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Hoofdstuk 1 Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen  

In deze regels wordt verstaan onder: 

 

1.1 plan   

Het bestemmingsplan Hamersveldseweg 138, Leusden met identificatienummer 

NL.IMRO.0327.226-0301 van de gemeente Leusden. 

 

1.2  bestemmingsplan 

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij 

behorende bijlagen. 

 

1.3  aanduiding 

Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge 

de regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze 

gronden. 

 

1.4  archeologische waarde 

De aan een gebied toegerekende waarde in verband met de kennis en de studie van de in 

dat gebied voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteit uit oude 

tijden. 

 

1.5  bebouwing 

Eén of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde. 

 

1.6  bed and breakfast: 

een kleinschalige overnachtings- en verblijfsaccommodatie gericht op het bieden van de 

mogelijkheid tot een toeristisch kortdurend verblijf met het serveren van ontbijt binnen 

bestaande woning of bijbehorend bouwwerk door de bewoners. 

 

1.7  bedrijf 

een onderneming waarbij de bedrijfsactiviteiten gericht zijn op het vervaardigen, bewerken, 

installeren, inzamelen en verhandelen van goederen, waarbij eventueel detailhandel 

uitsluitend plaatsvindt als ondergeschikt onderdeel van de onderneming in de vorm van 

verkoop c.q. levering van ter plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen, dan 

wel goederen die in rechtstreeks verband staan met de uitgeoefende handelingen. 

 

1.8  bedrijfsgebouw 

niet voor bewoning bestemd gebouw ten dienste van een bedrijf, instelling of andere 

voorziening. 

 

1.9  bedrijfs- of dienstwoning 

een woning die een functionele binding heeft met het bedrijf, de instelling of de inrichting, 

ten behoeve van beheer van en/of toezicht op het bedrijf, de instelling of de inrichting. 
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1.10  beroepsuitoefening aan huis 

een dienstverlenend beroep op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, 

kunstzinnig of technisch gebied of daarmee gelijk te stellen activiteiten, niet zijnde 

detailhandel, dat in een woning of bedrijfswoning (inclusief bijgebouwen) wordt 

uitgeoefend, waarbij de (bedrijfs)woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt 

en dat een ruimtelijke uitstraling of uitwerking heeft die met de woonfunctie in 

overeenstemming is. 

 

1.11  bijgebouw 

Een op zich zelf staand, vrijstaand of aangebouwd gebouw, dat door zijn constructie of 

afmetingen ondergeschikt is aan een op hetzelfde perceel gelegen hoofdgebouw, niet 

direct bereikbaar vanuit het hoofdgebouw. 

 

1.12 bodemingreep 

 grondwerkzaamheden, waartoe onder meer worden gerekend: 

a. het afgraven van grond waaronder ook wordt begrepen het verwijderen van bestaande 

funderingen en het graven of vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en 

andere wateren en het aanleggen van drainage; 

b. woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van gronden, 

c. het verlagen van het waterpeil; 

d. het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pompputten; 

e. het uitvoeren van hei- en / of boorwerken en/of indrijven van scherpe voorwerpen in de 

bodem; 

f. het bouwen van een fundering; 

g. het aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplantingen, het bebossen en 

aanplanten van gronden en het rooien en/of kappen van bos of andere houtgewassen 

waarbij de stobben worden verwijderd; 

h. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, voet-, ruiter- of rijwielpaden, banen 

of parkeergelegenheden en het aanleggen van andere oppervlakteverhardingen; 

i. het aanleggen van nieuwe en / of het vervangen en / of uitbreiden van bestaande 

(ondergrondse) transport-, energie-, riool- of telecommunicatieleidingen en daarmee 

verband houdende constructies, installaties of apparatuur. 

 

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  bouwvlak 

Een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 

regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten. 

 

1.15  bouwwerk 

Een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is 

verbonden. 

 

1.16 cultuurhistorische waarde 
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de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat is 

ontstaan door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis heeft gemaakt van 

dat bouwwerk of dat gebied, zoals dat ondermeer tot uitdrukking komt in de beplanting, het 

reliëf, de verkaveling, het sloten- of wegenpatroon en/of de architectuur. 

 

1.17  detailhandel 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder de uitstalling ten verkoop, het verkopen 

en/of leveren van goederen voor gebruik, verbruik of aanwending overwegend anders dan 

in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit. 

 

1.18  gebouw 

Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 

wanden omsloten ruimte vormt. 

 

1.19  hoofdgebouw 

Een gebouw dat op een bouwvlak door zijn constructie of afmetingen als het belangrijkste 

bouwwerk valt aan te merken, exclusief aan- en uitbouwen. Aan- en uitbouwen die tot de 

hoofdfunctie behoren, worden niet meegerekend tot het hoofdgebouw. 

 

1.20  nutsvoorzieningen 

een voorziening ten behoeve van de telecommunicatie en de gas-, water- en 

electriciteitsdistributie alsmede soortgelijke voorzieningen van openbaar nut, waaronder in 

ieder geval worden begrepen ondergrondse leidingen, transformatorhuisjes, pompstations, 

gemalen, telefooncellen en zendmasten. 

 

1.21  omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 

van werkzaamheden 

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

 

1.22  omgevingsvergunning ten behoeve van sloop 

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

 

1.23  overig bouwwerk 

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam 

met de aarde is verbonden. 

 

1.24  peil 

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

van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang; 

b. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de 

hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw; 

c. indien in of op het water wordt gebouwd: de hoogte van het terrein ter plaatse van het 

meest nabijgelegen punt waar het water grenst aan het vaste land. 

 

1.25  slopen 

het geheel of gedeeltelijk afbreken van gebouwen en andere bouwwerken. 
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1.26  risicovolle inrichting 

een inrichting waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een 

grenswaarde, een richtwaarde voor het risico dan wel een risico-afstand moet worden 

aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare 

objecten als bedoeld in genoemd Besluit en/of een inrichting waarbinnen een risicobron 

aanwezig is met een contour voor het plaatsgebonden risico van 10-6 per jaar berekend 

conform de uitgangspunten zoals vastgelegd in de Regeling externe veiligheid inrichtingen. 

 

1.27  seksinrichting 

Een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een mate 

alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht. Onder een seksinrichting 

worden in elk geval verstaan een parenclub en een prostitutiebedrijf al dan niet in 

combinatie met elkaar. 

 

1.28  voorgevel 

De voorgevel zoals deze bij de bouw van het betrokken gebouw oorspronkelijk is 

gerealiseerd. Van een woning op de hoek van twee straten is slechts één gevel de 

voorgevel. 

 

1.29  voorgevelrooilijn 

de denkbeeldige lijn die horizontaal loopt door het buitenwerks vlak van de voorgevel, tot 

aan de perceelsgrenzen. 

 

1.30  woning 

Een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de permanente huisvesting van één 

huishouden. 
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Artikel 2  Wijze van meten 

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

 

2.1  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. 

 

2.2  de bouwhoogte van een bouwwerk 

Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen 

gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals 

schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. 

 

2.3  de 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. 

 

2.4  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. 

 

2.5  de grondoppervlakte van een gebouw of ander gebouw 

Buitenwerks en boven peil. 

 

2.6  de bruto-vloeroppervlakte 

De oppervlakte gemeten op vloerniveau, langs de buitenomtrek van de opgaande 

scheidingsconstructies die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen. 
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 

Artikel 3 Bedrijf 

3.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Bedrijf’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. bedrijven, die in de van deze regels deel uitmakende bijlage 1 ‘Lijst 1 – Staat van 

Bedrijfsactiviteiten’ zijn aangeduid als categorie 1 of 2 ter plaatse van de aanduiding 

‘bedrijf tot en met categorie 2’ en bedrijven die zijn aangeduid als categorie 1, 2 of 3 ter 

plaatse van de aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 3’; 

b. een mengvoederbedrijf, waarbij de milieunormen en voorwaarden zoals omschreven in 

de ‘Notitie Milieuzonering’ die als bijlage II bij de toelichting van dit bestemmingsplan is 

opgenomen niet worden overschreden, ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm 

van bedrijf - mengvoederbedrijf (sb - mb); 

c. detailhandelsbedrijven, uitsluitend in de vorm van: 

1. detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit van nijverheid en industrie, in 

ter plaatse vervaardigde en/of bewerkte goederen, niet zijnde detailhandel in 

textiel, schoeisel en lederwaren, voedings- en genotmiddelen en 

huishoudelijke artikelen; 

2. detailhandelsbedrijven die zich uitsluitend toeleggen op postorderactiviteiten 

en/of verkoop via Internet; 

d. beroepsuitoefening aan huis bij de bedrijfswoning; 

e. de instandhouding van de waardevolle bebouwingskenmerken en –elementen van het 

ter plaatse voorkomende karakteristieke pand, ter plaatse van de aanduiding 

‘karakteristiek’; 

f. tuinen, groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen en overige 

voorzieningen; 

een en ander met uitzondering van: 

1. detailhandelsbedrijven; 

2. horecabedrijven; 

3. bedrijven die krachtens artikel 2.1, lid 3 juncto Bijlage 1 onderdeel D, van het 

Besluit omgevingsrecht zijn aangewezen als inrichtingen die in belangrijke mate 

geluidhinder kunnen veroorzaken, en 

4. risicovolle inrichtingen. 

 

3.2  Bouwregels  

 

3.2.1 Toegestane bouwwerken 

Op en in de gronden als bedoeld in lid 3.1 mogen uitsluitend worden gebouwd: 

a. gebouwen, waaronder bedrijf- en nutsgebouwen; 

b. één bedrijfswoning met bijbehorende bouwwerken, ter plaatse van de aanduiding 

'bedrijfswoning'; 

c. overige andere bouwwerken, zoals palen, masten, verkeers-, reclame- en andere 

tekens, technische installaties en erf- of perceelafscheidingen. 

 

3.2.2 Bouwen 

Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in sublid 3.2.1  
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a. het bebouwingspercentage mag op bij eenzelfde bedrijfsvestiging behorende gronden 

ten hoogste 70% bedragen; 

b. de inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer dan 600 m3 bedragen; 

c. de goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan daarbij hierna is aangegeven: 

Soort bouwwerk Max. goothoogte Max. bouwhoogte 

Bedrijfswoningen 6 m 8,5 m 

Bedrijfsgebouwen  24,5 m 

Overige gebouwen:  8,5 m 

pergola’s, luifels, carports en nutsvoorzieningen  3 m 

Erf- of terreinafscheidingen vóór de 

voorgevelrooilijn van een bedrijfswoning 

 1 m 

Overige erf- of terreinafscheidingen  3 m 

Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde  8,5 m 

 

 

3.3  Afwijken van de gebruiksregels  

Het bevoegd gezag is kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.1 teneinde 

bedrijfsactiviteiten toe te staan die niet zijn genoemd in bijlage 1 'Lijst 1 - Staat van 

Bedrijfsactiviteiten' en zijn aangeduid als categorie 1 of 2, dan wel in de Lijst voorkomen in een 

hogere categorie dan in het betreffende aanduidingsvlak is toegestaan, en die naar hun aard en 

invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijfsactiviteiten die ter plaatse bij recht zijn 

toegestaan.  
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Artikel 4  Groen 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. groenvoorzieningen; 

b. speelvoorzieningen; 

c. openbare nutsvoorzieningen; 

d. wandel- en fietspaden; 

e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen. 

 

4.2  Bouwregels 

a. Gebouwen mogen niet worden gebouwd. 

b. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer 

bedragen dan 3 m. 
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Artikel 5  Water 

 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. watergangen, waterpartijen en oeverstroken; 

b. waterhuishouding; 

c. met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en voorzieningen. 

 

5.2  Bouwregels 

Op de gronden als bedoeld in lid 5.1, mogen uitsluitend worden gebouwd andere 

bouwwerken ten dienste van de bestemming en/of noodzakelijk zijn voor het beheer en 

onderhoud van de watergang. 
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Artikel 6  Verkeer 

 

6.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Verkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wegen met maximaal twee rijstroken; 

b. in- en uitvoeg- en opstelstroken; 

c. parkeervoorzieningen; 

d. fiets- en voetpaden; 

e. groenvoorzieningen, watergangen en waterpartijen; 

f. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen. 

 

6.2  Bouwregels 

 

6.2.1 Toegestane bouwwerken 

 Op en in de gronden als bedoeld in lid 6.1 mogen uitsluitend worden gebouwd: 

a. ondergeschikte gebouwen en andere bouwwerken; 

b. bruggen, viaducten en duikers; 

c. overige andere bouwwerken, zoals lichtmasten, informatieborden, verkeerstekens 

en –regelinstallaties en straatmeubilair. 

 

6.2.2 Bouwen 

 Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in lid 6.2.1 gelden de volgende bepalingen: 

a. van gebouwen als bedoeld in lid 6.2.1 onder a mag de oppervlakte niet meer dan 

20 m2 bedragen en de bouwhoogte niet meer dan 4 meter; 

b. de bouwhoogte van andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan daarbij 

hierna is aangegeven: 

 

Bouwwerken Maximale bouwhoogte 

licht- en andere masten, informatieborden, verkeerstekens en 

-regelinstallaties 

12 meter 

bruggen en viaducten 6 meter 

beeldende kunstwerken 5 meter 

overige andere bouwwerken 4 meter 

ten dienste van nutsvoorzieningen: 

- gebouwen met een oppervlakte van niet meer dan 20 m² 

- overige andere bouwwerken 

 

3 meter 

2,5 meter 
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Artikel 7 Waarde – Archeologie lage verwachting 

7.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie lage verwachting' aangewezen gronden zijn, behalve voor 

de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het behoud en 

bescherming van de archeologische waarden. 

 

7.2 Bouwregels 

 

7.2.1 Archeologisch onderzoeksrapport 

Op en in de gronden als bedoeld in lid 7.1 mag ten behoeve van de andere voor deze 

gronden geldende bestemming(en) slechts worden gebouwd overeenkomstig de regels 

van die bestemming(en) en mits de aanvrager van een omgevingsvergunning een 

archeologisch onderzoeksrapport heeft overgelegd waarin de archeologische waarden van 

de gronden die blijkens de aanvraag zullen worden verstoord naar het oordeel van het 

bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld. 

 

7.2.2  Uitzondering 

Het bepaalde onder sublid 7.2.1 met betrekking tot het overleggen van een archeologisch 

onderzoeksrapport is niet van toepassing indien de aanvraag betrekking heeft op: 

a. vervanging, vernieuwing of verandering van de bestaande bebouwing, waarbij de 

oppervlakte niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande 

fundering;  

b. de met de oprichting van een bouwwerk samenhangende bodemingrepen niet dieper 

zijn dan 30 cm en de oppervlakte niet meer dan 10.000 m² bedraagt;  

c. indien op voorhand is vastgesteld dat het belang van de archeologie niet onevenredig 

wordt geschaad. 

7.2.3 Verlening vergunning 

Het bevoegd gezag verleent de onder sublid 7.3.1 bedoelde vergunning indien naar hun 

oordeel uit het daar genoemde rapport genoegzaam blijkt dat: 

a.    er geen archeologische waarden worden geschaad of; 

b.    schade door de met de oprichting van het bouwwerk samenhangende activiteiten kan    

worden voorkomen of zoveel mogelijk kan worden beperkt door het aan de 

omgevingsvergunning verbinden van voorwaarden. 

7.2.4 Voorwaarden voor verlening vergunning 

De volgende in sublid 7.3.3 genoemde voorwaarden kan door het bevoegd gezag aan de 

vergunning verbonden worden zoals: 

a.    de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische 

waarden 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 de archeologische 

monumentenzorg. 
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7.2.5 Weigering 

De onder sublid 7.3.1 bedoelde vergunning kan worden geweigerd indien door de 

bodemverstoring het belang van de archeologie onevenredig wordt geschaad. 

7.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 

van werkzaamheden 

 

7.3.1 Werken of werkzaamheden 

Het is verboden om zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van het bevoegd 

gezag, omgevingsvergunning, de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en 

werkzaamheden uit te voeren: 

a. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 30 cm, waartoe ook 

wordt gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen en 

aanleggen van drainage; 

b. het ophogen van de bodem met meer dan 30 cm; 

c. het aanleggen, vergraven, verruimen en dempen van sloten, vijvers en andere wateren 

op een grotere diepte dan 30 cm; 

d. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, paden, banen of 

parkeergelegenheid en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen, zulks 

indien de diepte van de aan te brengen verharding meer dan 30 cm bedraagt; 

e. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of andere wijze indrijven van 

voorwerpen in de grond op een grotere diepte dan 30 cm; 

f. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd op 

een grotere diepte dan 30 cm en het aanleggen van diepwortelende beplanting; 

g. het omzetten van gras naar bouwland; 

h. het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van daarmee 

verband houdende constructies, installaties of apparatuur op een grotere diepte dan 

30 cm. 

7.3.2  Archeologisch onderzoeksrapport 

a. de aanvrager van de vergunning als bedoeld in sublid 7.3.1 legt een archeologisch 

onderzoeksrapport over waarin de archeologische waarden van de gronden die 

blijkens de aanvraag zullen worden verstoord naar het oordeel van burgemeester en 

wethouders in voldoende mate zijn vastgesteld; 

b. de onder sublid 7.3.2 onder a beschreven verplichting tot het overleggen van een 

archeologisch onderzoeksrapport geldt niet indien op voorhand is vastgesteld dat het 

belang van de archeologie niet onevenredig wordt geschaad. 

7.3.3 Verlening vergunning 

Het bevoegd gezag verleent de onder sublid 7.3.1 bedoelde vergunning indien naar hun 

oordeel uit het daar genoemde rapport genoegzaam blijkt dat: 

a.    er geen archeologische waarden worden geschaad of; 

b.    schade door de met de werken en werkzaamheden samenhangende activiteiten kan    

worden voorkomen of zoveel mogelijk kan worden beperkt door het aan de 

omgevingsvergunning verbinden van voorwaarden. 



 

 

 

 R053250ac.18F5OLD.jwi | versie 01_001 | 14 januari 2019 15 

7.3.4 Voorwaarden voor verlening vergunning 

De volgende in sublid 7.3.3 genoemde voorwaarden kan door het bevoegd gezag aan de 

vergunning verbonden worden zoals: 

a.    de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische 

waarden 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 de archeologische 

monumentenzorg. 

7.3.5 Weigering 

De onder sublid 7.3.1 bedoelde vergunning kan worden geweigerd indien door de 

bodemverstoring het belang van de archeologie onevenredig wordt geschaad. 

7.3.6  Uitzondering 

Het in sublid 7.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden 

die een oppervlakte beslaan van ten hoogste 10.000m². 
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Hoofdstuk 3 Algemene regels 

Artikel 8  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 9  Algemene bouwregels 

9.1  Bouwen binnen bouwvlak 

Gebouwen mogen uitsluitend worden opgericht binnen bouwvlakken, tenzij in deze regels 

anders is bepaald. 

 

9.2  Gelding bestaande afmetingen, afstanden en percentages 

Voor zover legaal gebouwde (delen van) bouwwerken op het tijdstip van inwerkingtreding 

van het plan niet voldoen aan de in het plan genoemde maten en situering gelden de dan 

aanwezige maten en situering, uitsluitend ter plaatse van de afwijking, als vervangende 

regel.  

 

9.3 Ondergronds bouwen 

Voor het uitvoeren van ondergrondse werken, geen bouwwerken zijnde en 

werkzaamheden gelden, behoudens in deze regels opgenomen afwijkingen, geen 

beperkingen, met dien verstande, dat: 

a. het bouwwerk loodrecht onder het hoofdgebouw en/of daarbij behorende bijgebouwen 

wordt gebouwd; 

b. de maximale diepte van een ondergronds bouwwerk bedraagt 3,5 m, gemeten vanaf 

de onderkant van de begane grondvloer. 

 

9.4  Heroprichting 

In het geval van (her)oprichting van gebouwen is het bepaalde in 9.2 uitsluitend van 

toepassing, indien het geschiedt op dezelfde plaats. 
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Artikel 10  Algemene gebruiksregels 

10.1 Strijdig gebruik 

a. gronden en bouwwerken als of ten behoeve van een seksinrichting; 

b. gronden en bouwwerken als of ten behoeve van bedrijfsmatige vuurwerkopslag; 

c. onbebouwde gronden: 

1. als stand- of ligplaats van onderkomens; 

2. als opslag-, stort- of bergplaats van machines, voer- en vaartuigen en andere al of 

niet afgedankte stoffen, voorwerpen en producten; 

tenzij dit gebruik verband houdt met de verwerkelijking van de bestemming of het op de 

bestemming gerichte beheer van de gronden.  
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Artikel 11  Algemene afwijkingsregels 

11.1  Algemeen 

Het bevoegd gezag kan bij, omgevingsvergunning, afwijken van de regels van het plan: 

a. ten behoeve van het bouwen van niet voor bewoning bestemde bouwwerken voor 

nutsvoorzieningen, zoals gasdrukregelstations, wachthuisjes, telefooncellen, 

bewaarplaatsen van huisvuilcontainers en transformatorhuisjes, uitgezonderd 

verkooppunten voor motorbrandstoffen, waarvan de oppervlakte niet meer dan 30 m² 

en de bouwhoogte niet meer dan 3 m mag bedragen; 

b. indien en voorzover afwijkingen ten aanzien van de ligging van bestemmings- en 

bouwgrenzen en van aanduidingen noodzakelijk zijn ter aanpassing van het plan aan 

de bij uitmeting blijkende werkelijke toestand van het terrein, mits die afwijkingen ten 

opzichte van hetgeen is aangegeven niet meer dan 5 m bedragen; 

c. voor afwijkingen van regels, gesteld ten aanzien van maten en percentages, mits die 

afwijkingen beperkt blijven tot ten hoogste 10% van de in het plan aangegeven maten 

en percentages; 

d. ten behoeve van het bouwen van antennemasten tot een bouwhoogte van 20 m; 

e. ten behoeve van het bouwen van antennedragers of masten en bijbehorende 

installaties voor telecommunicatie, al of niet op of aan gebouwen of andere 

bouwwerken op een minimale afstand van 50 m tot woningen, tot een bouwhoogte van 

40 m, waarbij als voorwaarde kan worden gesteld: 

1. dat gebruik dient te worden gemaakt van bestaande masten voor 

telecommunicatie of andere bestaande hoge objecten, zoals hoge gebouwen, 

lichtmasten of hoogspanningsmasten, indien deze aanwezig zijn binnen een 

redelijke afstand van de gevraagde locatie, en 

2. dat rekening gehouden wordt met het voorkomen van onevenredige hinder 

voor omwonenden en schade aan het landschap, cultuurhistorie en ecologie.  

 

11.2  Bed and breakfast 

Het bevoegd gezag kan bij, omgevingsvergunning, afwijken van de regels van het plan, ten 

behoeve van verblijfsrecreatieve voorzieningen in de vorm van 'bed and breakfast'- 

appartementen, -vakantieappartementen of -pension, in een woning en daaraan 

aangebouwde bijbehorende bouwwerken, mits: 

a. de vloeroppervlakte van de verblijfsrecreatieve voorzieningen niet meer dan 30% van 

de vloeroppervlakte van de woning bedraagt en in ieder geval niet meer dan 50 m², 

b. in de omgeving van de betreffende woning geen onevenredige vergroting van de 

verkeers- en parkeerdruk optreedt, met dien verstande dat het parkeren ten behoeve 

van de verblijfsrecreatieve voorzieningen zoveel mogelijk op eigen terrein dient plaats 

te vinden. 

  



 

 

 

 R053250ac.18F5OLD.jwi | versie 01_001 | 14 januari 2019 20 

Artikel 12 Algemene wijzigingsregels 

12.1  Algemene wijzigingen 

 

12.1.1  Bevoegdheid 

Het bevoegd gezag kan, voorzover daaraan behoefte bestaat en zulks het belang van een 

goede ruimtelijke ontwikkeling van het in het plan begrepen gebied niet schaadt, 

a. de ligging van grenzen van bestemmings- en bouwvlakken en aanduidingen te 

wijzigen zodanig, dat: 

1. de geldende oppervlakte van de bij wijziging betrokken vlakken met niet meer 

dan 10% wordt verkleind of vergroot, en 

2. geen van de grenzen met meer dan 10 m wordt verschoven.  

 

12.1.2  Voorwaarden 

Van de in sublid 12.1.1 bedoelde wijzigingsbevoegdheid mag: 

a. slechts gebruik worden gemaakt indien aannemelijk is dat daardoor de 

gebruikswaarde dan wel het woongenot voor belendende percelen niet onevenredig 

wordt aantast en mits toepassing van de wijzigingsbevoegdheid niet tot een 

aanmerkelijke aantasting van de structurele opzet van het plan en de 

stedenbouwkundige eenheid van het desbetreffende gedeelte van het plan zal leiden; 

b. geen gebruik worden gemaakt indien een wijziging tot gevolg zou hebben dat de op 

grond van de Wet geluidhinder hoogst toelaatbare geluidsbelasting van woningen 

wordt overschreden, tenzij door het treffen van voorzieningen aan de woningen of op 

andere wijze binnen de hoogst toelaatbare waardes kan worden gebleven.  

 

12.2  Wijziging bijlage Staat van Bedrijfsactiviteiten 

Het bevoegd gezag kan de van deze regels deel uitmakende bijlage 1 als volgt te wijzigen: 

het toevoegen en schrappen van soorten bedrijven en soorten opslag en installaties en het 

veranderen van de categorie-indeling van soorten bedrijven, opslagen en installaties, voor 

zover veranderingen in de bedrijfsvoering en de milieugevolgen van soorten bedrijven, 

opslagen en installaties hiertoe aanleiding geven.  
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Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 

Artikel 13  Overgangsrecht 

13.1  Overgangsrecht bouwwerken 

Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt: 

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, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en 

omvang niet wordt vergroot, 

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden 

vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning 

wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet 

gegaan; 

b. bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van lid 13.1 sub a een omgevingsvergunning 

verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het 

eerste lid met maximaal 10%; 

c. Lid 13.1 sub 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 overgangsbepalingen 

van dat plan. 

  

13.2 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 lid 13.2 sub 

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 lid 13.2 sub 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. Lid 13.2 sub a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 

voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen 

van dat plan. 
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Artikel 14  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: 

Regels van het bestemmingsplan Hamersveldseweg 138, Leusden van de gemeente Leusden.   
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Bijlage I  

Staat van bedrijfsactiviteiten 
 

 

 

 



- 1 - 

Bestemmingsplan Hamersveldseweg 14  (bijlage bij de regels) 
 

Bijlage 1 bij de Regels: 
 

Lijst 1 - Staat van Bedrijfsactiviteiten 
Deze bijlage is ontleend aan "Bedrijven en milieuzonering", Sdu Uitgevers bv, Den Haag (2009). 
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Tabel 1: Bedrijven 

01 LANDBOUW EN  

DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 

 

  0 

       

016 Dienstverlening t.b.v. de landbouw:         

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

016 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: 

b.o. <= 500 m2 

  30 10 30 10 2 1   

0162 KI-stations 30 10 30 0 2 1   

10, 11 VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN 

DRANKEN 

        

1032, 

1039 

Groente- en fruitconservenfabrieken:         

1052 - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m2 10 0 30 0 2 1   

1071 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:         

1071 - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van 

charge-ovens 

30 10 30 10 2 1   

10821 Verwerking cacaobonen en vervaardiging 

chocolade- en suikerwerk: 

        

10821 - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen 

van hocoladewerken met p.o. <= 200 m2 

30 10 30 10 2 1   

10821 - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: 

p.o. <= 200 m2 

30 10 30 10 2 1   

10821 - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: 

p.o. <= 200 m2 

30 10 30 10 2 1   

10821 - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: 

p.o. <= 200 m2 

30 10 30 10 2 1   

1102 
t/m 

1104 

Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30 0 2 1   
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14 VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN 

VAN BONT 

        

141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. 

van leer) 

10 10 30 10 2 2   

16 HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN 

HOUT, RIET, KURK E.D. 

        

16290

2 

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

58 UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN 

OPGENOMEN MEDIA 

        

18129 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30 0 2 1 B  

1814 Grafische afwerking 0 0 10 0 1 1   

1814 Binderijen 30 0 30 0 2 2   

1813 Grafische reproductie en zetten 30 0 10 10 2 2 B  

1814 Overige grafische activiteiten 30 0 30 10 2 2 B  

182 Reproductiebedrijven opgenomen media 0 0 10 0 1 1   

23 VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, 

KALK- EN GIPSPRODUCTEN 

        

232, 

234 

Aardewerkfabrieken:         

232, 

234 

- vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 10 10 30 10 2 1  L 

26, 28, 

33 

VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN 

COMPUTERS 

        

26, 28, 

33 

Kantoormachines- en computerfabrieken incl. 

reparatie 

30 10 30 10 2 1   

26, 27, 

33 

VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, 

APPARATEN EN BENODIGDH. 

        

293 Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 30 10 2 1   

26, 32, 

33 

VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE 

APPARATEN EN INSTRUMENTEN 

        

26, 32, 

33 

Fabrieken voor medische en optische apparaten 

en instrumenten e.d. incl. reparatie 

30 0 30 0 2 1   
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31 VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN 

N.E.G. 

        

9524 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 0 10 10 0 1 1   

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

322 Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30 10 2 2   

32991 Sociale werkvoorziening 0 30 30 0 2 1   

35 PRODUCTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, 

STOOM EN WARM WATER 

        

35 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met 

transformatorvermogen: 

        

35 - < 10 MVA 0 0 30 10 2 1 B  

35 Gasdistributiebedrijven:         

35 - gas: reduceer-, compressor-, meet- en 

regelinst. Cat. A 

0 0 10 10 1 1   

35 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en 

gebouwen), cat. B en C 

0 0 30 10 2 1   

35 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:         

35 - blokverwarming 10 0 30 10 2 1   

36 WINNING EN DISTRIBUTIE VAN WATER         

36 Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:         

36 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:         

36 - < 1 MW 0 0 30 10 2 1   

41, 

42, 43 

BOUWNIJVERHEID         

41, 42, 

43 

- aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 

1000 m2 

0 10 30 10 2 1 B  

45, 47 HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; 

BENZINESERVICESTATIONS 

        

451, 
452, 

454 

Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en 

servicebedrijven 

10 0 30 10 2 2 B  

45204 Autobeklederijen 0 0 10 10 1 1   
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45205 Autowasserijen 10 0 30 0 2 3   

453 Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -

accessoires 

0 0 30 10 2 1   

46 GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING         

461 Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 10 0 1 1   

4622 Grth in bloemen en planten 10 10 30 0 2 2   

4634 Grth in dranken 0 0 30 0 2 2   

4635 Grth in tabaksproducten 10 0 30 0 2 2   

4636 Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30 0 2 2   

4637 Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10 30 0 2 2   

4638, 

4639 

Grth in overige voedings- en genotmiddelen 10 10 30 10 2 2   

464, 

46733 

Grth in overige consumentenartikelen 10 10 30 10 2 2 1  

46711 Grth in vaste brandstoffen:         

4673 - algemeen: b.o. <= 2000 m2 0 10 30 10 2 1   

46735 zand en grind:         

46735 - algemeen: b.o. <= 200 m2  0 10 30 0 2 1   

4674 Grth in ijzer- en metaalwaren en 

verwarmingsapparatuur: 

        

4674 - algemeen: b.o. < = 2.000 m2 0 0 30 0 2 1   

46752 Grth in kunstmeststoffen 30 30 30 30 R   2 1   

4676 Grth in overige intermediaire goederen 10 10 30 10 2 2   

466, 

469 

Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, 

vakbenodigdheden e.d. 

0 0 30 0 2 2   

47 DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN         

952 Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en 

motorfietsen) 

0 0 10 10 1 1   
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55 LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING         

562 Cateringbedrijven 10 0 30 10 2 1   

49 VERVOER OVER LAND         

493 Taxibedrijven 0 0 30 0 2 2   

495 Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 0 0 30 10 2 1 B  

52 DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER         

52109 Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 0 0 30 10 2 2   

5221 Autoparkeerterreinen, parkeergarages 10 0 30 0 2 3  L 

53 POST EN TELECOMMUNICATIE         

531, 

532 

Post- en koeriersdiensten 0 0 30 0 2 2   

61 Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 0 1 1   

61 zendinstallaties:         

61 - FM en TV 0 0 0 10 1 1   

77 VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, 

ANDERE ROERENDE GOEDEREN 

        

7711 Personenautoverhuurbedrijven 10 0 30 10 2 2   

772 Verhuurbedrijven voor roerende goederen 

n.e.g. 

10 10 30 10 2 2   

62 COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE         

62 Computerservice- en informatietechnologie-

bureau's e.d. 

0 0 10 0 1 1   

58, 63 Datacentra 0 0 30 0 2 1   

72 SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK         

721 Natuurwetenschappelijk speur- en 

ontwikkelingswerk 

30 10 30 30 R  2 1   

722 Maatschappij- en geesteswetenschappelijk 

onderzoek 

0 0 10 0 1 1   

63, 

69tm71, 

73, 74, 

OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING         



 - 6 -   

Bestemmingsplan Hamersveldseweg 14 (bijlage bij de regels) 

 Afstanden in meters 

C
A
T
E
G
O
R
IE
 

   indices 

S
B
I-
C
O
D
E

  

 

OMSCHRIJVING 

G
EU

R
 

ST
O

F 

G
EL

U
ID

 

G
EV

A
A

R
 

V
ER

K
EE

R
 

B
O

D
EM

 

LU
C

H
T 

77, 78, 

80tm82 

74203 Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 10 2 2 B  

82992 Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 0 0 10 0 1 2   

37, 38, 

39 

MILIEUDIENSTVERLENING         

3700 rioolgemalen 30 0 10 0 2 1   

59 CULTUUR, SPORT EN RECREATIE         

591, 
592, 

601, 

602 

Studio's (film, TV, radio, geluid) 0 0 30 10 2 2   

931 Sportscholen, gymnastiekzalen 0 0 30 0 2 2   

96 OVERIGE DIENSTVERLENING         

96012 Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30 30 R   2 2 B L 

96013 Wasverzendinrichtingen 0 0 30 0 2 1   

96013 Wasserettes, wassalons 0 0 10 0 1 1   

9602 Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten 0 0 10 0 1 1   

9313, 

9604 

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

9609 Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 0 0 10 0 1 1   

Tabel 2: Opslagen en installaties 

0 OPSLAGEN         

1 butaan, propaan, LPG (in tanks):         

1 - bovengronds, < 2  m3 - - - 30 2 -   

3 brandbare vloeistoffen (in tanks):         

3 - bovengronds, K3-klasse: < 10  m3 10 - - 10 2 - B  

5 Gevaarlijke stoffen (incl. bestrijdingsmiddelen) 

in emballage of in gasflessen: 
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5 - beperkte hoeveelheden (< 150 ton)  en hoog 

 beschermingsniveau 

- - - 30 2 -   

6 ontplofbare stoffen en munitie:         

6 - >= 250.000 patronen en >= 25 kg NEM (netto 

explosieve massa) overig gevarensubklasse 1.4 

- - - 30 2 -   

11 INSTALLATIES         

14 laboratoria:         

14 - chemisch / biochemisch 30 0 30 10 D  2 1   

14 - medisch en hoger onderwijs 10 0 30 10 2 1   

16 keukeninrichtingen 30 0 10 0 2 1   

18 koelinstallaties ammoniak < 400 kg 0 0 30 10 2 1   

22 noodaggregaten t.b.v. elektriciteitsopwekking 10 0 30 10 D  2 1   

25 vorkheftrucks, elektrisch 0 10 30 0 2 1   

26 transformatoren < 1 MVA 0 0 10 10 1 1   

29 hydrofoorinstallaties 0 0 30 0 2 1   

31 stookinstallaties>900kW thermisch vermogen:         

32 - gas, < 2,5 MW 10 0 30 10 2 1   

32 - olie, < 2,5 MW 30 0 30 10 2 1   

33 luchtcompressoren 10 10 30 10 D  2 1   

34 liftinstallaties 0 0 10 10 1 1   

35 motorbrandstofpompen zonder LPG 30 0 30 10 2 2 B  
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Nadere toelichting staat van bedrijfsactiviteiten 
Deze bijlage is ontleend aan 'Bedrijven en milieuzonering', Sdu Uitgevers bv, Den Haag (2009). 

1. Hoofdindeling 

Tabel 1 omvat de bedrijfstypen met codering volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008. Bij 

die bedrijfstypen is rekening gehouden met de normaliter bij deze bedrijven voorkomende 

opslagen en installaties. 

Tabel 2 omvat algemene opslagen en installaties voor situaties dat: 

1. bedrijven bijzondere opslagen en/of installaties hebben, die anders dan 'normaal' zijn voor die 

bedrijven of 

2. het betreft opslagen en/of installaties, die op zich niet als een bepaald bedrijf of bedrijfstype 

kunnen worden aangemerkt, maar wel als een relevante bedrijfsactiviteit in het kader van een 

bestemmingsplan. 

2. Afstanden voor geur, stof, geluid en gevaar 

Per bedrijfstype zijn voor elk van de aspecten geur, stof, geluid en gevaar de afstanden 

aangegeven die in de meeste gevallen kunnen worden aangehouden tussen een bedrijf en 

woonbebouwing, om hinder en schade aan mensen tot een aanvaardbaar niveau te beperken. 

Voor elk van de aspecten is de noodzakelijk geachte afstand bepaald. In principe geldt de afstand 

tussen enerzijds de perceelsgrens van het bedrijf en anderzijds de gevel van een woning. Uit de 

vier verkregen afstanden kan de uiteindelijk noodzakelijk geachte afstand worden afgeleid: de 

grootste van de vier. Bij deze invulling zijn de volgende afstandscategorieën gehanteerd voor 

omgevingstype rustige woonwijk en rustig buitengebied: 

10 m 

30 m 

50 m 

100 m 

200 m 

300 m 

500 m 

700 m 

1.000 m 

1.500 m 

Mocht een bedrijf meerdere SBI-codes kennen, dan moet voor elk aspect de grootste afstand 
worden genomen. Dat geldt ook voor de gebruikte installaties en opslagen. 

Opgemerkt dient te worden dat de methodiek in de eerste plaats is ontwikkeld om in nieuwe 

situaties een vestigingsplaats voor een bedrijf vast te stellen en niet voor toetsing van bestaande 

situaties. Daarom wordt bij bestaande situaties uitgegaan van de maatregelen, die voor een 

nieuwe vestiging van een dergelijk bedrijfs- /activiteitstype redelijkerwijs kunnen worden 

verwacht. Verder gelden de afstanden alleen in relatie tot rustige woonwijken gelegen in zuivere 

woongebieden, dus niet voor woningen die in gebieden liggen met een andere bestemming of 

kwalificatie. 

Voor de toepassing van deze methodiek op bestaande situaties is het zeker niet zo dat elk bedrijf, 

dat is gevestigd op kortere afstand tot aaneengesloten woonbebouwing dan de wenselijke, 

zonder meer onaanvaardbaar is. Wel geeft de gewenste afstand een maat voor potentiële hinder, 

gevaar of schade. 

3. Gevaar: (D) divers, risico (R) en vuurwerk (V) 

Voor activiteiten met een grote variatie in productieprocessen en daarmee een grote variatie in 

milieubelasting vertonen is de letter D van divers opgenomen. Voor bepaalde bedrijfstypen is na 

de afstand voor gevaar de letter R van 'risico' aangegeven. Dat houdt in dat voor deze 
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bedrijfsactiviteiten moet worden nagegaan of het Bevi van toepassing is. Daarnaast is bij bepaalde 

bedrijfstypen na de afstand voor gevaar de letter V van 'vuurwerk' opgenomen. Voor deze 

bedrijfsactiviteiten dient getoetst te worden aan het Vuurwerkbesluit. 

4. Categorie 

De milieucategorie wordt afgeleid van de grootste afstand van de afstanden, die daarvóór in de 

kolommen geur, stof, geluid en gevaar zijn vermeld. De milieucategorie is vermeld in kolom 

'categorie'. 

Onder de kop 'categorie' is een indeling opgenomen, in tien mogelijke milieucategorieën: 

milieucategorie grootste afstand 

1 10 m 

2 30 m 

3.1 50 m 

3.2 100 m 

4.1 200 m 

4.2 300 m 

5.1 500 m 

5.2 700 m 

5.3 1.000 m 

6 1.500 m 

 

5. Indices voor verkeersaantrekkende werking, bodem (B) en lucht (L) 

Het aspect verkeer(saantrekkende werking) is kwalitatief beoordeeld. Dat weerspiegelt zich in een 

indicatie omtrent de bronsterkte: 

1. potentieel geringe verkeersaantrekkende werking; 

2. potentieel aanzienlijke verkeersaantrekkende werking; 

3. potentieel zeer grote verkeersaantrekkende werking. 

Het aspect bodem (bodemverontreiniging) geeft aan dat een activiteit een verhoogde kans op 

bodemverontreiniging geeft. 

Het aspect lucht (luchtverontreiniging) geeft aan dat een activiteit een uitstoot van schadelijke 

stoffen naar de lucht heeft die mogelijk in planologisch opzicht relevant is. 

6. Verklaring gebruikte afkortingen 

- : niet van toepassing / niet relevant 

< : kleiner dan 

> : groter dan 

= : gelijk aan 

cat. : categorie 

e.d. : en dergelijke 

i.e. : inwonereenheden 

kl. : klasse 

n.e.g. : niet elders genoemd 

o.c. : opslagcapaciteit 

p.c. : productiecapaciteit 

p.o. : productieoppervlak 

b.o. : bedrijfsoppervlak 

v.c. : verwerkingscapaciteit 

u : uur 

d : dag 

w : week 
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j : jaar 

B : bodemverontreiniging 

L : luchtverontreiniging 

R : risico (Besluit externe veiligheid inrichting mogelijk van toepassing) 

V : vuurwerkbesluit van toepassing  

 


