Het resultatenoverzicht is als bijlage bij het plan gevoegd. De meest relevante gegevens zijn in het Waterlogboek van de
gemeente Dronten opgenomen. Het logboek wordt ongeveer vier keer per jaar met Waterschap Zuiderzeeland besproken.

____________________________________________________________________________________
Verklaring
Dit document is een automatisch gegenereerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan
met de door u ingevulde gegevens en heeft verklaard dat alles naar waarheid is ingevuld.

 

 

 

 

De WaterToets 2012
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Hoofdstuk 1  INLEIDENDE REGELS

Artikel 1  Begrippen
In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  plan:
het bestemmingsplan Biddinghuizen - Plein Gezinshuis (4051) met 
identificatienummer  NL.IMRO.0303.4051-ON01 van de gemeente Dronten;

1.2  bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij 
behorende bijlage;

1.3  aan- of uitbouw:
een aan een hoofdgebouw aangebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te 
onderscheiden is van het hoofdgebouw;

1.4  aan-huis-verbonden beroep:
het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, architectonisch, 
kunstzinnig, juridisch of een daarmee naar de aard gelijk te stellen gebied, dan wel 
het uitoefenen van een beroep op medisch, paramedisch of therapeutisch gebied, 
dat wordt uitgeoefend in of bij een woning, waarbij de woning in hoofdzaak haar 
woonfunctie behoudt, en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met 
de woonfunctie in overeenstemming is;

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

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

1.7  bebouwing:
één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouw zijnde;

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

1.9  bestaand:
a. ten aanzien van de bij of krachtens de Woningwet of de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht aanwezige bouwwerken en de werken, geen 
bouwwerken zijnde, en werkzaamheden:
1. bestaand ten tijde van de terinzagelegging van het bestemmingsplan als 

ontwerp;
b. ten aanzien van het overige gebruik:

1. bestaand ten tijde van het van kracht worden van het betreffende 

bestemmingsplan Biddinghuizen - Plein Gezinshuis  (4051) 
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gebruiksverbod; 

1.10  bestemmingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.11  bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak;

1.12  bijgebouw:
een vrijstaand afzonderlijk van het hoofdgebouw in functioneel en bouwkundig 
opzicht te onderscheiden, op hetzelfde bouwperceel gelegen, gebouw;

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

1.14  bouwgrens:
de grens van een bouwvlak;

1.15  bouwperceel:
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij 
elkaar behorende bebouwing is toegelaten (met inbegrip van de gronden bestemd 
als “Tuin”);

1.16  bouwperceelgrens:
een grens van een bouwperceel;

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

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

1.19  dak:
iedere bovenbeëindiging van een gebouw;

1.20  detailhandel:
het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder begrepen de uitstalling ten 
verkoop), verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen 
kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een 
beroeps- of bedrijfsactiviteit;

1.21  dienstverlening:
het aanbieden, verkopen en/of leveren van commerciële en/of maatschappelijke 
diensten aan personen, zoals kantoren en praktijkruimten;

bestemmingsplan Biddinghuizen - Plein Gezinshuis  (4051) 
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1.22  gebouw:
elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk 
met wanden omsloten ruimte vormt;

1.23  gezinshuis:
een woning met bijbehorende voorzieningen, waaronder verblijfsruimten, voor de 
huisvesting van jonge personen die bij hun normale, dagelijkse functioneren sociale, 
sociaal-medische en/of medische begeleiding behoeven;

1.24  hoofdgebouw:
een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de 
verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, 
indien meer panden of bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op die 
bestemming het belangrijkst is;

1.25  kap:
een dak dat voor minder dan 50% in het horizontale vlak ligt;

1.26  kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten:
het op bedrijfsmatige wijze uitoefenen van activiteiten waarvoor geen 
vergunningsplicht op grond van milieuwetgeving geldt en die door de beperkte 
omvang in een gedeelte van een woning uitgeoefend kunnen worden;

1.27  nutsvoorzieningen:
voorzieningen ten behoeve van het openbaar nut, zoals transformatorhuisjes, 
gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, 
gemaalgebouwtjes, telefooncellen en apparatuur voor telecommunicatie;

1.28  overkapping:
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder 
wanden dan wel met ten hoogste één wand;

1.29  pand:
de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief 
zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en 
betreedbaar en afsluitbaar is;

1.30  peil:
a. voor een bouwwerk op een perceel waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan 

een weg grenst: de bouwhoogte van die weg ter bouwhoogte van de 
hoofdingang;

b. in andere gevallen: de gemiddelde bouwhoogte van het afgewerkte terrein;

1.31  productiegebonden detailhandel:
detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, gerepareerd en/of 
toegepast in het productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is 
aan de productiefunctie;
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1.32  prostitutie:
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een 
ander tegen vergoeding;

1.33  seksinrichting:
een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een 
omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of 
vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden;

1.34  woning:
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één 
afzonderlijke huishouding.
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Artikel 2  Wijze van meten
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  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. 
Bij dakkapellen met een breedte van meer dan 70% van de gevelbreedte van het 
(hoofd)gebouw is het dak van het dakkapel bepalend voor de goothoogte;

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

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

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

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk:
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, 
neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte 
bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

2.6  uitzonderingsbepaling ondergeschikte bouwonderdelen
Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen binnen bouwvlakken of 
bestemmingsvlakken, worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, pilasters, 
kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten 
en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de bouw- c.q. 
bestemmingsgrens met niet meer dan 1,50 m wordt overschreden.
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Hoofdstuk 2  BESTEMMINGSREGELS

Artikel 3  Dienstverlening

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Dienstverlening' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. kantoren en praktijkruimten;
b. een bedrijfswoning, voor zover het de tweede en hogere bouwlagen betreft;
c. een onderdeel of onderdelen van het op het aangrenzende perceel aanwezige 

gezinshuis ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - 
gezinshuis'.

met daaraan ondergeschikt:
d. groenvoorzieningen;
e. verblijfsdoeleinden.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a. er zal uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b. per bouwvlak mag ten hoogste één bedrijfswoning worden gebouwd;
c. de goot- en bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste de in de aanduiding 

'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' aangegeven hoogte 
bedragen.

3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende 
regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m 

bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en 
terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel ten hoogste 1,00 m zal 
bedragen;

b. de bouwhoogte van vlaggenmasten zal ten hoogste 6,00 meter bedragen;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 

hoogste 3,00 m bedragen.

3.3  Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de 
afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:
a. de woonsituatie;
b. de verkeersveiligheid;
c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
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Artikel 4  Tuin

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
tuinen, behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen.

4.2  Bouwregels

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

4.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende 
regels:
a. er mogen geen overkappingen worden gebouwd;
b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m 

bedragen;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 

hoogste 3,00 m bedragen.

4.3  Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de 
afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:
a. een goede woonsituatie;
b. de verkeersveiligheid;
c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
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Artikel 5  Wonen

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. het wonen en in samenhang daarmee voor:

1. de uitoefening van aan- huis-verbonden beroepen;
2. een gezinshuis, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - 

gezinshuis'.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a. er zal uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b. per bouwvlak mag ten hoogste één woning worden gebouwd, dan wel het ter 

plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' aangegeven aantal;
c. de goot- en bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste de in de aanduiding 

'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' aangegeven hoogte 
bedragen.

5.2.2  Bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen
Voor het bouwen van bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen gelden de 
volgende regels:
a. de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen, de aan- en uitbouwen en de 

overkappingen per woning zal ten hoogste 60 m² bedragen, mits ten minste 50% 
van de oppervlakte van het erf onbebouwd blijft;

b. de goothoogte van bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen zal ten 
hoogste 3,00 m bedragen;

c. de dakhelling van bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen zal ten 
hoogste 60° bedragen;

d. de diepte van aan- en uitbouwen of een aan het hoofdgebouw gebouwde 
overkapping zal, gemeten van de van de weg gekeerde gevel (achtergevel), ten 
hoogste 4,00 m bedragen.

5.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende 
regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m 

bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en 
terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel ten hoogste 1,00 m zal 
bedragen;

b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 
hoogste 3,00 m bedragen.
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5.3  Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de 
afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:
a. de woonsituatie;
b. de verkeersveiligheid;
c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.

5.4  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 

bedrijfsdoeleinden anders dan ten behoeve van:
1. een aan-huis-verbonden beroep; en
2. een gezinshuis, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - 

gezinshuis';
b. het gebruik van gedeelten van de woning voor het uitoefenen van 

aan-huis-verbonden beroepen, indien:
1. de hieruit voortvloeiende activiteiten vergunningsplichtig zijn in het kader 

van de milieuwetgeving;
2. het beroep niet wordt uitgeoefend door de bewoner van de woning;
3. de maximum oppervlakte meer bedraagt dan 40% van het vloeroppervlak van 

de woning;
4. de maximum bedrijfsvloeroppervlakte meer dan 60 m² bedraagt;
5. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
6. horeca en detailhandel plaatsvinden.

5.5  Afwijken van de gebruiksregels

Er kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van:
a. het bepaalde in lid 5.4 sub a voor het uitoefenen van kleinschalige bedrijfsmatige 

activiteiten als genoemd in de bij de regels behorende en in Bijlage 1 
opgenomen bedrijvenlijst, of die naar aard en invloed op de omgeving hiermee 
vergelijkbaar zijn, mits:
1. de hieruit voortvloeiende activiteiten niet vergunningsplichtig zijn in het 

kader van de milieuwetgeving;
2. de oppervlakte ten hoogste 40% bedraagt van het vloeroppervlak van de 

woning, met een maximum van 60 m²;
3. de activiteit uitgeoefend wordt door in ieder geval de bewoner van de 

woning;
4. parkeren op eigen erf plaatsvindt; indien dit niet mogelijk is mag de 

parkeerdruk in de naaste omgeving als gevolg van de voorgenomen activiteit 
niet onevenredig toenemen;

5. geen horeca en detailhandel plaatsvinden.
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Hoofdstuk 3  ALGEMENE REGELS

Artikel 6  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan 
waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de 
beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 7  Algemene gebruiksregels

7.1  Gebruik van onbebouwde gronden

7.1.1  Strijdig gebruik
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:
a. onbebouwde gronden te gebruiken of te laten gebruiken voor:

1. de uitstalling, opslag, stand- of ligplaats van kampeerwagens, toer- of 
stacaravans en tenten;

2. de opslag van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten, 
bouwmaterialen, werktuigen, machines of onderdelen hiervan;

3. het opslaan van gebruiksklare of gebruiksonklare voer-, vaar- en/of 
vliegtuigen of onderdelen hiervan;

4. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van puin, vuil of andere 
vaste of vloeibare afvalstoffen;

5. prostitutiedoeleinden.

7.1.2  Uitzondering op het strijdig gebruik
Het bepaalde in lid 7.1.1 is niet van toepassing voor zover het betreft:
a. het tijdelijk opslaan van materialen en werktuigen welke nodig zijn voor de 

realisering of de handhaving van de in het plan aangewezen bestemmingen;
b. het opslaan of storten van afval- of meststoffen, voor zover noodzakelijk voor het 

normale onderhoud van tuinen en andere open terreinen.

7.2  Gebruik van bouwwerken

Het is in ieder geval verboden de gebouwen te gebruiken voor 
detailhandelsdoeleinden en als seksinrichting.
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Artikel 8  Algemene afwijkingsregels
Er kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van: 
a. de regels ten aanzien van het overschrijden van de bouw- en 

bestemmingsgrenzen voor de bouw van erkers bij (bedrijfs)woningen, met ten 
hoogste 1,50 m en over maximaal 2/3 van de breedte van de voorgevel van het 
(hoofd)gebouw, mits:
1. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en 

bebouwingsbeeld;
b. de regels ten aanzien van het overschrijden van de bouwhoogte van gebouwen, 

met niet meer dan 10%;
c. de regels ten aanzien van het overschrijden van de bouwhoogte van 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met niet meer dan 20%;
d. de regels ten aanzien van geringe afwijkingen van het beloop van een weg, 

groenstroken of begrenzing van bestemmingen, indien bij definitieve uitmeting 
en verkaveling blijkt dat deze geringe afwijkingen vanwege het belang van een 
juiste verwerkelijking van het plan gewenst of noodzakelijk zijn, mits de 
afwijkingen ten opzichte van hetgeen is aangegeven niet meer dan 4,00 m 
bedragen.
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Hoofdstuk 4  OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 9  Overgangsrecht

9.1  Overgangsrecht bouwwerken

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

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

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in sublid a. een 
omgevingsvergunning 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.

9.2  Overgangsrecht gebruik

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

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

c. Indien het gebruik, bedoeld in 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 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregels 
van dat plan.
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Artikel 10  Slotregel
Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het
bestemmingsplan Biddinghuizen - Plein Gezinshuis (4051)
van de gemeente Dronten.

Behorend bij het besluit van ...
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BIJLAGE BIJ DE REGELS
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Bijlage 1  Bedrijvenlijst
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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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SBI-CODE 1993 SBI-CODE 2008 OMSCHRIJVING                              CAT

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



VNG-bestand categorale bedrijfsindeling 2009 (planologische selectie)  blz. 10

SBI-CODE 1993 SBI-CODE 2008 OMSCHRIJVING                              CAT

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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