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Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 1     Inleidende regelsInleidende regelsInleidende regelsInleidende regels 

Artikel 1  Begrippen  

In deze regels wordt verstaan onder: 

1.1  plan: 

het bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen gemeente Eijsden' van de gemeente 

Eijsden. 

1.2  bestemmingsplan: 

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.0905.bpbedrijventerrein-va01 met de bijbehorende regels en bijlagen. 

1.3  50 dB(A) contour: 

vastgestelde contour als gevolge van industrielawaai conform artikel 2.4 van het 

Inrichtingen- en vergunningenbesluit van de Wet Milieubeheer. 

1.4  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. 

1.5  aanduidingsgrens: 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

1.6  aan horeca verwante bedrijvigheid: 

het exploiteren van een gebouw als amusementshal, bingozaal, seksclub, feest-

zaal of discotheek. 

1.7  ambacht(elijke): 

het bedrijfsmatig, geheel of overwegend door middel van handwerk vervaardigen, 

bewerken of herstellen en het installeren van goederen, alsook het verkopen en/of 

leveren, als ondergeschikte activiteit, van goederen die verband houden met het 

ambacht. 

1.8  archeologische waarde: 

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

de in dat gebied voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of acti-

viteit uit oude tijden. 

1.9  bebouwing: 

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 
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1.10  bedrijfsactiviteiten: 

vormen van bedrijf vergelijkbaar met of zoals opgenomen in 'bijlage 1. bij de re-

gels: toegesneden lijst van bedrijfstypen', conform de bijlage uit de brochure Be-

drijven en milieuzonering (editie 2009). 

1.11  bedrijfsgebouw: 

een gebouw dat dient voor de uitoefening van één of meer bedrijfsactiviteiten. 

1.12  bedrijfswoning: 

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor 

(het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestem-

ming van het gebouw of het terrein noodzakelijk is. 

1.13  bedrijfsverzamelgebouw: 

een gebouw waarin het uitoefenen van bedrijvigheid (waaronder industriële, am-

bachtelijke, dienstverlenende, consumentverzorgende, therapeutische, sportfunc-

ties en kantoren) wisselend kan worden uitgeoefend, waarbij de ruimtelijke uitstra-

ling in overeenstemming is met die van één bedrijf. 

1.14  begane grond: 

de eerste bouwlaag boven het peil. 

1.15  bestaande bebouwing: 

de als zodanig op de plankaart aangegeven bebouwing, zoals deze bestaat op het 

tijdstip van de ter inzage legging van het ontwerpplan, tenzij in de regels anders is 

bepaald. 

1.16  bestaand gebruik: 

het gebruik van grond en opstallen, zoals dat bestaat op het tijdstip dat het plan of 

betreffende planonderdeel rechtskracht heeft gekregen. 

1.17  bestemmingsgrens: 

de grens van een bestemmingsvlak. 

1.18  bestemmingsvlak: 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

1.19  bijgebouw: 

een vrijstaand of aangebouwd gebouw dat een functionele eenheid vormt met, 

ondergeschikt en dienstbaar is, aan een hoofdgebouw. 
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1.20  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. 

1.21  bouwgrens: 

de grens van een bouwvlak. 

1.22  bouwlaag: 

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering 

gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van 

de begane grondlaag en met uitsluiting van onderbouw/kelder en zolder. 

1.23  bouwmarkt: 

een al dan niet geheel overdekt detailhandelsbedrijf met een overdekt verkoopop-

pervlak van minimaal 1.000 m2, waarop een volledig of nagenoeg volledig assor-

timent aan bouw- en doe-het-zelf producten uit voorraad wordt aangeboden. 

1.24  bouwperceel: 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij 

elkaar behorende bebouwing is toegelaten. 

1.25  bouwperceelgrens: 

de grens van een bouwperceel. 

1.26  bouwvlak: 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge 

de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toege-

laten. 

1.27  bouwwerk: 

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die 

hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun 

vindt in of op de grond. 

1.28  cultuurhistorische waarde: 

de aan een bouwwerk of een 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.  
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1.29  detailhandel: 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen het uitstallen ten ver-

koop, het verkopen en/of bewaren van goederen aan personen die, die goederen 

kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een 

beroeps- of bedrijfsactiviteit. 

1.30  detailhandel in grove bouwmaterialen: 

Detailhandel in materialen voor de ruwbouw van gebouwen en dergelijke zoals 

stenen, zand, beton, bestratingsmateriaal en hout. 

1.31 (detail)handel in volumineuze goederen: 

detailhandel die vanwege de aard en omvang van de gevoerde artikelen een rela-

tief groot oppervlakte nodig heeft voor de uitstalling, zoals de verkoop van auto's, 

banden, boten, caravans, landbouwwerktuigen en grove bouwmaterialen. 

1.32  dienstverlening: 

bedrijf of instelling voor het bedrijfsmatig verrichten van economische en maat-

schappelijke diensten aan derden, waaronder zijn begrepen een kapperszaak, 

schoonheidsinstituut, fotostudio, uitzendbureau, bank, stomerij, wasserette, apo-

theek, reisbureau en naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijven en inrichtin-

gen, evenwel met uitzondering van een garagebedrijf, een horecabedrijf, een cen-

trum voor fysiotherapie of een fitnesscentrum. 

1.32  escortbedrijf: 

een natuurlijk persoon, groep van personen, en/of rechtspersoon die prostitutie 

aanbiedt, die uitgeoefend wordt op een andere plaats dan in de bedrijfsruimte of 

woning. 

1.34  gebouw: 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeelte-

lijk met wanden omsloten ruimte vormt. 

1.35  geluidzoneringsplichtige inrichting: 

een inrichting, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van 

vestiging in een bestemmingsplan een geluidzone moet worden vastgesteld. 

1.36  groothandel: 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen het uitstallen ten ver-

koop, het verkopen en/of leveren van goederen aan wederverkopers, dan wel aan 

instellingen of personen ter aanwending in een andere beroeps- of bedrijfsactivi-

teit. 



 

  

5 

 

1.37  growshop: 

winkel waarin de hoofdactiviteiten of één van de activiteiten wordt gevormd door 

detailhandel in kweekbenodigdheden (zoals meststoffen, bestrijdingsmiddelen, 

plantenvoeding, potgrond, lampen, ventilatiesystemen en waterpompen) bedoeld 

voor het kweken van verdovende middelen dan wel soortgelijke planten. 

1.38  headshop: 

winkel waarin de hoofdactiviteiten of één van de activiteiten wordt gevormd door 

detailhandel in artikelen of attributen die samenhangen met het consumeren van 

verdovende middelen zoals pijpjes en vloeitjes. 

1.39  hoofdgebouw: 

een gebouw dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen als be-

langrijkste gebouw valt aan te merken. 

1.40  horecabedrijf: 

een bedrijf of instelling, waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik 

ter plaatse worden verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt en/of 

waarin zaalaccommodatie wordt geëxploiteerd. 

1.41  industriël(e): 

een bedrijf dat gericht is op het vervaardigen c.q. bewerken van goederen, pro-

ducten en/of stoffen middels of grotendeels middels machines, installaties of an-

derszins via een geautomatiseerd proces. 

1.42  kantoor: 

een ruimte, of bij elkaar horende ruimten, die bedoeld zijn om voornamelijk te 

worden gebruikt voor administratieve werkzaamheden. 

1.43 monument: 

de conform artikel 6 Monumentenwet 1988 aangewezen zaken welke van alge-

meen belang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of 

hun cultuurhistorische waarde, alsmede terreinen van algemeen belang wegens 

aanwezigheid daar van voornoemde zaken. 

1.44  onderbouw: 

een gedeelte van een gebouw, dat wordt afgedekt door een vloer waarvan de bo-

venkant minder dan 1,20 meter boven peil is gelegen. 

1.45  onderkomens: 

voor verblijf geschikte, al dan niet aan hun bestemming onttrokken voer- en vaar-

tuigen, waaronder begrepen woonwagens, woonschepen, caravans, stacaravans, 
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kampeerauto's, tenten, schuiltenten, schuilhutten en keten, al dan niet ingericht 

ten behoeve van een recreatief buitenverblijf voor zover deze niet als bouwwerken 

zijn aan te merken. 

1.46  peil: 

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

hoogte van die weg ter plaatse van de hoofdtoegang; 

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

de hoogte van het terrein ter plaatse van die hoofdtoegang bij voltooiing van 

de bouw. 

1.47  perceel:  

een deel van het Nederlands grondgebied van welk deel de Dienst voor het ka-

daster en openbare register, de begrenzing met behulp van landmeetkundige ge-

gevens heeft vastgelegd op grond van gegevens betreffende de rechtstoestand, 

bestemming en het gebruik dat door zijn kadastrale aanduiding is gekenmerkt. 

1.48  perifere detailhandel: 

detailhandel in goederen die vanwege de omvang en aard een groot oppervlakte 

nodig hebben voor de uitstalling te weten: de verkoop in auto's, banden, boten, 

caravans, grove bouwmaterialen en landbouwwerktuigen. 

1.49  productiegebonden detailhandel: 

goederen die ter plaatse worden vervaardigd, gerepareerd en/of toegepast in het 

productieproces waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de produc-

tiefunctie. 

1.50  prostitutie: 

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een 

ander tegen vergoeding. 

1.51  psychedelica: 

chemische stoffen waarmee veranderingen in de psychische structuur, zelfs psy-

chotische toestanden, kunnen worden teweeggebracht. 

1.52  standplaats: 

een kavel, bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen 

aanwezig zijn die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, andere instel-

lingen of van gemeenten kunnen worden aangesloten. 
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1.53  seksinrichting: 

een voor publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in omvang 

alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen 

van erotische-pornografische aard plaatsvinden; 

onder een seksinrichting worden in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf -

waaronder begrepen een erotische massagesalon- een seksbioscoop, een seks-

automatenhal, een sekstheater of een parenclub, alsmede bedrijven die hun be-

drijf voeren geheel of gedeeltelijk in overwegend seksueel geaarde dienstverle-

ning, al dan niet in combinatie met elkaar. 

1.54  sekswinkel: 

een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin hoofdzakelijk goederen 

van erotische-pornografische aard aan particulieren plegen te worden verkocht 

dan wel verhuurd. 

1.55  smartshop: 

een winkel die zich specialiseert in de verkoop van psychoactieve substanties, 

waaronder meestal natuurlijke psychedelica, en gerelateerde literatuur en acces-

soires. 

1.56  stedenbouwkundig beeld: 

ruimtelijke verschijningsvorm van de bestaande bebouwing, die wordt bepaald 

door de situering, de aansluitende terreinen, de bouwmassa's, de gevelindeling en 

de dakvormen. 

1.57  straatmeubilair: 

verkeersgeleiders, rampalen/amsterdammertjes, verkeersborden, brandkranen, 

lichtmasten, zitbanken, bloembakken, papier-, glas- en andere inzamelbakken, 

toegangsconstructies voor ondergrondse voorzieningen, kunstwerken, speeltoe-

stellen en draagconstructies voor reclame, telefooncellen, abri's en kleinschalige 

bouwwerken ten behoeve van (openbare) nutsvoorzieningen en daarmee verge-

lijkbare objecten. 

1.58  tuincentrum: 

een bedrijf, dat is gericht, al dan niet in combinatie met het telen van gewassen, 

op het verkopen en leveren van die gewassen en andere goederen voor het in-

richten van tuinen. 

1.59  volumineuze goederen: 

goederen van enige omvang te weten auto's, banden, boten, caravans, land-

bouwwerktuigen en grove bouwmaterialen. 
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1.60  voorzieningen van algemeen nut: 

gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde en werkzaamheden ten behoeve 

van het openbaar nut, het telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer of het 

wegverkeer. 

1.61  weg: 

een voor het rij- of ander verkeer bestemde weg of pad, daaronder begrepen de 

daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de weg of pad behorende bermen en 

zijkanten, alsmede de aan de weg liggende en als zodanig aangeduide parkeerge-

legenheden. 

1.62  woning/wooneenheid: 

een gebouw of een gedeelte van een gebouw, geschikt en bestemd voor de zelf-

standige huisvesting van een huishouden; 

hiervan is ook sprake bij een kamerverhuurbedrijf, waarbij de kamers afzonderlijke 

wooneenheden vormen, indien daarbij centrale voorzieningen aanwezig zijn, zoals 

een keuken, een douche en andere centrale voorzieningen. 

1.63  woonwagen: 

een voor bewoning bestemd gebouw dat is geplaatst op een standplaats en dat in 

zijn geheel of in delen kan worden geplaatst. 

1.64  zolder: 

ruimte(n) in een gebouw die geheel is (zijn) afgedekt met schuine daken en die in 

functioneel opzicht deel uitmaakt van (de) daaronder gelegen bouwlaag of bouw-

lagen. 
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Artikel 2  Wijze van meten  

2.1   

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1.1 de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens: 

de kortste afstand van de zijdelingse perceelsgrens tot enig punt van het op dat 

bouwperceel voorkomend vergunningplichtige bouwwerk. 

2.1.2 het bebouwingspercentage: 

het door bouwwerken bebouwde oppervlak, uitgedrukt in procenten van de opper-

vlakte van het bouwperceel, voor zover dat gelegen is binnen de bestemming of 

een in de regels nader aan te duiden gedeelte van die bestemming. 

2.1.3 de bouwhoogte van een bouwwerk: 

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

gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals 

schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderde-

len. 

2.1.4 de bruto bedrijfsvloeroppervlakte: 

binnenwerks op de vloer van de ruimten die worden of kunnen worden gebruikt 

voor bedrijfsactiviteiten. 

2.1.5 de dakhelling: 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 

2.1.6 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. 

2.1.7 de hoogte van een bouwlaag: 

de afstand tussen de scheidende vloerdelen gemeten van bovenkant afgewerkte 

vloer (peil) tot bovenkant afgewerkte vloer. 

2.1.8 de inhoud van een bouwwerk: 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels 

(en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 
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2.1.9 de lengte en/of breedte en/of diepte van een bouwwerk: 

tussen de buitenzijde van de gevels of het hart van de scheidsmuren, met dien 

verstande, dat wanneer de zijgevels niet evenwijdig lopen of verspringen, het ge-

middelde wordt genomen van de kleinste en de grootste breedte. 

2.1.10 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 bouwter-

rein ter plaatse van het bouwwerk. 

2.2   

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden onderge-

schikte bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatieka-

nalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten en overstekende daken buiten be-

schouwing gelaten, tot een maximum van 1,50 meter.  
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HoofdHoofdHoofdHoofdstuk 2 stuk 2 stuk 2 stuk 2     BestemmingsregelsBestemmingsregelsBestemmingsregelsBestemmingsregels 

Artikel 3  Bedrijf – Nutsvoorziening  

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Bedrijf – Nutsvoorziening' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. ter plaatse aanwezige nutsvoorzieningen, alsmede de daarbij behorende on-

dergrondse leidingen en daarbij behorende zonering; 

b. de afvoer van rioolwater, ter plaatse van de aanduiding 'gemaal'. 

3.2  Bouwregels 

3.2.1  Algemeen 

Op de voor 'Bedrijf – Nutsvoorziening' aangewezen gronden mogen uitsluitend 

worden gebouwd:  

a. gebouwen, geen woning zijnde, ten behoeve van de onder 3.1 genoemde 

doeleinden,  

en de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die qua aard en 

afmetingen bij deze bestemming passen. 

3.2.2  Regels met betrekking tot het bouwvlak 

a. Gebouwen dienen in het bouwvlak te worden gebouwd. 

b. Het bouwvlak mag geheel worden bebouwd. 

c. De bouwhoogte van een gebouw mag niet minder bedragen dan 2,60 meter 

en niet meer dan 3,00 meter. 

3.2.3  Overige regels met betrekking tot bebouwing 

Binnen het bestemmingsvlak mag de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebou-

wen zijnde, niet meer dan 3,00 meter bedragen, met uitzondering van telecommu-

nicatiemasten. De bouwhoogte van telecommunicatiemasten bedraagt maximaal 

20,00 meter uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'zend-

/ontvangsinstallatie', waar de bouwhoogte maximaal 55,50 meter mag bedragen. 

3.3  Ontheffing van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen voor het oprichten van 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot een bouwhoogte die nodig is voor de vei-

ligheid en het functioneren van de betreffende nutsvoorziening, mits: 

a. daaruit geen onevenredig nadelige gevolgen voortvloeien voor het woonmili-

eu. 
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3.4  Specifieke gebruiksregels 

3.4.1  Specifieke gebruiksregels 

Onder verboden gebruik, als bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke orde-

ning, wordt ten minste verstaan het gebruik van de gronden, anders dan voor: 

a. groenvoorzieningen; 

b. oppervlakteverhardingen; 

c. inname van afvalstoffen, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'specifie-

ke vorm van bedrijf - inname van afvalstoffen'. 
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Artikel 4  Bedrijventerrein – 1  

4.1  Bestemmingsomschrijving 

4.1.1   

De voor 'Bedrijventerrein – 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. ter plaatse reeds bestaande bedrijven, welke aanwezig zijn op het moment dat 

het bestemmingsplan in werking treedt;  

b. bedrijven die zijn opgenomen in 'bijlage 1. bij de regels: toegesneden lijst van 

bedrijfstypen', met uitzondering van: 

1. in het kader van de Wet geluidhinder zoneringsplichtige inrichtingen; 

2. risicovolle inrichtingen zoals bedoeld in het 'Besluit externe veiligheid in-

richtingen'; 

3. detailhandel in volumineuze goederen, perifere detailhandel en bouw-

markt;   

4. tuincentrum, behoudens ter plaatse van de aanduiding ‘tuincentrum’; 

5. bedrijven in de levensmiddelenindustrie, ter plaatse van de aanduiding 

'specifieke vorm van bedrijf uitgesloten - levensmiddelenindustrie'; 

en met dien verstanden dat de volgende milieuzonering in acht wordt genomen: 

ter plaatse van de  

aanduiding:  

zijn de volgende categorieën bedrijven, zoals op-

genomen in 'bijlage 1. bij de regels: toegesneden 

lijst van bedrijfstypen', toegestaan: 

'bedrijf tot en met  

categorie 3.1' 

categorie 2 tot en met 3.1 

 

'bedrijf tot en met  

categorie 3.2' 

categorie 2 tot en met 3.2 

 

'bedrijf tot en met  

categorie 4.1' 

categorie 2 tot en met 4.1 

 

'bedrijf tot en met  

categorie 4.2' 

categorie 2 tot en met 4.2 

c. een oppervlakte per bouwperceel van maximaal 5000 m2, ter plaatse van de 

aanduiding 'maximum oppervlakte';  

d. caravanstalling, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'caravanstalling';  

e. een museum, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘museum’; 

f. een zendmast, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'zend-

/ontvangstinstallatie'; 

g. kantoren als ondergeschikt onderdeel van het bedrijf, dan wel als onderdeel 

van een bedrijfsverzamelgebouw; 

h. detailhandel naast de bedrijfsfunctie, uitsluitend overeenkomstig de als bijlage 

2. bij de regels opgenomen lijst van aanwezige detailhandel en in omvang zo-

als aanwezig op het moment dat het bestemmingsplan in werking treedt;  

met de daarbij behorende: 

i. bedrijfswoningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning'; 
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j. ontsluitingswegen en voorzieningen ter ontsluiting van de bedrijven; 

k. parkeervoorzieningen; 

l. groenvoorzieningen, waaronder begrepen tuinen en erven; 

m. infiltratie- en bergingsvoorzieningen, inclusief benodigde voorzieningen voor 

voorbehandeling en risicobeperking in verband met het te infiltreren en/of te 

bergen water. 

4.1.2   

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de dubbelbestemming(en): 

a. Leiding; 

b. Waterstaat – Waterlopen; 

zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtname van de voor-

rangsregels uit artikel 22.3. 

4.2  Bouwregels 

4.2.1  Algemeen 

Op de voor 'Bedrijventerrein – 1' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden 

gebouwd:  

a. gebouwen, geen woningen zijnde, ten behoeve van de onder 4.1 genoemde 

doeleinden; 

b. één bedrijfswoning per bouwperceel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 

'bedrijfswoning', 

en de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die qua aard en 

afmetingen bij deze bestemming passen. 

4.2.2  Regels met betrekking tot gebouwen 

a. Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd. 

b. Bedrijfswoningen met bijbehorende bijgebouwen mogen uitsluitend ter plaatse 

van de aanduiding 'bedrijfswoning' worden gebouwd. 

c. Ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' is het 

maximaal toegestane percentage dat aan bebouwing per bouwperceel mag 

worden opgericht aangegeven, onder de voorwaarde dat in voldoende mate in 

de parkeerbehoefte wordt voorzien op eigen terrein, overeenkomstig de nor-

mering in artikel 22.2.2. 

d. De afstand van gebouwen tot de perceelsgrenzen van de afzonderlijke bouw-

percelen zal, voor zover niet in de perceelsgrens wordt gebouwd, ten minste 

4,00 meter bedragen. Daarbij mag ten hoogste aan één zijde in de zijdelingse 

perceelsgrens worden gebouwd. 
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e. De maximale bouwhoogte van gebouwen is ter plaatse van de aanduiding 

'maximale bouwhoogte' aangegeven of mag maximaal de bestaande bouw-

hoogte op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan bedra-

gen indien deze hoger is. 

f. Gebouwen mogen plat of met een kap, waarvan de dakhelling ligt tussen de 

15° en 50°, worden afgedekt. 

g. Bedrijfswoningen, mogen zowel inpandig als (half)vrijstaand worden gebouwd 

onder de voorwaarden dat bij (half)vrijstaande woningen de goothoogte 

maximaal 7,00 meter en de bouwhoogte maximaal 10,00 meter mag bedra-

gen. 

h. De inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 800 m3. 

i. Ondergronds bouwen is onder bebouwing toegestaan, mits daarbij niet be-

hoeft te worden voorzien in een toegang van buitenaf, ten behoeve van het 

zelfstandig functioneren van de ruimte. 

4.2.3  Regels met betrekking tot bouwwerken geen gebouwen zijnde 

a. Bouwwerken geen gebouwen zijnde, mogen uitsluitend binnen het bouwvlak 

gebouwd worden, met uitzondering van: 

1. terreinafscheidingen, welke binnen het gehele bestemmingsvlak mogen 

worden gebouwd; 

2. reclame-uitingen, welke uitsluitend buiten een afstand van 3,00 meter van 

de bestemmingsgrens mogen worden gebouwd; 

3. vlaggenmasten en banieren. 

b. De bouwhoogte mag maximaal 10,00 meter bedragen, met uitzondering van:  

1. terreinafscheidingen, waarvan de bouwhoogte maximaal 3,00 meter mag 

bedragen;  

2. reclame-uitingen, waarvan de bouwhoogte buiten het bouwvlak maximaal 

5,00 meter mag bedragen; 

3. vlaggenmasten en banieren, waarvan de bouwhoogte maximaal 6,00 me-

ter mag bedragen. 

c. Ter plaatse van de aanduiding 'zend-/ ontvangstinstallatie' mag de bouwhoog-

te van de zendmast maximaal 40,00 meter bedragen. 

4.3  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de 

afmetingen van de bebouwing:  

a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden 

en het woon- en werkklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;  

b. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de parkeermogelijkheden in 

de naaste omgeving. 

c. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de 

naaste omgeving;  

d. ter waarborging van de verkeersveiligheid;  
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e. ter waarborging van de sociale veiligheid;  

f. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.  

4.4  Ontheffing van de bouwregels 

4.4.1  Ontheffing voor het verkleinen van de afstand tot de zijdelingse bouwper-

ceelsgrens 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 

4.2.2 onder d. voor het verkleinen van de afstand van de zijgevel tot de zijdelingse 

bouwperceelgrens onder de volgende voorwaarden: 

a. het woon- en leefmilieu wordt niet onevenredig aangetast; 

b. het straat- en bebouwingsbeeld wordt niet onevenredig aangetast; 

c. de verkeersveiligheid wordt niet aangetast; 

d. voor zover niet in de zijdelingse bouwperceelgrens wordt gebouwd, wordt een 

minimale afstand van één meter aangehouden tot de zijdelingse bouwper-

ceelgrens. 

4.4.2  Ontheffing van de maximale bouwhoogte gebouwen 

Burgemeester en wethouders kunnen uitsluitend voor bedrijventerrein Eijsden 

ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 4.2.2 onder e., en een bouwhoogte 

voor gebouwen van maximaal 10,00 meter toestaan, onder de voorwaarde dat de 

aard van de bedrijfsuitoefening en/of technische gegevenheden dit vereisen.  

4.4.3  Ontheffing van de maximale bouwhoogte bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in ar-

tikel 4.2.3 onder b., ten behoeve van het toepassen van een grotere bouwhoogte 

van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, onder de volgende voorwaarden: 

a. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 4,00 

meter meer bedragen dan de op grond van de onderliggende bestemming 

toegelaten bouwhoogte, met uitzondering van terreinafscheidingen, waarvan 

de bouwhoogte maximaal 2,00 meter meer mag bedragen dan de op grond 

van de onderliggende bestemming toegelaten bouwhoogte. 

4.4.4  Ontheffing voor masten t.b.v. telecommunicatie en alarmering 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen voor masten t.b.v. tele-

communicatie en alarmering, met dien verstande dat deze ten hoogste 30,00 me-

ter mogen bedragen mits: 

a. deze passen binnen het stedenbouwkundig beeld ter plaatse; 

b. andere waarden en belangen niet onevenredig worden of kunnen worden ge-

schaad; 

c. door (historisch) bodemonderzoek vooraf is vast komen te staan dat er vanuit 

milieuhygiënisch oogpunt geen bezwaren bestaan. 
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4.5  Specifieke gebruiksregels 

4.5.1  Specifieke gebruiksregels van de gronden 

Onder verboden gebruik als bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke orde-

ning, wordt tenminste verstaan gebruik van de grond voor: 

a. risicovolle inrichtingen vallende onder het 'Besluit Externe Veiligheid Inrichtin-

gen' (BEVI); 

b. zoneringsplichtige inrichtingen zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, uitge-

zonderd bestaande zoneringsplichtige inrichtingen; 

c. bedrijven als bedoeld in artikel 2.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbe-

sluit milieubeheer; 

d. opslag van goederen en materialen buiten het bouwvlak; 

e. inname van afvalstoffen, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'specifie-

ke vorm van bedrijf - inname afvalstoffen'. 

4.5.2  Specifieke gebruiksregels van de opstallen 

Onder verboden gebruik als bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke orde-

ning, wordt tenminste verstaan het gebruik van de opstallen voor: 

a. het gebruik als zelfstandig kantoor, uitgezonderd ter plaatse van de aandui-

ding ‘kantoor’; 

b. detailhandel, het verbod geldt niet ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

vorm van detailhandel - vuurwerk' op 29, 30 en 31 december, met dien ver-

stande dat als een van deze dagen een zondag is het verbod eveneens op die 

zondag geldt, in welk geval het verbod om vuurwerk ter beschikking te stellen 

dan niet geldt op 28 december; 

c. detailhandel in volumineuze goederen, perifere detailhandel en bouwmarkt 

d. tuincentrum, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding ‘tuincentrum’; 

e. horeca; 

f. recreatieve doeleinden; 

g. wonen, behoudens in een bedrijfswoning; 

h. permanente of tijdelijke bewoning van bijgebouwen; 

i. opslagdoeleinden, anders dan in verband met het toegelaten gebruik, waarbij 

in ieder geval als strijdig gebruik wordt aangemerkt: brand- en explosiegevaar-

lijke opslag, waaronder opslagruimte voor vuurwerk uitgezonderd ter plaatse 

van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - vuurwerkopslag'. Ter plaatse 

van deze aanduiding is de opslag van vuurwerk toegestaan tot een maximum 

van 10.000 kg, andere brand- en explosiegevaarlijke opslag is niet toege-

staan.  
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4.6  Ontheffing van de gebruiksregels 

4.6.1  Ontheffing voor het toestaan van bedrijven uit een hogere categorie 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 4.1, 

ten behoeve van het toelaten van bedrijven uit een hogere categorie dan ter plaat-

se is toegestaan, onder de volgende voorwaarden: 

a. per milieuzone is slechts ontheffing mogelijk voor bedrijven uit de volgende 

categorieën: 

ter plaatse van de  

aanduiding: 

zijn de volgende categorieën bedrijven, zoals op-

genomen in 'bijlage 1. bij de regels: toegesneden 

lijst van bedrijfstypen', toegestaan: 

'bedrijf tot en met 

categorie 3.1' 

categorie 3.2 

'bedrijf tot en met  

categorie 3.2' 

categorie 4.1 

'bedrijf tot en met  

categorie 4.1' 

categorie 4.2  

b. bij de bedrijven worden afdoende fysieke maatregelen genomen, in de vorm 

van voorzieningen met een afdoende afschermende werking en/of wordt een 

aangepaste bedrijfsvoering gevoerd, opdat sprake blijft van een afdoende 

omgevingsafstemming. De zwaarte van de maatregelen neemt daarbij toe 

naargelang het verschil tussen de categorie, waartoe het bedrijf behoort en de 

bij de zone behorende hoogste categorie groter wordt. 

4.6.2  Ontheffing qua milieueffecten gelijk te stellen bedrijven 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in ar-

tikel 4.1, ten behoeve van het toelaten van een bedrijfsactiviteit die niet voorkomt 

in de van deze regels deeluitmakende bijlage 1: 'toegesneden lijst van de bedrijfs-

typen', maar naar haar aard en invloed op de omgeving kan worden gelijk gesteld 

met een krachtens artikel 4.1 ter plaatse toegelaten milieucategorie bedrijfsactivi-

teiten. 

4.6.3  Ontheffing voor het toestaan van productiegebonden detailhandel  

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 

4.5.2 onder b. voor het toestaan van productiegebonden detailhandel, onder de 

volgende voorwaarden: 

a. Het betreft een nevenactiviteit van een ter plaatse gevestigde onderneming, 

niet zijnde handel in voeding- en genotmiddelen; 

b. de vestiging geen onevenredige toename van de verkeersbeweging tot gevolg 

heeft en in de parkeerbehoefte wordt voorzien op eigen terrein, overeenkom-

stig de normering in artikel 22.2.2; 
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c. de verkeersveiligheid niet onevenredig wordt aangetast; 

d. waarden en belangen van derden niet onevenredig worden of kunnen worden 

geschaad. 

4.6.4  Ontheffing voor het toestaan van detailhandel in volumineuze goederen 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 

4.5.2 onder c. voor het toestaan van detailhandel in volumineuze goederen, onder 

de volgende voorwaarden: 

a. de vestiging geen onevenredige toename van de verkeersbeweging tot gevolg 

heeft en in de parkeerbehoefte wordt voorzien op eigen terrein, overeenkom-

stig de normering in artikel 22.2.2; 

b. de verkeersveiligheid niet onevenredig wordt aangetast; 

c. waarden en belangen van derden niet onevenredig worden of kunnen worden 

geschaad. 

4.6.5  Ontheffing voor het toestaan van een grotere oppervlakte per bouwper-

ceel 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 

4.1.1 onder c. voor het toestaan van een grotere oppervlakte per bouwperceel, 

onder de volgende voorwaarden: 

a. de maximale oppervlakte per bouwperceel niet meer bedraagt dan 7000 m2; 

b. de vestiging geen onevenredige toename van de verkeersbeweging tot gevolg 

heeft en in de parkeerbehoefte wordt voorzien op eigen terrein, overeenkom-

stig de normering in artikel 22.2.2; 

c. de verkeersveiligheid niet onevenredig wordt aangetast; 

d. waarden en belangen van derden niet onevenredig worden of kunnen worden 

geschaad. 
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Artikel 5  Bedrijventerrein – 2  

5.1  Bestemmingsomschrijving 

5.1.1   

De voor 'Bedrijventerrein – 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. ter plaatse reeds bestaande bedrijven, welke aanwezig zijn op het moment dat 

het bestemmingsplan in werking treedt; 

b. bedrijven van milieucategorie 4 en 5 die zijn opgenomen in 'bijlage 3. bij de 

regels: toegesneden lijst van bedrijfstypen ir. Rocourstraat'; 

met de daarbij behorende: 

c. ontsluitingswegen en voorzieningen ter ontsluiting van de bedrijven; 

d. parkeervoorzieningen; 

e. groenvoorzieningen, waaronder begrepen tuinen en erven. 

5.1.2   

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de dubbelbestemming(en): 

a. Leiding; 

b. Waterstaat – Waterlopen; 

zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtname van de voor-

rangsregels uit artikel 22.3. 

5.2  Bouwregels 

5.2.1  Algemeen 

Op de voor 'Bedrijventerrein – 2' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden 

gebouwd:  

a. gebouwen, geen woningen zijnde, ten behoeve van de onder 5.1 genoemde 

doeleinden; 

en de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die qua aard en 

afmetingen bij deze bestemming passen. 

5.2.2  Regels met betrekking tot gebouwen 

a. Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd. 

b. Ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' is het 

maximaal toegestane percentage dat aan bebouwing mag worden opgericht 

aangegeven, onder de voorwaarde dat in voldoende mate in de parkeerbe-

hoefte wordt voorzien op eigen terrein, overeenkomstig de normering in artikel 

22.2.2. 
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c. Ter plaatse van de aanduiding: 

1. 'maximale bouwhoogte' is de maximale bouwhoogte van gebouwen aan-

gegeven; 

2. 'maximale bouwhoogte 1' bedraagt de bouwhoogte van gebouwen voor 

80% van de gronden maximaal 20,00 meter en voor de overige gronden 

maximaal 10,00 meter; 

3. 'maximale bouwhoogte 2' bedraagt de bouwhoogte voor 50% van de 

gronden maximaal 30,00 meter en voor de overige gronden maximaal 

20,00 meter; 

4. 'maximale bouwhoogte 3' bedraagt de bouwhoogte maximaal 15,00 me-

ter. 

5.2.3  Regels met betrekking tot bouwwerken geen gebouwen zijnde 

a. Bouwwerken geen gebouwen zijnde, mogen uitsluitend binnen het bouwvlak 

gebouwd worden, met uitzondering van: 

1. terreinafscheidingen, welke binnen het gehele bestemmingsvlak mogen 

worden gebouwd; 

2. reclame-uitingen, welke uitsluitend buiten een afstand van 3,00 meter van 

de bestemmingsgrens mogen worden gebouwd; 

3. vlaggenmasten en banieren. 

b. Bouwwerken geen gebouw zijnde, mogen worden opgericht tot een bouw-

hoogte welke 20% hoger is dan ter plaatse is toegestaan, met uitzondering 

van: 

1. terreinafscheidingen, waarvan de bouwhoogte maximaal 3 meter mag be-

dragen;  

2. reclame-uitingen, waarvan de bouwhoogte buiten het bouwvlak maximaal 

5,00 meter mag bedragen; 

3. vlaggenmasten en banieren, waarvan de bouwhoogte maximaal 6,00 me-

ter mag bedragen. 

5.3  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de 

afmetingen van de bebouwing:  

a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden 

en het woon- en werkklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;  

b. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de parkeermogelijkheden in 

de naaste omgeving; 

c. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de 

naaste omgeving; 

d. ter waarborging van de verkeersveiligheid;  

e. ter waarborging van de sociale veiligheid;  

f. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.  
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5.4  Ontheffing van de bouwregels 

5.4.1  Ontheffing van de maximale bouwhoogte 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 

5.2.2 onder c. sub 3 voor die gronden die normaal een hoogtebeperking van 30,00 

meter hebben, met dien verstande dat: 

a. de bouwhoogte maximaal 35,00 meter mag bedragen. 

5.4.2  Ontheffing voor masten t.b.v. telecommunicatie en alarmering 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen voor masten t.b.v. tele-

communicatie en alarmering, met dien verstande dat deze ten hoogste 30,00 me-

ter mogen bedragen mits: 

a. deze passen binnen het stedenbouwkundig beeld ter plaatse; 

b. andere waarden en belangen niet onevenredig worden of kunnen worden ge-

schaad; 

c. door (historisch) bodemonderzoek vooraf is vast komen te staan dat er vanuit 

milieuhygiënisch oogpunt geen bezwaren bestaan. 

5.5  Specifieke gebruiksregels 

5.5.1  Specifieke gebruiksregels van de gronden 

Onder verboden gebruik als bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke orde-

ning, wordt tenminste verstaan gebruik van de grond voor: 

a. opslag van goederen en materialen buiten het bouwvlak.  

b. inname van afvalstoffen. 

5.5.2  Specifieke gebruiksregels van de opstallen 

Onder verboden gebruik als bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke orde-

ning, wordt tenminste verstaan het gebruik van de opstallen voor: 

a. het gebruik als zelfstandig kantoor; 

b. detailhandel; 

c. detailhandel in volumineuze goederen, perifere detailhandel, bouwmarkt en 

tuincentrum; 

d. horeca; 

e. recreatieve doeleinden; 

f. wonen;  

g. opslagdoeleinden, anders dan in verband met het toegelaten gebruik, waarbij 

in ieder geval als strijdig gebruik wordt aangemerkt: brand- en explosiegevaar-

lijke opslag, waaronder opslagruimte voor vuurwerk. 



 

  

23 

 

5.6  Ontheffing van de gebruiksregels 

5.6.1  Ontheffing qua milieueffecten gelijk te stellen bedrijven 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in ar-

tikel 5.1, ten behoeve van het toelaten van een bedrijfsactiviteit die niet voorkomt 

in de van deze regels deeluitmakende bijlage 1: 'toegesneden lijst van de bedrijfs-

typen', maar naar haar aard en invloed op de omgeving kan worden gelijk gesteld 

met een krachtens artikel 5.1 ter plaatse toegelaten milieucategorie bedrijfsactivi-

teiten.
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Artikel 6  Bedrijventerrein - 3  

6.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Bedrijventerrein – 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. ter plaatse reeds bestaande bedrijven, welke aanwezig zijn op het moment dat 

het bestemmingsplan in werking treedt; 

b. bedrijven van categorie 2 die zijn opgenomen in 'bijlage 3. bij de regels: toe-

gesneden lijst van bedrijfstypen ir. Rocourstraat', met uitzondering van: 

1. in het kader van de Wet geluidhinder zoneringsplichtige inrichtingen; 

2. risicovolle inrichtingen zoals bedoeld in het 'Besluit externe veiligheid in-

richtingen'; 

c. groenvoorzieningen, waarbij tenminste 15% van het bestemmingsvlak be-

stemd is voor groenvoorzieningen; 

d. de instandhouding en/of het herstel van het aanwezige rijksmonument, mede 

gelet op de cultuurhistorische, stedenbouwkundige en/of landschappelijke 

waarde, ter plaatse van de aanduiding ‘karakteristiek’; 

met de daarbij behorende: 

e. ontsluitingswegen en voorzieningen ter ontsluiting van de bedrijven; 

f. parkeervoorzieningen. 

6.2  Bouwregels 

6.2.1  Algemeen 

Op de voor 'Bedrijventerrein – 3' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden 

gebouwd:  

a. gebouwen, geen woningen zijnde, ten behoeve van de onder 6.1 genoemde 

doeleinden; 

en de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die qua aard en 

afmetingen bij deze bestemming passen. 

6.2.2  Regels met betrekking tot gebouwen 

a. Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd. 

b. Het bouwvlak mag voor 50% worden bebouwd, onder de voorwaarde dat in 

voldoende mate in de parkeerbehoefte wordt voorzien op eigen terrein, over-

eenkomstig de normering in artikel 22.2.2. 

c. De afstand van gebouwen tot de bouwperceelsgrenzen van de afzonderlijke 

bouwpercelen zal ten minste 3,00 meter bedragen.  

d. Ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' is de maximale bouw-

hoogte van gebouwen aangegeven.  

 

 



 

  

25 

 

6.2.3  Regels met betrekking tot bouwwerken geen gebouwen zijnde 

a. Bouwwerken geen gebouwen zijnde, mogen uitsluitend binnen het bouwvlak 

gebouwd worden, met uitzondering van: 

1. terreinafscheidingen, welke binnen het gehele bestemmingsvlak mogen 

worden gebouwd; 

2. reclame-uitingen, welke uitsluitend buiten een afstand van 3,00 meter van 

de bestemmingsgrens mogen worden gebouwd; 

3. vlaggenmasten en banieren. 

b. De bouwhoogte mag maximaal 10,00 meter bedragen, met uitzondering van: 

1. erfafscheidingen, waarvan de bouwhoogte maximaal 3 meter mag bedra-

gen;  

2. reclame-uitingen, waarvan de bouwhoogte buiten het bouwvlak maximaal 

5,00 meter mag bedragen; 

3. vlaggenmasten en banieren, waarvan de bouwhoogte maximaal 6,00 me-

ter mag bedragen. 

6.3  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de 

afmetingen van de bebouwing:  

a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden 

en het woon- en werkklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;  

b. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de parkeermogelijkheden in 

de naaste omgeving. 

c. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de 

naaste omgeving; 

d. ter waarborging van de verkeersveiligheid;  

e. ter waarborging van de sociale veiligheid;  

f. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.  

6.4  Ontheffing van de bouwregels 

6.4.1  Ontheffing voor masten t.b.v. telecommunicatie en alarmering 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen voor masten t.b.v. tele-

communicatie en alarmering, met dien verstande dat deze ten hoogste 30,00 me-

ter mogen bedragen mits: 

a. deze passen binnen het stedenbouwkundig beeld ter plaatse; 

b. andere waarden en belangen niet onevenredig worden of kunnen worden ge-

schaad; 

c. door (historisch) bodemonderzoek vooraf is vast komen te staan dat er vanuit 

milieuhygiënisch oogpunt geen bezwaren bestaan. 
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6.5  Specifieke gebruiksregels 

6.5.1  Specifieke gebruiksregels van de gronden 

Onder verboden gebruik als bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke orde-

ning, wordt tenminste verstaan gebruik van de grond voor: 

a. risicovolle inrichtingen vallende onder het 'Besluit Externe Veiligheid Inrichtin-

gen' (BEVI); 

b. zoneringsplichtige inrichtingen zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, uitge-

zonderd bestaande zoneringsplichtige inrichtingen; 

c. bedrijven als bedoeld in artikel 2.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbe-

sluit milieubeheer; 

d. opslag van goederen en materialen buiten het bouwvlak; 

e. inname van afvalstoffen. 

6.5.2  Specifieke gebruiksregels van de opstallen 

Onder verboden gebruik als bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke orde-

ning, wordt tenminste verstaan het gebruik van de opstallen voor: 

a. het gebruik als zelfstandig kantoor; 

b. detailhandel; 

c. detailhandel in volumineuze goederen, perifere detailhandel, bouwmarkt en 

tuincentrum; 

d. horeca; 

e. recreatieve doeleinden; 

f. wonen;  

g. opslagdoeleinden, anders dan in verband met het toegelaten gebruik, waarbij 

in ieder geval als strijdig gebruik wordt aangemerkt: brand- en explosiegevaar-

lijke opslag, waaronder opslagruimte voor vuurwerk. 

6.6 Ontheffing van de gebruiksregels 

6.6.1  Ontheffing qua milieueffecten gelijk te stellen bedrijven 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in ar-

tikel 6.1, ten behoeve van het toelaten van een bedrijfsactiviteit die niet voorkomt 

in de van deze regels deeluitmakende bijlage 1: 'toegesneden lijst van de bedrijfs-

typen', maar naar haar aard en invloed op de omgeving kan worden gelijk gesteld 

met een krachtens artikel 6.1 ter plaatse toegelaten milieucategorie bedrijfsactivi-

teiten.
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Artikel 7  Groen  

7.1  Bestemmingsomschrijving 

7.1.1   

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. groenvoorzieningen;  

b. bermen en beplanting;  

c. paden;  

d. speelvoorzieningen;  

e. voorzieningen van algemeen nut;  

f. kunstwerken;  

g. waterlopen en waterpartijen;  

h. infiltratie- en bergingsvoorzieningen, inclusief benodigde voorzieningen voor 

voorbehandeling en risicobeperking in verband met het te infiltreren en/of te 

bergen water. 

7.1.2   

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de dubbelbestemming(en): 

a. Leiding; 

b. Waterstaat – Waterlopen; 

zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtname van de voor-

rangsregels uit artikel 22.3. 

7.2  Bouwregels 

7.2.1  Algemeen 

Op de voor 'Groen' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:  

a. gebouwen, geen woning zijnde, ten behoeve van voorzieningen van algemeen 

nut; 

b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals straatmeubilair, zitbanken en af-

valbakken, ten behoeve van de onder 7.1 genoemde doeleinden. 

7.2.2  Overige regels met betrekking tot bebouwing 

a. De oppervlakte van een gebouw mag niet meer bedragen dan 15 m². 

b. De bouwhoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan 3,00 meter. 

c. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer be-

dragen dan 6,00 meter, met uitzondering van: 

1. de bouwhoogte van erfafscheidingen, welke niet meer mag bedragen dan 

2,00 meter; 

2. de bouwhoogte van lichtmasten, welke niet meer mag bedragen dan 

12,00 meter. 
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7.3  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de 

afmetingen van de bebouwing:  

a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden 

en het woon- en werkklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;  

b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de 

naaste omgeving;  

c. ter waarborging van de verkeersveiligheid;  

d. ter waarborging van de sociale veiligheid;  

e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.  
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Artikel 8  Sport  

8.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. tennishal/tennisaccommodatie, 

en de daarbij horende voorzieningen. 

8.2  Bouwregels 

8.2.1  Algemeen 

Op de voor 'Sport' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd: 

a. gebouwen, geen woningen zijnde, ten behoeve van de onder 8.1 genoemde 

doeleinden; 

b. de daarbij behorende andere bouwwerken, welke qua aard en afmetingen bij 

deze bestemming passen. 

8.2.2  Regels met betrekking tot gebouwen 

a. Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd. 

b. Ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' is het 

maximaal toegestane percentage dat aan bebouwing mag worden opgericht 

per bouwperceel aangegeven, onder de voorwaarde dat in voldoende mate in 

de parkeerbehoefte wordt voorzien op eigen terrein, overeenkomstig de nor-

mering in artikel 22.2.2. 

c. Ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' is de maximale bouw-

hoogte van gebouwen aangegeven. 

d. Gebouwen mogen plat of met een kap, waarvan de dakhelling ligt tussen 15º 

en 50º, worden afgedekt.  

8.2.3  Regels met betrekking tot bouwwerken geen gebouwen zijnde 

a. Bouwwerken geen gebouwen zijnde, mogen uitsluitend binnen het bouwvlak 

gebouwd worden, met uitzondering van: 

1. terreinafscheidingen, welke binnen het gehele bestemmingsvlak mogen 

worden gebouwd; 

2. reclame-uitingen, welke uitsluitend buiten een afstand van 3,00 meter van 

de bestemmingsgrens mogen worden gebouwd. 

b. De bouwhoogte mag maximaal 10,00 meter bedragen, met uitzondering van:  

1. erfafscheidingen, waarvan de bouwhoogte maximaal 3,00 meter mag be-

dragen; 

2. reclame-uitingen, waarvan de bouwhoogte buiten het bouwvlak maximaal 

5,00 meter mag bedragen. 
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8.3  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de 

afmetingen van de bebouwing:  

a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden 

en het woon- en werkklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;  

b. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de parkeermogelijkheden in 

de naaste omgeving. 

c. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de 

naaste omgeving;  

d. ter waarborging van de verkeersveiligheid;  

e. ter waarborging van de sociale veiligheid;  

f. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.  

8.4  Specifieke gebruiksregels 

8.4.1  Specifieke gebruiksregels van de gronden 

Onder verboden gebruik, als bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke orde-

ning, wordt ten minste verstaan het gebruik van de grond anders dan voor: 

a. parkeervoorziening; 

b. groenvoorziening.  

8.4.2  Specifieke gebruiksregels van de opstallen 

Onder verboden gebruik, als bedoeld, in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke orde-

ning, wordt ten minste verstaan het gebruik van opstallen voor: 

a. woondoeleinden; 

b. detailhandel, anders dan inherent aan het toegelaten gebruik; 

c. ambachtelijke en/of industriële doeleinden; 

d. recreatieve doeleinden, anders dan inherent aan het toegelaten gebruik; 

e. horecadoeleinden, anders dan ondergeschikt aan het toegelaten gebruik; 

f. opslagdoeleinden, anders dan inherent aan het toegelaten gebruik. 
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8.5  Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en Wethouders kunnen de bestemming 'Sport' wijzigen in de be-

stemming 'Bedrijventerrein – 1', mits: 

a. de sportactiviteiten geheel zijn komen te vervallen; 

b. de regels, behorende bij de bestemming 'Bedrijventerrein – 1' onverkort van 

toepassing zijn op de in het wijzigingsplan opgenomen gronden, met dien ver-

stande dat de aanduiding met betrekking tot de categorisering van bedrijven is 

weergegeven in de verbeelding van het wijzigingsplan; 

c. de aangrenzende waarden en belangen niet onevenredig worden aangetast; 

d. de effecten op de omgeving, zoals de belasting van het milieu en het aantal 

verkeersbewegingen, per saldo niet zullen toenemen; 

e. de in het wijzigingsplan opgenomen gronden op een verantwoorde wijze wor-

den ontsloten op de bestaande ontsluitingsstructuur; 

f. uit de noodzakelijke (milieu)onderzoeken blijkt dat de gronden geschikt zijn 

voor het beoogde gebruik; 

g. de effecten op de waterhuishouding in beeld zijn gebracht (watertoets). 
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Artikel 9  Verkeer  

9.1  Bestemmingsomschrijving 

9.1.1   

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. bewegend en stilstaand verkeer en de daarbij behorende voorzieningen; 

b. voorzieningen van algemeen nut; 

c. geluidwerende voorzieningen; 

d. groen, ter aankleding van niet direct voor bewegend en stilstaand verkeer 

noodzakelijke gronden, in de vorm van bermen en beplanting; 

e. bluswatervoorzieningen; 

f. infiltratie- en bergingsvoorzieningen, inclusief benodigde voorzieningen voor 

voorbehandeling en risicobeperking in verband met het te infiltreren en/of ber-

gen water. 

9.1.2   

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de dubbelbestemming(en): 

a. Leiding; 

b. Waterstaat – Waterlopen; 

zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtname van de voor-

rangsregels uit artikel 22.3. 

9.2  Bouwregels 

9.2.1  Algemeen 

Op de voor 'Verkeer' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:  

a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de onder 9.1 genoem-

de doeleinden; 

b. (ondergrondse) voorzieningen ten behoeve van de afvalinzameling en afval-

verwijdering; 

c. geluidwerende voorzieningen. 

9.2.2  Overige regels met betrekking tot bebouwing 

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedra-

gen dan 6,00 meter, met uitzondering van:  

a. de bouwhoogte van voorzieningen voor verlichting, verkeerstekens en andere 

palen en masten, die ten hoogste 12,00 meter mag bedragen; 

b. geluidwerende voorzieningen, deze mogen worden opgericht tot een hoogte 

welke vereist is op grond van een akoestisch onderzoek op basis van de Wet 

geluidhinder. 
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9.3  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de 

afmetingen van de bebouwing:  

a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden 

en het woon- en werkklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;  

b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de 

naaste omgeving;  

c. ter waarborging van de verkeersveiligheid;  

d. ter waarborging van de sociale veiligheid;  

e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.  

9.4  Ontheffing van de bouwregels 

9.4.1  Ontheffing voor masten t.b.v. telecommunicatie en alarmering 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen voor masten t.b.v. tele-

communicatie en alarmering, met dien verstande dat deze ten hoogste 30,00 me-

ter mogen bedragen mits: 

a. deze passen binnen het stedenbouwkundig beeld ter plaatse; 

b. andere waarden en belangen niet onevenredig worden of kunnen worden ge-

schaad; 

c. door (historisch) bodemonderzoek vooraf is vast komen te staan dat er vanuit 

milieuhygiënisch oogpunt geen bezwaren bestaan. 

9.5  Specifieke gebruiksregels 

9.5.1  Specifieke gebruiksregels van de gronden 

Onder verboden gebruik als bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke orde-

ning, wordt ten minste verstaan het gebruik van de grond voor: 

a. standplaats voor de verkoop van goederen en diensten, promotie, markten, 

kermissen en evenementen. 
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Artikel 10  Verkeer – Railverkeer  

10.1  Bestemmingsomschrijving 

10.1.1   

De voor 'Verkeer – Railverkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. spoorwegvoorzieningen; 

b. ondergrondse spoorwegvoorzieningen; 

c. verkeersvoorzieningen ter plaatse van spoorwegovergangen; 

d. overwegen, bruggen, viaducten, onderdoorgangen en duikers; 

e. groen; 

f. infiltratie- en bergingsvoorzieningen, inclusief benodigde voorzieningen voor 

voorbehandeling en risicobeperking in verband met het te infiltreren en/of te 

bergen water,  

met de daarbij behorende voorzieningen. 

10.1.2   

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de dubbelbestemming(en): 

a. Leiding; 

b. Waterstaat – Waterlopen; 

zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtname van de voor-

rangsregels uit artikel 22.3. 

10.2  Bouwregels 

10.2.1  Algemeen 

Op de voor 'Verkeer – Railverkeer' aangewezen gronden mogen uitsluitend wor-

den gebouwd:  

a. gebouwen, geen woning zijnde, ten behoeve van de in 10.1 genoemde doel-

einden; 

b. andere bouwwerken, noodzakelijk met het oog op de stroomvoorziening, de 

regeling van de veiligheid van het railverkeer, geluidwerende voorzieningen 

alsmede bouwwerken noodzakelijk voor het (on)gelijkvloers kruisen met het 

wegverkeer. 

10.2.2  Overige regels met betrekking tot bebouwing 

a. Gebouwen dienen in het bestemmingsvlak te worden gebouwd.  

b. De goothoogte van gebouwen, geen woning zijnde, mag ten hoogste 4,50 me-

ter bedragen. 

c. De bouwhoogte van gebouwen, geen woning zijnde, mag ten hoogste 5,00 

meter bedragen; 

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

10,00 meter bedragen gemeten vanaf de bovenkant van de spoorstaaf.  
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10.3  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de 

afmetingen van de bebouwing:  

a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden 

en het woon- en werkklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;  

b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de 

naaste omgeving;  

c. ter waarborging van de verkeersveiligheid;  

d. ter waarborging van de sociale veiligheid;  

e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding. 
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Artikel 11  Water  

11.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. de aanleg en/of instandhouding van waterhuishoudkundige voorzieningen, 

waaronder watergangen, waterpartijen en waterberging, met bijbehorende ta-

luds, bermen en bouwwerken geen gebouwen zijnde, zoals kunstwerken en 

kademuren.  

11.2  Bouwregels 

Op de voor 'Water' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:  

a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van het beheer en de daarbij 

behorende voorzieningen, zoals bruggen, steigers, kademuren en oeverbe-

schoeiingen, mits de bouwhoogte van deze bouwwerken niet meer bedraagt 

dan 3,00 meter. 

11.3  Specifieke gebruiksregels 

11.3.1  Specifieke gebruiksregels van de gronden 

Onder verboden gebruik als bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke orde-

ning, wordt tenminste verstaan het gebruik van de grond voor en/of als: 

a. ligplaats voor woonboten; 

b. het beproeven van of het varen of racen met jetski's. 

11.3.2  Keur waterschap 

Op de voor 'Water' aangewezen gronden zijn de gebods- en verbodsbepalingen 

van de Keur van het waterschap van toepassing. 
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Artikel 12  Wonen  

12.1  Bestemmingsomschrijving 

12.1.1   

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. woningen al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden 

beroep; 

en de daarbij behorende voorzieningen. De gronden zijn niet bestemd voor seks-

inrichtingen. 

12.1.2   

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de dubbelbestemming(en): 

a. Leiding; 

b. Waterstaat – Waterlopen; 

zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtname van de voor-

rangsregels uit artikel 22.3. 

12.2  Bouwregels 

12.2.1  Algemeen 

Op de voor 'Wonen' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd: 

a. woningen; 

b. bijgebouwen; 

en de daarbij behorende bouwwerken geen gebouwen zijnde, welke qua aard en 

afmetingen bij deze bestemming passen. 

12.2.2  Regels met betrekking tot het bouwvlak 

Met betrekking tot het bouwvlak gelden de volgende bepalingen: 

a. Het hoofdgebouw moet en bijgebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijn-

de mogen in het bouwvlak worden gebouwd. 

b. Het bouwvlak mag geheel worden bebouwd. 

c. Per bouwvlak mogen niet meer woningen worden opgericht dan:  

1. het aantal woningen dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van 

het bestemmingsplan; 

d. In het bouwvlak mag in ten hoogste 2 bouwlagen worden gebouwd, ieder af-

zonderlijk van ten minste 2,60 m en ten hoogste 3,50 m; ondergeschikte 

bouwdelen, zoals erkers, luifels en balkons met een oppervlakte van maxi-

maal 5 m2 mogen de naar de weg gekeerde bouwgrens overschrijden met niet 

meer dan 1,50 m, mits daarmee de bestemmingsgrens of de perceelsgrens 

die het dichtst aan de zijde van de weg gelegen is, niet wordt overschreden. 

e. De voorgevelbreedte van de woning zal ten minste 5,00 m bedragen. 
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f. Gebouwen in het bouwvlak zullen met een kap van ten minste 30° en ten 

hoogste 60° worden afgedekt. 

12.2.3  Regels met betrekking tot de aanduiding 'bijgebouwen' 

Ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' gelden de volgende bepalingen: 

a. Ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' mogen uitsluitend bijgebouwen 

en bouwwerken geen gebouwen zijnde worden gebouwd. 

b. Ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' mag het vlak per bouwperceel tot 

ten hoogste 40% worden bebouwd, met dien verstande dat het totaalopper-

vlak aan bijgebouwen per bouwperceel niet meer mag bedragen dan het op-

pervlak van het bouwvlak behorende bij het betreffende bouwperceel. 

c. Indien niet in de zijdelingse erfscheiding wordt gebouwd, zal minimaal 2,00 m 

uit de erfscheiding worden gebouwd. 

d. Ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' mag in ten hoogste 1 bouwlaag 

worden gebouwd, waarvan de goothoogte gelijk is aan de bouwhoogte van de 

1e bouwlaag van het hoofdgebouw. 

e. Gebouwen zullen ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' plat of met een 

kap van ten minste 30° en ten hoogste 60° worden af gedekt. 

f. In de perceelsgrens mag de bouwhoogte van een bijgebouw, niet hoger zijn 

dan de bouwhoogte van de 1e bouwlaag van het hoofdgebouw. 

g. Ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' mag geen afbreuk worden ge-

daan aan: 

1. het oorspronkelijke karakter van de bebouwing; 

2. de kwaliteit van het woongenot van de naastgelegen bebouwing; 

3. de ruimtelijke dominantie van de bebouwing in het bouwvlak zelf. 

12.2.4  Overige regels met betrekking tot bebouwing 

Voor het overige geldt dat de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijn-

de, ten hoogste 2,60 m mag bedragen, met uitzondering van erfafscheidingen 

waarvan de bouwhoogte niet meer dan 1,00 m mag bedragen of niet meer dan 

2,00 m indien: 

a. gelegen 1,00 m achter de voorgevelrooilijn en; 

b. gelegen minimaal 1,00 m uit de bestemming 'Verkeer ' of 'Groen'. 

12.3  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van het 

bepaalde in 12.2 ten aanzien van: 

a. de situering van bouwwerken; 

b. de omvang van de bouwmogelijkheden in de kap en ter plaatse van het ge-

deelte van het bouwvlak aansluitend aan de achtergevel. 



 

  

39 

 

12.4  Ontheffing van de bouwregels 

12.4.1  Ontheffing voor het overschrijden van de zijdelingse bouwgrens 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 

12.2.2, onder a. ten aanzien van het overschrijden van de zijdelingse bouwgrens, 

met dien verstande dat: 

a. ten minste 2,00 m uit de zijdelingse erfscheiding zal worden gebouwd;  

b. de overschrijding van de zijdelingse bouwgrens maximaal 4,00 m mag bedra-

gen; 

c. bij het verlenen van ontheffing wordt voldaan aan de in Afdeling 3.4 Algemene 

wet bestuursrecht gegeven procedure. 

12.4.2  Ontheffing voor het overschrijden van de naar de weg gekeerde bijge-

bouwgrens 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 

12.2.3, onder a. ten aanzien van het overschrijden van de naar de weg gekeerde 

bijgebouwgrens, met dien verstande dat: 

a. de afstand van gebouwen tot de bestemming 'Verkeer' ten minste 5,00 m zal 

bedragen; 

b. gebouwen de lijn, die kan worden getrokken in het verlengde van de naar de 

weg gekeerde bouwgrens op het naastgelegen perceel, met niet meer dan 

3,00 m zullen overschrijden; 

c. bij het verlenen van ontheffing wordt voldaan aan de in Afdeling 3.4 Algemene 

wet bestuursrecht gegeven procedure. 

12.4.3  Ontheffing voor het overschrijden van de bouwhoogte in de perceelsgrens 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 

12.2.3, onder f. ten aanzien van het overschrijden van de bouwhoogte in de per-

ceelsgrens, met dien verstande, dat: 

a. de bouwhoogte in de perceelsgrens ten hoogste 6,00 m mag bedragen; 

b. bij het verlenen van ontheffing wordt voldaan aan de in Afdeling 3.4 Algemene 

wet bestuursrecht gegeven procedure. 

12.5  Specifieke gebruiksregels 

12.5.1  Gebruik van de grond 

Onder verboden gebruik, als bedoeld in artikel 7.10 Wet ruimtelijke ordening, 

wordt tenminste verstaan het gebruik van de gronden anders dan voor: 

a. tuin; 

b. opslagdoeleinden, ten behoeve van normaal bij de bestemming van de grond 

behorend gebruik. 
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12.5.2  Gebruik van opstallen 

Onder verboden gebruik, als bedoeld in artikel 7.10 Wet ruimtelijke ordening, 

wordt ten minste verstaan het gebruik:  

a. van opstallen voor verblijfsruimte, zoals bedoeld in het bouwbesluit, in geval 

van vrijstaande bijgebouwen; 

b. van daken van bijgebouwen als dakterras en/of daktuin, ter plaatse van de 

aanduiding 'bijgebouwen'. 

12.5.3  Aan-huis-verbonden beroep 

Het verbod om de voor 'Wonen' bestemde gronden en opstallen te gebruiken als 

beroepsmatige werk- en/of opslagruimte is niet van toepassing op het gebruik van 

ruimten binnen de woning of in de bijgebouwen ten behoeve van de uitoefening 

van een aan-huis-verbonden beroep, voor zover dit gebruik ondergeschikt blijft 

aan de woonfunctie en mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 

a. ten minste 50% van het verblijfsgebied met woonfunctie van de woning ge-

handhaafd blijft alsmede bij woningen met een verblijfsgebied van minder dan 

240 m² een verblijfsgebied met woonfunctie van 100 m² behouden blijft; 

b. degene die de activiteiten uitvoert, dient tevens de bewoner van de woning te 

zijn; 

c. dit gebruik mag geen ernstige of onevenredige hinder opleveren voor het 

woonmilieu en geen afbreuk doen aan het woonkarakter van de omgeving; 

d. de ruimtelijke uitstraling is in overeenstemming met de woonfunctie; 

e. de parkeerbalans in de directe woonomgeving niet onevenredig nadelig wordt 

of kan worden beïnvloed en geen extra verkeersmaatregelen noodzakelijk 

zijn; 

f. er is geen sprake van een grote verkeersaantrekkende werking. De aanwezi-

ge infrastructuur moet hierop berekend zijn; 

g. er mag geen detailhandel plaatsvinden. 

12.6  Ontheffing van de gebruiksregels 

12.6.1  Ontheffing voor het uitoefenen van een consumentverzorgend ambachte-

lijk bedrijf 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen voor het uitoefenen van 

een consumentverzorgend ambachtelijk bedrijf in de woning en/of bijgebouwen, 

met dien verstande dat: 

a. ten hoogste 30% van de vloeroppervlakte mag worden gebruikt; 

b. de parkeerbalans in de directe woonomgeving niet onevenredig nadelig wordt 

of kan worden beïnvloed en geen extra verkeersmaatregelen noodzakelijk 

worden; 

c. geen onevenredige nadelige gevolgen voor het woonmilieu ontstaan of kun-

nen ontstaan; 
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d. er geen zelfstandige vorm van detailhandel ontstaat, met uitzondering van 

beperkte verkoop van ondergeschikte betekenis en inherent aan de betreffen-

de activiteit; 

e. bij het verlenen van ontheffing wordt voldaan aan de in Afdeling 3.4 Algemene 

wet bestuursrecht gegeven procedure. 
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Artikel 13  Leiding  

13.1  Bestemmingsomschrijving 

13.1.1   

De voor 'Leiding' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorko-

mende bestemming(en), mede bestemd voor: 

a. de aanleg en instandhouding van ondergrondse leidingen voor gastransport, 

gasvoeding en rioolwatertransport. De hartlijn van de leiding voor gastransport 

is gelegen ter plaatse van de aanduiding 'hartlijn leiding - gas'. De hartlijn van 

de leiding voor riooltransport is gelegen ter plaatse van de aanduiding 'hartlijn 

leiding - riool'. 

met daaraan nevengeschikt de andere aan de gronden gegeven bestemmingen. 

13.1.2   

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de overige dubbelbestemmin-

gen, bestemmingen en aanduidingen, zijn mede de desbetreffende regels van 

toepassing, met inachtname van de voorrangsregels uit artikel 22.3. 

13.2  Bouwregels 

Op de voor 'Leiding' aangewezen gronden mogen, in afwijking van het bepaalde in 

de afzonderlijke artikelen, uitsluitend worden gebouwd bouwwerken van geringe 

omvang ten dienste van of ter instandhouding van de betreffende leiding, met dien 

verstande, dat: 

a. de bouwhoogte ten hoogste 3,50 meter mag bedragen. 

13.3  Ontheffing van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen ten behoeve van het 

oprichten van andere bebouwing, mits: 

a. het belang van de leiding, gehoord de leidingbeheerder, niet onevenredig 

wordt aangetast; 

b. dit geen gevaar oplevert voor de leiding of aan het functioneren van de leiding 

geen afbreuk doet en/of door het aan de ontheffing verbinden van voorwaar-

den een en ander kan worden voorkomen; 

c. bebouwing mogelijk is op grond van de onderliggende bestemming. 

13.4  Specifieke gebruiksregels 

13.4.1  Specifieke gebruiksregels van de gronden 

Onder verboden gebruik als bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke orde-

ning, wordt tenminste verstaan het gebruik van de grond voor en/of op: 

a. een wijze die gevaar kan opleveren voor de leiding of aan het functioneren 

van de leiding afbreuk doet. 
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13.4.2   

De in 13.4.1 genoemde verbodsregels gelden niet voor werken en werkzaamhe-

den, die plaats vinden in het kader van normaal onderhoud. 

13.5  Ontheffing van de gebruiksregels 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen ten behoeve van het 

uitvoeren van de in 13.4.1 vermelde activiteiten, mits: 

a. het belang van de leiding, gehoord de leidingbeheerder, niet onevenredig 

wordt aangetast; 

b. deze geen gevaar opleveren voor de leiding of aan het functioneren van de 

leiding geen afbreuk doen en/of door het aan de ontheffing verbinden van 

voorwaarden een en ander kan worden voorkomen. 

13.6  Aanlegvergunning 

13.6.1  Verbodsbepaling 

Het is verboden, op of in de voor 'Leiding' aangewezen gronden zonder of in afwij-

king van een schriftelijke vergunning (aanlegvergunning) van burgemeester en 

wethouders, de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden 

uit te voeren: 

a. het uitvoeren van ontgrondingen, dan wel anderszins het bodemniveau wijzi-

gen; 

b. het aanbrengen van gesloten oppervlakteverharding; 

c. het aanbrengen en/of rooien van diepwortelende beplanting; 

d. het verrichten van grondwerkzaamheden, anders dan normaal spit- en ploeg-

werk; 

e. voor het verrichten van grondophogingen; 

f. het heien of anderszins voorwerpen in de grond aanbrengen. 

13.6.2  Normaal onderhoud en gebruik 

Het in 13.6.1 bepaalde is niet van toepassing voor: 

a. werken of werkzaamheden in het kader van herstel en reconstructie; 

b. werkzaamheden, normale onderhoudswerkzaamheden zijnde; 

c. werken of werkzaamheden van ondergeschikte betekenis;  

d. werken of werkzaamheden binnen het kader van het normale bodemgebruik; 

e. werken of werkzaamheden, welke op het tijdstip van het van kracht worden 

van het plan in uitvoering zijn dan wel krachtens een voor dat tijdstip aange-

vraagde vergunning, ontheffing of anderszins mogen worden uitgevoerd. 
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13.6.3  Toelaatbaarheid 

De werken of werkzaamheden als bedoeld in 13.6.1 zijn slechts toelaatbaar, in-

dien door die werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct 

hetzij indirect te verwachten gevolgen de in 13.1 genoemde waarden, belangen en 

doeleinden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast dan wel de mo-

gelijkheden voor het herstel van de eerstbedoelde waarden niet wezenlijk worden 

of kunnen worden verkleind.  
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Artikel 14  Waterstaat – Waterlopen  

14.1  Bestemmingsomschrijving 

14.1.1   

De voor 'Waterstaat – Waterlopen' aangewezen gronden zijn, behalve voor de 

andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor bescherming, 

beheer en onderhoud van primaire wateren, zoals watergangen en regenwaterbuf-

fers, overeenkomstig de Keur van het waterschap. 

14.1.2   

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de overige dubbelbestemmin-

gen, bestemmingen en aanduidingen, zijn mede de desbetreffende regels van 

toepassing, met inachtname van de voorrangsregels uit artikel 22.3. 

14.2  Bouwregels 

Boven of op de voor 'Waterstaat – Waterlopen' aangewezen gronden mogen uit-

sluitend worden gebouwd bouwwerken van geringe omvang, welke noodzakelijk 

zijn voor het beheer en onderhoud van primaire wateren, met dien verstande dat: 

a. de bouwhoogte ten hoogste 3,50 meter mag bedragen. 

14.3  Ontheffing van de bouwregels 

14.3.1   

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen ten behoeve van het 

oprichten van andere bebouwing binnen de voor 'Waterstaat – Waterlopen' aan-

gewezen gronden, mits: 

a. het belang van het primaire water, gehoord het waterschap, niet onevenredig 

wordt aangetast; 

b. bebouwing mogelijk is op grond van de onderliggende bestemming. 

14.4  Specifieke gebruiksregels 

Op de voor 'Waterstaat – Waterlopen' aangewezen gronden zijn de gebods- en 

verbodsbepalingen van de Keur van het waterschap van toepassing. 
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Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3     Algemene regelsAlgemene regelsAlgemene regelsAlgemene regels 

Artikel 15  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 beoor-

deling van latere bouwplannen buiten beschouwing. 
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Artikel 16  Algemene bouwregels  

Het is verboden op de in het plan begrepen gronden enig bouwwerk te bouwen, 

waarbij de in de verbeelding van het plan aangegeven bouwgrens wordt over-

schreden, behoudens overschrijdingen, die volgens deze regels zijn toegestaan. 
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Artikel 17  Algemene gebruiksregels  

Onder verboden gebruik als bedoeld in artikel 7.10 Wro, wordt in ieder geval ver-

staan het gebruik van de opstallen voor een seksinrichting en een sekswinkel, een 

smartshop, een growshop en een headshop, alsmede het gebruik van opstallen 

voor het telen, bewerken en verhandelen van soft- en harddrugs. 
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Artikel 18  Algemene aanduidingsregels  

18.1  geluidzone - industrie 

18.1.1   

Ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - industrie' zijn de gronden bedoeld 

voor: 

a. bescherming van geluidsgevoelige objecten tegen industrielawaai. 

met daaraan nevengeschikt de andere aan de gronden gegeven bestemmingen. 

18.1.2   

Geluidsgevoelige objecten als bedoeld in het 'Besluit Grenswaarden Binnen Zo-

nes Langs Industrieterreinen' mogen, onverminderd het bepaalde in de bouwre-

gels per bestemming, niet worden opgericht ter plaatse van de aanduiding 'geluid-

zone - industrie'. 

18.2  milieuzone - actief bodembeheergebied 

18.2.1  Gemeentelijk bodembeheerplan 

Ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - actief bodembeheergebied' dient bij 

alle voorbereidingen van bouwactiviteiten, de bouwactiviteiten zelf en werkzaam-

heden ten behoeve van de terreininrichting rekening te worden gehouden met het 

'Gemeentelijk bodembeheerplan actualisatie 2006' van de gemeente Eijsden, 

vastgesteld d.d. 12 december 2006 (bijlage 4. bij de regels). Na afloop van de 

werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met uit het 'Gemeentelijk 

bodembeheerplan actualisatie 2006' voortvloeiende nazorgplannen. 

18.2.2  Aanlegvergunning 

a. Ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - actief bodembeheergebied' is het 

verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burge-

meester en wethouders (aanlegvergunning) de navolgende werken, geen 

bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 

1. het aanleggen of verharden van wegen, paden, parkeergelegenheden en 

het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen of groenvoorzienin-

gen, anders dan in overeenstemming met het 'Gemeentelijk bodembe-

heerplan actualisatie 2006' (bijlage 4. bij de regels); 

2. het bodemverlagen of afgraven, het ophogen, het aanbrengen van een 

leeflaag, egaliseren of omzetten van de bodem, anders dan in overeen-

stemming met het 'Gemeentelijk bodembeheerplan actualisatie 2006' (bij-

lage 4. bij de regels). 

b. Het bepaalde in 18.2.2 onder a. is niet van toepassing voor: 

1. werken of werkzaamheden in het kader van herstel en reconstructie; 

2. werkzaamheden, normale onderhoudswerkzaamheden zijnde; 
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3. werken of werkzaamheden van ondergeschikte betekenis;  

4. werken of werkzaamheden binnen het kader van het normale bodemge-

bruik; 

5. werken of werkzaamheden, welke op het tijdstip van het van kracht wor-

den van het plan in uitvoering zijn dan wel krachtens een voor dat tijdstip 

aangevraagde vergunning, ontheffing of anderszins mogen worden uitge-

voerd. 

c. De werken of werkzaamheden als bedoeld in 18.2.2 onder a. zijn slechts toe-

laatbaar, indien door die werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan 

hetzij direct hetzij indirect te verwachten gevolgen de in 18.2.1 genoemde 

waarden, belangen en doeleinden niet onevenredig worden of kunnen worden 

aangetast dan wel de mogelijkheden voor het herstel van de eerstbedoelde 

waarden niet wezenlijk worden of kunnen worden verkleind.  

18.3  milieuzone - geurzone 

18.3.1   

Ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - geurzone' mogen geen milieugevoeli-

ge bestemmingen worden gevestigd. 

18.3.2   

Burgemeester en wethouders kunnen, gehoord de beheerder van het rioolgemaal, 

ontheffing verlenen ten behoeve van het oprichten van bouwwerken, mits toege-

staan op grond van de aan de grond gegeven bestemming. 

18.4  veiligheidszone - bevi 

Ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - bevi' is geen nieuwbouw van 

(beperkt) kwetsbare objecten, zoals bedoeld in het Besluit Externe Veiligheid In-

richtingen toegestaan. 

18.5  veiligheidszone - gasontvangststation 

Ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - gasontvangststation' is geen 

nieuwbouw van (beperkt) kwetsbare objecten toegestaan. 

18.6  veiligheidszone - leiding 

Ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - leiding' dient het risico voor ge-

vaar voor mensen in verband met het transport van gevaarlijke stoffen door de 

leidingen te worden beperkt. Ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - lei-

ding' moet aan de hand van de daarvoor vastgestelde wet- en regelgeving steeds 

worden afgewogen of ruimtelijke ontwikkelingen kunnen worden toegestaan. 
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18.7  veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen   

Ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone – vervoer gevaarlijke stoffen' leidt 

de aanwezigheid van het spoor tot inachtname van een onderzoekszone van 0-50 

meter voor individueel risico, waarbinnen alleen gebouwd mag worden conform de 

nota 'risico-normering gevaarlijke stoffen' van het ministerie van VROM en een 

aandachtsgebied van 0-200 meter voor groepsrisico, uit de as van het dichtstbij-

zijnde spoor. 

18.8  vrijwaringszone - spoor 

18.8.1   

Ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - spoor' mag, conform het bepaal-

de in artikelen 19 tot en met 23 van de Spoorwegwet, niet worden gebouwd en 

mogen geen werken of werkzaamheden worden uitgevoerd in strijd met de 

Spoorwegwet, zonder ontheffing door of vanwege de Minister van Verkeer en Wa-

terstaat. 

18.8.2  Ontheffing voor het oprichten van bouwwerken ter plaatse van de aandui-

ding 'vrijwaringszone - spoor' 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 

18.8.1 voor het oprichten van bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'vrijwa-

ringszone - spoor', met dien verstande dat: 

a. de bouwwerken, uitsluitend mogen worden opgericht binnen de zone van 50-

100 meter uit de as van de dichtstbijzijnde rijbaan, waartoe ook de toe- en af-

ritten behoren; 

b. bebouwing mogelijk is krachtens de andere aan de grond gegeven bestem-

mingen; 

c. Rijkswaterstaat ter zake gehoord dient te zijn en met het oprichten van de 

bouwwerken kan instemmen; 

18.9  vrijwaringszone - weg 0-50 meter en vrijwarin gszone weg 50-100 me-

ter 

18.9.1  Bouwregels 

a. Ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - weg 0-50 meter' mag geen 

bebouwing opgericht worden, tenzij het bebouwing betreft ten behoeve van de 

bestemming 'Verkeer'; 

b. Ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - weg 50-100 meter' mag wor-

den gebouwd, nadat vooraf overleg is gevoerd met en overeenstemming is 

bereikt met de wegbeheerder, i.c. Rijkswaterstaat. 
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18.9.2  Ontheffing voor het oprichten van bebouwing 

Burgemeester en wethouders kunnen, gehoord Rijkswaterstaat, ontheffing verle-

nen voor het oprichten van bebouwing op de gronden gelegen binnen de 'vrijwa-

ringszone - weg 0-50 meter' overeenkomstig het bepaalde in de onderliggende 

bestemming, mits: 

a. dit toekomstige infrastructurele uitbreidingen niet onmogelijk maakt; 

b. dit niet leidt tot uit milieuhygiënisch en/of veiligheidsoogpunt onaanvaardbare 

situaties. 
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Artikel 19  Algemene ontheffingsregels  

19.1  Algemene ontheffing 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van de regels van het 

plan ten aanzien van: 

a. de bebouwing van niet voor 'Wonen' bestemde gronden met gebouwen en 

andere bouwwerken, ten dienste van het openbare nut met een bouwhoogte 

van niet meer dan 3,50 meter en een inhoud van niet meer dan 50 m3; 

b. het afwijken van de voorgeschreven minimum en maximum maten, voorzover 

daarvoor geen bijzondere ontheffingsmogelijkheid in deze regels is opgeno-

men, en mits deze niet meer dan 10% worden veranderd; 

c. het plaatsen van masten ten behoeve van telecommunicatie en alarmering 

met dien verstande dat: 

1. deze passen binnen het stedenbouwkundige en landschappelijk beeld ter 

plaatse; 

2. belangen niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad; 

3. uit historisch bodemonderzoek is gebleken dat er vanwege de bodemsitu-

atie geen bezwaren zijn tegen het plaatsen van een mast, 

mits de totale bouwhoogte van de antenne-installatie inclusief bebouwing niet 

meer dan 40,00 meter bedraagt. 



 

  

54 

 

Artikel 20  Algemene wijzigingsregels  

20.1  Algemene wijziging 

Burgemeester en wethouders kunnen het bestemmingsplan wijzigen ten behoeve 

van het in geringe mate, tot niet meer dan 2,00 meter, verschuiven van de be-

stemmingsgrenzen, mits dit noodzakelijk is, in verband met afwijkingen of on-

nauwkeurigheden van de kaart, ten opzichte van de feitelijke situatie, voor zover 

daarmee wordt beoogd een zo goed mogelijke overeenstemming tussen het plan 

en de werkelijke toestand te bereiken. 
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Artikel 21  Algemene procedureregels  

21.1  Procedure ontheffing en nadere eisen 

Bij het verlenen van ontheffing ingevolge de in deze regels opgenomen onthef-

fingsmogelijkheden ex artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, worden in ieder 

geval de volgende procedureregels in acht genomen: 

a. De aanvraag of het ontwerp van het ontheffingsbesluit ligt, met de daarop be-

trekking hebbende stukken, gedurende twee weken voor belanghebbenden 

ter inzage ter gemeentesecretarie. 

b. Burgemeester en wethouders geven voorafgaand aan deze terinzagelegging, 

kennis van het ontwerpbesluit en de terinzagelegging ervan in één of meer 

dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen, die in de gemeente worden verspreid. 

c. In deze kennisgeving wordt vermeld dat belanghebbenden gedurende de ter-

mijn van terinzagelegging schriftelijk zienswijzen omtrent het ontwerpbesluit 

kunnen indienen bij burgemeester en wethouders. 

d. De overeenkomstig het vorige lid ingediende zienswijzen worden betrokken bij 

het besluit omtrent verlening van ontheffing. 

21.2  Procedure wijziging 

Bij het wijzigen van het plan ingevolge de in deze regels opgenomen wijzigingsbe-

voegdheden ex artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, gelden de procedure-

regels van artikel 3.6, vijfde lid, van de Wet ruimtelijke ordening. 
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Artikel 22  Overige regels  

22.1  (Wettelijke) regels 

Indien en voor zover in deze regels wordt verwezen naar andere wettelijke rege-

lingen, dienen deze regelingen te worden gelezen, zoals deze luiden op het tijdstip 

van inwerkingtreding van het bestemmingsplan.  

22.2  Gemeentelijke regels 

22.2.1   

Indien en voor zover in deze regels of in de verbeelding van het plan wordt verwe-

zen naar gemeentelijke regelingen, dienen deze regelingen te worden gelezen, 

zoals deze luiden op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan.  

22.2.2  Bouwen en parkeernormen 

Daar waar in de regels wordt verwezen naar het parkeerbeleid, moet de, op het 

tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan geldende parkeernorm 

worden gehanteerd. De gemeente beschouwt de 'Aanbevelingen voor verkeers-

voorzieningen binnen de bebouwde kom' (ASVV 2004/CROW) in het kader van dit 

bestemmingsplan als een gemeentelijke regeling. 

22.3  Voorrangsregels 

22.3.1  Strijdigheid belangen 

In het geval van strijdigheid van belangen tussen een bestemming en een dubbel-

bestemming, met name aan de orde bij wijzigingsbevoegdheden, blijft het belang 

van de dubbelbestemming overeind. De dubbelbestemming vormt het toegevoeg-

de na te streven nieuwe beleid en levert als zodanig extra criteria op voor de uit te 

voeren toetsing bij de wijzigingsbevoegdheid. Kan bij wijziging niet aan deze crite-

ria voldaan worden en/of wordt op enig vlak onevenredige schade aangebracht 

dan kan geen gebruik worden gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid. 

22.3.2  Onderlinge relatie dubbelbestemmingen 

Ten aanzien van de onderlinge relatie tussen de dubbelbestemmingen geldt dat 

dubbelbestemmingen gericht op het instandhouden of ontwikkelen van het groene 

karakter en het voorkomen van bebouwing voorgaan boven dubbelbestemmingen 

met bebouwing. In concreto wordt in afnemende mate prioriteit verleend aan de 

dubbelbestemming: 

a. Leiding; 

b. Waterstaat – Waterlopen, 

Uitzondering hierop, in de vorm van nevenschikking, is mogelijk, wanneer com-

pensatie van eventueel verlies aan kwaliteit is gegarandeerd. 
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Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 4     OvergangsOvergangsOvergangsOvergangs---- en slotregels en slotregels en slotregels en slotregels 

Artikel 23  Overgangsrecht  

23.1  Overgangsrecht bouwwerken 

23.1.1   

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 

aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouw-

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

vang 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 bouwvergunning wordt gedaan binnen 

twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

23.1.2   

Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig ontheffing verlenen van het eerste 

lid voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste 

lid met maximaal 10%. 

23.1.3   

Het eerste lid 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 overgangs-

bepaling van dat plan. 
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23.2  Overgangsrecht gebruik 

23.2.1   

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerking-

treding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 

23.2.2   

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het 

eerste lid, 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. 

23.2.3   

Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding 

van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het ver-

boden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten. 

23.2.4   

Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 

voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalin-

gen van dat plan. 
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Artikel 24  Slotregel  

Deze regels worden aangehaald als:  

Regels van het bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen gemeente Eijsden'. 
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In de weergegeven lijst zijn de toegelaten bedrijfsacti-

viteiten weergegeven voor de bedrijventerreinen Eijs-

den en Gronsveld van de gemeente Eijsden. 

 

Voornaamste criterium voor het al dan niet toelaten 

van bedrijfsactiviteiten is dat bedrijven qua aard en 

omvang passen binnen het ruimtelijke schaalniveau 

van de diverse kernen en dan met name in relatie tot 

de woonomgeving. 

 

Hiertoe worden gerekend bedrijven in de categorie 2, 

3.1, 3.2, 4.1, 4.2 en 5.1 mits de grootste in acht te 

nemen afstand niet meer dan respectievelijk 30, 50, 

100, 200, 300 en 500 meter bedraagt. 

 

Gebruikte afkortingen: 

De volgende afkortingen worden in de staat gebruikt: 

-   niet van toepassing of niet relevant 

<  kleiner dan 

>  groter 

=   gelijk aan 

cat  categorie 

e.d.  en dergelijke 

kI,   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 

j  jaar 

B   bodemverontreiniging 

C   continu 

D   divers 

L   luchtverontreiniging 

Z  zonering 

R  risico (besluit externe veiligheid inrichtingen 

mogelijk van toepassing) 

V  vuurwerkbesluit van toepassing 

 

Bijlage 1. bij de regels:Bijlage 1. bij de regels:Bijlage 1. bij de regels:Bijlage 1. bij de regels:    
toegesneden lijst van bedrijfstypentoegesneden lijst van bedrijfstypentoegesneden lijst van bedrijfstypentoegesneden lijst van bedrijfstypen    
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01 - 

LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE 

LANDBOUW                               

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

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

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

014 3 

- plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 

500 m² 30 10 50     10   50   3.1 2 G 1     

014 4 

- plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 

500 m² 30 10 30     10   30   2 1 G 1     

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

02 -                                 

02 - 

BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. BOS-

BOUW                               

020   Bosbouwbedrijven 10 10 50     0   50   3.1 1 G 1     

15 -                                 

15 - 

VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN 

DRANKEN                               

151 0 Slachterijen en overige vleesverwerking:                               

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

151 4 

- vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 

1000 m² 100 0 100 C   50 R 100   3.2 2 G 2     

151 5 

- vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 

1000 m² 50 0 50 C   30   50   3.1 1 G 1     

151 6 

- vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 

200 m² 30 0 50     10   50   3.1 1 G 1     

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

151 8 

- vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-

en-klaar-maaltijden met p.o. < 2.000 m²  50 0 50     10   50   3.1 2 G 1     

152 0 Visverwerkingsbedrijven:                               

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

152 3 - roken 300 0 50 C   0   300   4.2 1 G 2     
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152 4 - verwerken anderszins: p.o.> 1000 m² 300 10 50 C   30   300 D 4.2 2 G 2     

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

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

1531 0 Aardappelprodukten fabrieken:                               

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

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

1532, 1533 0 Groente- en fruitconservenfabrieken:                               

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

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

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

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

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

1541 0 

Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën 

en vetten:                               

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

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

1542 0 Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten:                               

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

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

1543 0 Margarinefabrieken:                               

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

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

1551 0 Zuivelprodukten fabrieken:                               

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

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

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

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

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

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

1552 2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² 10 0 30     0   30   2 1 G 1     
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1561 0 Meelfabrieken:                                

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

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

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

1562 0 Zetmeelfabrieken:                               

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

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

1571 0 Veevoerfabrieken:                               

1571 3 

- drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. 

< 10 t/u water 300 100 200 C   30   300   4.2 2 G 2     

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

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

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

1581 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:                               

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

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

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

1584 0 
Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- 
en suikerwerk:                

1584 0 

Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- 

en suikerwerk:                               

1584 2 

- cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van 

chocoladewerken met p.o. < 2.000 m² 100 30 50     30   100   3.2 2 G 2     

1584 3 

- cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van 

chocoladewerken met p.o. <= 200 m² 30 10 30     10   30   2 1 G 1     

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

1584 5 

- Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 

200 m² 100 30 50     30 R 100   3.2 2 G 2     

1584 6 

- suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 

200 m² 30 10 30     10   30   2 1 G 1     

1585   Deegwarenfabrieken 50 30 10     10   50   3.1 2 G 2     
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1586 0 Koffiebranderijen en theepakkerijen:                               

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

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

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

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

1589.2 0 Soep- en soeparomafabrieken:                               

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

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

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

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

1592 0 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:                               

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

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

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

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

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

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

16 -                                 

16 - VERWERKING VAN TABAK                               

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

17 -                                 

17 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL                               

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

172 0 Weven van textiel:                               

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

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

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

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

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

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

18 -                                 

18 - 

VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN 

VERVEN VAN BONT                               

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

182   

Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van 

leer) 10 10 30     10   30   2 2 G 2     

183   

Bereiden en verven van bont; vervaardiging van 

artikelen van bont 50 10 10     10   50   3.1 1 G 1 B L 

19 -                                 

19 - 

VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN 

(EXCL. KLEDING)                               

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

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

193   Schoenenfabrieken 50 10 50     10   50   3.1 2 G 1     

20 -                                 

20 - 

HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKE-

LEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.                               

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

2010.2 0 Houtconserveringsbedrijven:                               

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

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

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

203, 204, 205 0 

Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen 

van hout 0 30 100     0   100   3.2 2 G 2     

203, 204, 205 1 

Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen 

van hout, p.o. < 200 m2 0 30 50     0   50   3.1 1 G 1     

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

21 -                                 

21 - 

VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PA-

PIER- EN KARTONWAREN                               
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2111   Vervaardiging van pulp 200 100 200 C   50 R 200   4.1 3 G 2     

2112 0 Papier- en kartonfabrieken:                               

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

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

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

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

2121.2 0 Golfkartonfabrieken:                               

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

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

22 -                                 

22 - 

UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE 

VAN OPGENOMEN MEDIA                               

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

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

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

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

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

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

23 -                                 

23 - 

AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; BE-

WERKING SPLIJT-/KWEEKSTOFFEN                               

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

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

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

24 -                                 

24 - VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN                               

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

2413 0 Anorg. chemische grondstoffenfabrieken:                               

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

2414.1 A0 Organ. chemische grondstoffenfabrieken:                               
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2414.1 A1 - niet vallend onder ‘post-Seveso-richtlijn’ 300 10 200 C   300 R 300 D 4.2 2 G 3 B L 

2414.1 B0 Methanolfabrieken:                               

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

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

2414.2 0 Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synth.):                               

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

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

2441 0 Farmaceutische grondstoffenfabrieken:                               

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

2442 0 Farmaceutische produktenfabrieken:                               

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

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

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

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

2462 0 Lijm- en plakmiddelenfabrieken:                               

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

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

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

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

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

25 -                                 

25 - 

VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER 

EN KUNSTSTOF                               

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

2512 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:                               

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

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

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

252 0 Kunststofverwerkende bedrijven:                               

252 1 - zonder fenolharsen 200 50 100     100 R 200   4.1 2 G 2     
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252 2 - met fenolharsen 300 50 100     200 R 300   4.2 2 G 2 B L 

252 3 

- productie van verpakkingsmateriaal en assemblage 

van kunststofbouwmaterialen 50 30 50     30   50   3.1 2 G 1     

26 -                                 

26 - 

VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CE-

MENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN                               

261 0 Glasfabrieken:                               

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

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

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

2615   Glasbewerkingsbedrijven 10 30 50     10   50   3.1 1 G 1     

262, 263 0 Aardewerkfabrieken:                               

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

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

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

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

2652 0 Kalkfabrieken:                               

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

2653 0 Gipsfabrieken:                               

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

2661.1 0 Betonwarenfabrieken:                               

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

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

2661.2 0 Kalkzandsteenfabrieken:                               

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

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

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

2663, 2664 0 Betonmortelcentrales:                               

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

2663, 2664 2 - p.c. >= 100 t/u 30 200 300   Z 50 R 300   4.2 3 G 3     
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2665, 2666 0 

Vervaardiging van produkten van beton, (ve-

zel)cement en gips:                               

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

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

267 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:                               

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

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

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

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

2682 A0 Bitumineuze materialenfabrieken:                               

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

2682 B0 Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol):                               

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

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

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

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

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

27 -                                 

27 - VERVAARDIGING VAN METALEN                               

273 0 

Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzette-

rijen:                               

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

274 A0 Non-ferro-metaalfabrieken:                               

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

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

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

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

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

28 -                                 

28 - VERVAARD. VAN PRODUKTEN VAN METAAL                               
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(EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.) 

281 0 Constructiewerkplaatsen:                               

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

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

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

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

2821 0 Tank- en reservoirbouwbedrijven:                               

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

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

2822, 2830   

Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en 

stoomketels 30 30 200     30   200   4.1 2 G 2 B   

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

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

284 B1 

Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. 

< 200 m2 30 30 50     10   50 D 3.1 1 G 2 B   

2851 0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:                               

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

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

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

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

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

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

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

2851 5 

- mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijs-

ten) 30 50 100     30   100   3.2 2 G 2 B   

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

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

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

2851 9 

- galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, 

verkoperen ed) 30 30 100     50   100   3.2 2 G 2 B   

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

Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. 

<200m2 10 30 50     10   50 D 3.1 1 G 2 B   

287 A0 Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:                               

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

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

287 B 

Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. 

<200 m2  30 30 50     10   50   3.1 1 G 2 B   

29 -                                 

29 - 

VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARA-

TEN                               

29 0 Machine- en apparatenfabrieken:                               

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

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

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

30 - 

VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN 

COMPUTERS                               

30 -                                 

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

31 -                                 

31 - 

VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHI-

NES, APPARATEN EN BENODIGDH.                               

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

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

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

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

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

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

32 -                                 

32 - 

VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELE-

COM-APPARATEN EN -BENODIGDH.                               

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

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

33 -                                 

33 - 

VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE 

APPARATEN EN INSTRUMENTEN                               

33 A 

Fabrieken voor medische en optische apparaten en 

instrumenten e.d. 30 0 30     0   30   2 1 G 1     

34 -                                 

34   

VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWA-

GENS EN OPLEGGERS                               

341 0 Autofabrieken en assemblagebedrijven                               

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

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

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

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

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

35 -                                 

35 - 

VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN 

(EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS)                               

351 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:                               

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

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

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

352 0 Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:                               

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

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

353 0 Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:                               

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

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

355   Transportmiddelenindustrie n.e.g. 30 30 100     30   100 D 3.2 2 G 2 B   
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36 -                                 

36 - 

VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE 

GOEDEREN N.E.G.                               

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

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

363   Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30     10   30   2 2 G 2     

364   Sportartikelenfabrieken 30 10 50     30   50   3.1 2 G 2     

365   Speelgoedartikelenfabrieken 30 10 50     30   50   3.1 2 G 2     

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

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

37 -                                 

37 - VOORBEREIDING TOT RECYCLING                               

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

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

45 -                                 

45 - BOUWNIJVERHEID                               

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

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

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

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

50 -                                 

50 - 

HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIET-

SEN; BENZINESERVICESTATIONS                               

501, 502, 504   

Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servi-

cebedrijven 10 0 30     10   30   2 2 P 1 B   

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

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

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

5020.5   Autowasserijen 10 0 30     0   30   2 3 P 1     

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

51 -                                 

51 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING                               

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

5121 1 

Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders met een 

verwerkingscapaciteit van 500 ton/uur of meer 100 100 300   Z 50 R 300   4.2 2 G 2     

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

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

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

5125, 5131   

Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-

aardappelen 30 10 30     50 R 50   3.1 2 G 1     

5132, 5133   

Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, 

spijsoliën 10 0 30     50 R 50   3.1 2 G 1     

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

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

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

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

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

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

5148.7 0 Grth in vuurwerk en munitie:                               

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

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

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

5151.1 0 Grth in vaste brandstoffen:                               

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

5151.2 0 Grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen:                               

5151.2 1 - vloeistoffen, o.c. < 100.000 m3 50 0 50     200 R 200 D 4.1 2 G 2 B L 

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

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

5152.1 0 Grth in metaalertsen:                               
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5152.1 1 - opslag opp. < 2.000 m2 30 300 300     10   300   4.2 3 G 3 B   

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

5153 0 Grth in hout en bouwmaterialen:                               

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

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

5153.4 4 zand en grind:                               

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

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

5154 0 

Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsappara-

tuur:                               

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

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

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

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

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

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

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

5157.2/3 0 

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

m² 10 30 100     10   100 D 3.2 2 G 2 B   

5157.2/3 1 

- overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 1000 

m² 10 10 50     10   50   3.1 2 G 2 B   

5162 0 Grth in machines en apparaten:                               

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

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

517   

Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbeno-

digdheden e.d. 0 0 30     0   30   2 2 G 1     

55 -                                 

55 - 

LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREK-

KING                               

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

60 -                                 
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60 - VERVOER OVER LAND                               

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

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

6024 0 

Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken 

tanks): b.o. > 1000 m² 0 0 100 C   30   100   3.2 3 G 1     

6024 1 

- Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonma-

ken tanks) b.o. <= 1000 m² 0 0 50 C   30   50   3.1 2 G 1     

63 -                                 

63 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER                               

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

6312 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 0 0 30 C  10  30  2 2 G 1   

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

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

64 -                                 

64 - POST EN TELECOMMUNICATIE                               

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

71 -                                 

71 - 

VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHI-

NES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN                               

711   Personenautoverhuurbedrijven 10 0 30     10   30   2 2 P 1     

712   

Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. perso-

nenauto's) 10 0 50     10   50 D 3.1 2 G 1     

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

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

72 -                                 

72 - 

COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNO-

LOGIE                               

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

73 -                                 

73 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK                               

731   Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 30 10 30     30 R 30   2 1 P 1     
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74 -                                 

74 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING                               

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

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

75 -                                 

75 - 

OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, 

SOCIALE VERZEKERINGEN                               

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

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

90 -                                 

90 - MILIEUDIENSTVERLENING                               

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

9002.1 B Gemeentewerven  30 30 50     30 R 50   3.1 2 G 1 B   

9002.2 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:                               

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

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

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

9002.2 A6 

- afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 

75 MW 300 200 300 C Z 50   300 D 4.2 3 G 3 B L 

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

93 -                                 

93 - OVERIGE DIENSTVERLENING                               

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

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

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

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



 



 

 
DETAILHANDEL OP BEDRIJVENTERREIN GRONSVELD 
      
Adres Werkzaamheden Detailhandel 
Veilingweg 5 Meubelfabrikant Aan productie onderge-

schikte detailhandel: meu-
bels. 

Veilingweg 7 Keukenfabrikant Aan productie onderge-
schikte detailhandel: keu-
kens 

Veilingweg 11 Handelsonderneming hout Handel in volumineuze 
goederen: grove bouwma-
terialen en aan de produc-
tie ondergeschikte detail-
handel. 

Veilingweg 13 Groothandel kampeerarti-
kelen 

Handel in volumineuze 
goederen: campers. 

Veilingweg 15 Autohandel Handel in volumineuze 
goederen: auto's. 

Veilingweg 23 Groothandel in bestrij-
dingsmiddelen 

Ondergeschikte detailhan-
del. 

Oosterbroekweg 2+4 Autohandelaar Handel in volumineuze 
goederen: auto's. 

Oosterbroekweg 8 IJzervlechterij Aan productie onderge-
schikte detailhandel: ijzer-
waren 

Oosterbroekweg 8 Meubel- en interieurbouw Aan productie onderge-
schikte detailhandel: meu-
bels. 

Oosterbroekweg 9a Autohandelaar Handel in volumineuze 
goederen: auto's. 

Oosterbroekweg 12  Land- en tuinbouwmachi-
nes 

Handel in volumineuze 
goederen: landbouwwerk-
tuigen. 

Oosterbroekweg 14  Autobanden Handel in volumineuze 
goederen: autobanden. 

Oosterbroekweg 17 (uit-
gebrand) 

Autohandelaar Handel in volumineuze 
goederen: auto's. 

Oosterbroekweg 19 (uit-
gebrand) 

Groothandel in autosloop-
materialen 

Handel in bewerkte pro-
ducten: onderdelen sloop-
auto's. 

Schutteboendersweg 3 Interieurbedrijf Aan productie onderge-
schikte detailhandel: meu-
bels. 

Stationsstraat 75 Tankstation Detailhandel in zoetwaren 
en aan tankstation gelieer-
de producten. 

Bijlage 2. bij de regels:Bijlage 2. bij de regels:Bijlage 2. bij de regels:Bijlage 2. bij de regels:    
lijst van aanwezige detailhandellijst van aanwezige detailhandellijst van aanwezige detailhandellijst van aanwezige detailhandel    



 

 
DETAILHANDEL OP BEDRIJVENTERREIN EIJSDEN 
   
Adres Werkzaamheden Detailhandel 
Industrieweg 7 Natuursteen en grafmo-

numenten 
Aan productie gebonden 
ondergeschikte detailhan-
del: natuursteen. 

Industrieweg 12 Interieurbouw/productie Aan productie gebonden 
ondergeschikte detailhan-
del. 

Industrieweg 14 Groothandel in tuinartike-
len 

Handel in volumineuze 
goederen: grove bouwma-
terialen en aan de produc-
tie ondergeschikte detail-
handel.  

Zoerbeemden 6 Autogarage Handel in volumineuze 
goederen: auto's. 

Zoerbeemden 10a Motors verkoop en repara-
tie 

Handel in volumineuze 
goederen: motors. 

Zoerbeemden 13 Autohandelaar Handel in volumineuze 
goederen: auto's. 

Zoerbeemden 23 Autohandelaar Handel in volumineuze 
goederen: auto's. 

Zoerbeemden 25 Stratenmakersbe-
drijf/showroom 

Handel in volumineuze 
goederen:  grove bouwma-
terialen. 

Zoerbeemden 31 Decoratie en productie van 
porselein 

Aan productie gebonden 
ondergeschikte detailhan-
del: porselein. 

Zoerbeemden 33 Autohandelaar Handel in volumineuze 
goederen: auto's. 



 

 
 

 
 
  

Bijlage 3. bij de regels:Bijlage 3. bij de regels:Bijlage 3. bij de regels:Bijlage 3. bij de regels:    
toegesneden lijst van bedrijfstypen ir. Rocoutoegesneden lijst van bedrijfstypen ir. Rocoutoegesneden lijst van bedrijfstypen ir. Rocoutoegesneden lijst van bedrijfstypen ir. Rocourrrrstraatstraatstraatstraat    



 

 



 

 



 



 

Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage 4444. bij de regels:. bij de regels:. bij de regels:. bij de regels:    
Gemeentelijk bodembeheerplan actuGemeentelijk bodembeheerplan actuGemeentelijk bodembeheerplan actuGemeentelijk bodembeheerplan actuaaaalisatie 2006lisatie 2006lisatie 2006lisatie 2006    



 

 


