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De Suderseewei en de Wikelerdyk, alsmede de recent daartussen aangelegde verbindingsweg ten zuiden 
van Balk, zijn de belangrijkste (regionale) ontsluitingswegen waarop het zuidelijke deel van Balk via 
meerdere straten aantakt. De open(bare) ruimte(n) in het plangebied vertaalt/vertalen zich, naast de 
hiervoor al eerder genoemde groen-/waterstructuur en het boscomplex, verder in enkele agrarische 
percelen aan de noordoostzijde, enkele groenstroken en waterpartijen in met name de nieuwere 
uitbreidingen, en het stratenpatroon. Naast de (bedrijfs)woningen zijn in Balk Zuid de volgende andere 
functies aanwezig: 
• (reguliere) bedrijven; 
• detailhandel, waaronder een supermarkt; 
• horeca; 
• een jachthaven; 
• maatschappelijke voorzieningen; 
• sportvel den en een sportha l/gymza al . 

In hoofdstuk 5 is aangegeven hoe deze functies zijn vertaald in de bestemmingen en welke 
uitgangspunten  hi  ervoor gelden. 

2.2 	Havenkwartier 
Bijzonder aan Balk is enerzijds de historische kwaliteit van het dorp zelf, maar anderzijds ook de 
mogelijkheid om waterrecreatie met landrecreatie te combineren. In het bestemmingsplan is in dit 
ka der één grotere ontwikkeling mogelijk, namelijk de herontwikkeling van (een deel van) het gebied van 
de Jachthaven tot Havenkwartier. De gemeente heeft dit stuk grond nabij het centrum van Balk en 
grenzend aan de daar lopende rivier de Luts in eigendom. De locatie is gelegen aan de Elfstedenroute, 
na bij het SI otermeer. 
De gemeente wil de locatie ontwikkelen tot een kwalitatief hoogwaardig havenkwartier met uitstekende 
voorzieningen, en biedt daarbij de mogelijkheid tot het realiseren van een zelfstandige of een aan 
horeca gekoppelde recreatieve verblijfsfunctie zoals een hotel. Door de gemeente en de provincie 
Fryslán is een masterplan opgesteld waarin onder andere deze beoogde ontwikkeling is omschreven. 
Hierna is de plankaart uit het masterplan aangegeven met daarop indicatief de beoogde ontwikkeling. 

Figuur 3: Ontwikkeling Havenkwartier (bron: Balk: Water & Bos Masterplan Waterfront Balk)  
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Omdat de markt gevoelig is en eerdere plannen voor een hotel/restaurant het niet haalden, is er voor 
gekozen om het geldende planologisch kader voor het gebied te continueren. Dat liet 
watersportgerelateerde functies (onderhoud/berging en daaraan gerelateerde detailhandel (in 
beperkte mate)) toe. De realisatie van de passantenhaven (ook passend binnen de bestaande regeling) 
is door de gemeente zelf opgepakt. Om in een hotel/restaurant geïnteresseerde partijen een vlotte 
realisatie te kunnen bieden, is een wijzigingsbevoegdheid met een 'ruimtelijk ontwikkelkader'-
bestemming in dit plan opgenomen. Paragraaf 5.2.4 gaat hier nader op in. De criteria en 
randvoorwaarden zoals die genoemd zijn in het masterplan zijn onverkort van toepassing voor de 
ontwikkeling van het havenkwarti er. 

De realisatie van het havenkwartier in Balk kan een onderscheidend product bieden in de toeristische 
markt. Een product wat kan beantwoorden aan de vraag naar meer afwisseling. Er liggen kansen om de 
locatie om te vormen tot een havenkwartier met waterplein, aanlegsteigers, een havengebouw met 
nader te bepalen commerciële invullingen, horeca - hotel/restaurant, of andere recreatieve 
verblijfsfuncties (bed and  breakfast)  en voorzieningen voor passanten.  
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struikbeplanting (zie hiervoor de regels in artikel 3.3.1) omgevingsvergunningsplichtig. 

5.2.2 	Bed rijf 
Uitgangspunt 
Deze bestemming is gegeven aan de reguliere bedrijven in het dorp die op verschillende locaties 
voorkomen. Het gaat specifiek om een meubelmakerij, een garagebedrijf en een brandweerkazerne. Bij 
de eerste twee bedrijven vindt ook specifieke detail handel plaats. Het behoud van de bestaande 
bedrijven en een goede milieuzonering naar de omliggende woningen zijn de belangrijkste 
uitgangspunten voor de bestemming. In verband met de milieusituatie zijn binnen deze bestemming 
alleen de bestaande bedrijven en bedrijven uit categorie 1 en 2 toegestaan en zijn de bouwvlakken zo 
veel mogelijk 'strak om de bestaande gebouwen gelegd. 
Daar waar sprake is van een bedrijfswoning, is deze ook ter plekke geregeld met een aanduiding. 

Bestemmingsbeschrijving 
De gebouwen en overkappingen moeten binnen de bouwvlakken worden gebouwd, waarbij de maximale 
goot- en bouwhoogten volgens de bestaande afmetingen zijn vastgelegd op de verbeelding. In de 
bedrijvenlijst in bijlage 1 van de regels is aangegeven welke bedrijven zijn toegestaan. Voor bedrijven 
die niet zijn opgenomen in deze lijst, of bedrijven uit een hogere categorie is een 
afwijkingsmogelijkheid opgenomen om ze (onder voorwaarden) toe te staan. Ook zijn er 
afwijkingsmogelijkheden opgenomen om gebouwen en/of overkappingen buiten het bouwvlak te 
bouwen en bedrijfswoningen gedeeltelijk buiten het aanduidingsvlak te bouwen. Verder zijn bij de 
bedrijfswoning ook bijbehorende bouwwerken toegestaan en is de uitoefening van een aan huis 
verbonden werkactiviteit en/of bécl en brochje onder voorwaarden mogelijk. 

5.2.3 	Bedrijf - Nutsvoorziening 
Uitgangspunt 
Deze bestemming regelt de nutsgebouwen die niet vergunningsvrij zijn (groter dan 15 m2  en 45 m3). In 
dit geval betreft het een nutsgebouw aan de Jelle Meineszleane. Het behoud van de bestaande 
gebouwen is het belangrijkste uitgangspunt. 

Bestemmingsbeschrijving 
De bestemmingsregeling is afgestemd op de bestaande afmetingen van de gebouwen. De bouwvlakken 
zijn  hi  er strak omheen getrokken. 

5.2.4 	Bedrijf- Watersportgebonden 
Uitgangspunt 
Aan de noordoostzijde van het plangebied aan De Luts is tussen de passantenhaven en de schiphuizen 
de uitoefening van een watersportgebonden bedrijf met een bedrijfswoning mogelijk. Dit gebied kan 
(deels) ontwikkeld worden tot een havenkwartier zoals in paragraaf 2.2 is aangegeven.  Hi  ervoor is een 
wijzigingsbevoegdheid in de bestemming opgenomen. Het aanwezig bouwvlak in de bestemming is 
afgestemd op zowel de toekomstige als de huidige situatie. 

Bestemmingsbeschrijving 
Op de gronden zijn watersportgerelateerde bedrijven mogelijk en activiteiten die gericht zijn op het 
onderhoud en stallen van recreatievoertuigen. Ook is watersportgebonden detail handel mogelijk tot 
maximaal 100 m2. De bedrijfswoning mag maximaal 150 m2  groot zijn met een maximale goot- en 
bouwhoogte van respectievelijk 4 en 9 meter. Vanwege de omgeving en de grootte van het perceel zijn 
hier geluidzoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle inrichtingen en/of vuurwerkbedrijven niet 
mogelijk. 
De gebouwen en overkappingen (inclusief de bedrijfswoning) moeten binnen de bouwvlakken worden 
gebouwd, waarbij de maximale bouwhoogte volgens de bestaande afmetingen is vastgelegd op de 
verbeelding. Teneinde te voorkomen dat het hele terrein wordt volgebouwd, is een 
bebouwingspercentage opgenomen. Ook zijn er afwijkingsmogelijkheden opgenomen om gebouwen  
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en/of overkappingen buiten het bouwvlak te bouwen. 

Door het toepassen van een wijzigingsbevoegdheid kan de bestemming onder voorwaarden worden 
gewijzigd naar de bestemming 'Horeca Hotel-restaurant die als bijlage 4 bij de regels is opgenomen. 
Hierbij worden onder andere mogelijkheden geboden voor een hotel en en restaurant maar ook voor 
een bedrijfswoning. Binnen het aangewezen bouwvlak kunnen een gebouw gerealiseerd worden met een 
goot- en bouwhoogte van maximaal 7 en 9 meter met een hoogteaccent langs de Luts van ten hoogste 
15 meter (maximaal 250 m2). 

5.2.5 	Bos 
Uitgangspunt en bestemmingsbeschrijving 
Aan de zui dwestzij de van het plangebied is een omvangrijk boscomplex aanwezig. Dit boscomplex heeft 
een belangrijke landschappelijke en natuurlijke waarde, om reden waarvan de gronden onder de 
bestemming 'Bos' zijn gebracht. Daarnaast heeft het bos een belangrijke recreatieve waarde voor het 
dorp. 

De gronden zijn dus bestemd voor het gebruik als bos/bebossing, waarbij ondergeschikt ook functies 
zijn toegestaan die dit hoofdgebruik versterken, zoals pa den en sloten en extensief dagrecreatief en/of 
educatief medegebrui k. Het is ni et toegestaan om gebouwen en overkappingen te bouwen. 
Om de landschappelijke en natuurlijke waarden te beschermen, zijn bepaalde werken en 
werkzaamheden (zie  hi  ervoor artikel 7.3 van de regels) omgevi ngsvergunni ngspl i chtig. 

5.2.6 	Detailhandel 
Uitgangspunt 
Deze bestemming is van toepassing op de supermarkt aan de Bogermanstraat 32. Hier is de uitoefening 
van detailhandel in zijn algemeenheid mogelijk en specifiek is een supermarkt toegelaten. Het behoud 
van de bestaande functie en bebouwi ngs karakteristieken is het belangrijkste uitgangspunt. 

Bestemmingsbeschrijving 
De gebouwen en overkappingen moeten binnen de bouwvl a kken worden gebouwd, waarbij de maximale 
goothoogte volgens de bestaande afmetingen is vastgelegd op de verbeelding. Ook zijn er 
afwijkingsmogelijkheden opgenomen om gebouwen en/of overkappingen buiten het bouwvlak te 
bouwen. Tenslotte geldt er een afwijkingsmogelijkheid om onder voorwaarden horeca toe te staan. Het 
ga at hierbij all een om vormen van horeca die wat betreft exploitatievorm en openingstijden aansluiten 
bij de detailhandelsfunctie, zoals een lunchroom, koffiehuis, ijssalon, broodjeszaak, croissanterie, 
patisserie en crêperie. 

5.2.7 	Gemengd 
Uitgangspunt 
Deze bestemming ziet op het perceel Wi kel erdyk 1-23. Hier is een gebouw neergezet waarin in de eerste 
bouwlaag detailhandel en dienstverlening is toegelaten en waarbij in de tweede en hogere bouwlagen 
woningen zijn toegestaan. Omdat deze verzameling aan functies zich niet onder één specifieke 
bestemming laat benoemen, is gekozen voor de bestemming 'Gemengd'. 
Het behoud van de mogelijkheden en een goede milieuzonering naar de omliggende woningen zijn de 
belangrijkste uitgangspunten voor de bestemming. In verband met de milieuzonering is het bouwvlak 
zo veel mogelijk 'strak' om de bestaande bebouwing gelegd, zodat het gebouw en daarmee de functies 
ni et dichter naar omliggende woonbebouwing gebouwd kan worden. 

Bestemmingsbeschrijving 
De gebouwen en overkappingen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd, waarbij de maximale 
goot- en bouwhoogte volgens de bestaande afmetingen dan wel de bestaande planologische 
mogelijkheden is vastgelegd op de verbeelding. In de bestemmingsomschrijving zijn alle aanwezige 
functies benoemd, zodat deze toelaatbaar zijn geacht binnen deze bestemming. Er zijn  
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Artikel 6 	Bedrijf - Watersportgebonden 

6.1 	Bestemmingsomschrijving 
De voor Bedrijf-' 	Waters portgebonden' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. 	gebouwen en overkappingen ten behoeve van: 

1. onderhoud enwinterstallingvan recreatievaartuigen; 
2. bedrijven die zijn genoemd in bijlage 2 onder de categorieën 1 en 2, voorzover aan de 

waters port gerelateerd; 
3. detailhandel uitsluitend gerelateerd aan de watersport; 

met uitzondering van geluidszoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle inrichtingen en /of 
vuurwerkbedrijven; 

4. bedrijfswoningen, al dan ni et in combinatie met en in ondergeschikte mate ruimte voor een 
aan huis verbonden werkactiviteit en/of Wed en brochje; 

b. bijbehorende bouwwerken bij een bedrijfswoning; 
met daaraan ondergeschikt: 
c. parkeervoorzieningen; 
d. groenvoorzieningen; 
e. nutsvoorzieningen; 
met de daarbij behorende: 
f. 	tuinen, erven en terreinen; 
g. 	andere bouwwerken, waaronder vlaggenmasten. 

6.2 	Bouwregels 
6.2.1 	Gebouwen en overkappingen 
Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen genoemd in 6.1 onder a gel den de volgende regels: 
a. een gebouw of overkapping za I binnen een bouwvl a k warden gebouwd; 
b. het bebouwingspercentage van de gebouwen en overkappingen zal binnen het bouwvl a k ten 

hoogste het ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%) aangegeven 
bebouwi ngs percentage bedragen; 

c. er mag ten hoogste één bedrijfswoning worden gebouwd; 
d. de oppervlaktevan een bedrijfswoning zal ten hoogste 150 rn2  bedragen; 
e. de bouwhoogte van een bedrijfsgebouw of overkapping zal ten hoogste de ter plaatse van de 

aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte bedragen; 
f. de goothoogte van een bedrijfswoning zal ten hoogste 4,00 m bedragen; 
g. de bouwhoogte van een bedrijfswoning zal ten hoogste 9,00 m bedragen. 

6.2.2 	Bijbehorende bouwwerken bij een bedrijfswoning 
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij een bedrijfswoning gel den de volgende regels: 
a. bij behorende bouwwerken zullen ten minste 1,00 m achter de naar de weg gekeerde gevel (s) van de 

bedrijfswoning c.q. het verlengde daarvan worden gebouwd; 
b. de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken bij een bedrijfswoning zal ten 

hoogste 70 rn2  bedragen; 
c. de goothoogte van een aan- of uitgebouwd bijbehorend bouwwerk zal ten hoogste gel ijk zijn aan de 

hoogte van de eerste bouwlaag van de bedrijfswoning waaraan wordt gebouwd plus 0,25 m, met 
di en verstande dat de goothoogte van een aan- of uitgebouwd bijbehorend bouwwerk ni et meer 
dan 4,00 m mag bedragen; 

d. de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk zal ten minste 1,00 m lager zijn dan de bouwhoogte 
van de bedrijfswoning, met di en verstande dat de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk 
binnen een afstand van 3,00 m van de perceelsgrens ten hoogste 5,00 m en daarbuiten ten hoogste 
6,00 m zal bedragen; 

e. de goothoogte van een opzichzelf staand bijbehorend bouwwerk zal ten hoogste 3,00 m bedragen; 
f. de bouwhoogte van overkappingen zal ten hoogste 3,00 m bedragen.  
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6.2.3 Andere bouwwerken 
Voor het bouwen van andere bouwwerken gel den de volgende regels: 
a. er mogen ten hoogste 2 vlaggenmasten per bouwperceel worden gebouwd; 
b. de bouwhoogte van vlaggenmasten zal ten hoogste 8,00 m bedragen; 
c. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen; 
d. de bouwhoogte van steigers zal ten hoogste 3,00 m bedragen; 
e. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken zal ten hoogste 5,00 m bedragen. 

6.3 	Afwijken van de bouwregels 
Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de milieusituatie, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, kan met een 
omgevingsvergunning worden afgeweken van: 
• het bepaalde in lid 6.2.1 sub a in die zin dat de gebouwen en/of overkappingen buiten het 

bouwvlak worden gebouwd. 

6.4 	Specifieke gebruiksregels 
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor andere bedrijvigheid dan bedoeld in 6.1; 
b. het gebruik van gronden en bouwwerken voor detailhandel bedoeld in 6.1 indien de 

verkoopvloeroppervlakte meer dan 100 m2  bedraagt; 

6.5 	Wijzigingsbevoegdheid 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming Bedrijf- 
Waters

' 
 portgebonden' wordt gewijzigd in de bestemming 'Horeca - Hotel-restaurant', mits: 

a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van Bijlage 4 van overeenkomstige 
toepassing zijn; 

b. er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein; 
c. de behoefte is onderbouwd; 
d. overleg plaatsvindt met de va a rwegbeheerder en dit leidt tot een positief advies; 
e. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de externe veiligheid, de 

woonsituatie, de verkeersveiligheid, de ruimtelijke kwaliteit, de waterhuishouding, de ecologische 
waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.  
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VNG-bestand categorale bedrijfsindeling 2009 (planologische selectie) blz. 1 

I SBI-CODE 1993 SBI-CODE 2008 OMSCHRIJVING  CAT  

01 01 LANDBOUW EN DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN DE LANDBOUW 

014 016 Dienstverlening ten behoeve van de landbouw 
1. plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <500 m2  2 
2. plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o.>= 500 m2  3.1 

0142 0162 KI-stations 2 

02 02 BOSBOUW EN DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN BOSBOUW 

020 021, 022 024 Bosbouwbedrijven 3.1 

05 03 VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJ VEN 

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

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

11 06 AARDOLIE- EN AARDGASWINNING 

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

15 10, 11 VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 

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

101 2. vetsmelterijen 5.2 
3. bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval 4.2 
4. vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. 	> 1000 m2  3.2 
5. vleeswaren-en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m2  3.1 
6. vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. 	<= 200 m2  3.1 

101, 102 5. loonslachterijen 3.1 
152 102 Visverwerkingsbedrijven: 

1. drogen 5.2 
2. conserveren 4.1 
3. roken 4.2 
4. verwerken anderszins: p.o. > 1000 m2  4.2 
5. verwerken anderszins: p.o.<= 1000 m2  3.2 
6. verwerken anderszins: p.o. <= 300 m2  3.1 

1531 1031 Aardappelproducten fabrieken 
1. vervaardiging van aardappelproducten 4.2 
2. vervaardiging van snacks met p.o. <2000 m2  3.1 

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

1541 104101 
5. met uienconservering (zoutinleggerij) 
Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten: 

4.2 

1. p.c. <250.000 tfj 4.1 
2. p.c. >= 250.000 trj 4.2 

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

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

1551 1051 Zuivelproductenfabrieken: 
1. gedroogde producten p.c. >. 1,5 t/u 5.1 
2. geconcentreerde producten, verdampingscapaciteit >=20 t/u 5.1 
3. melkproductenfabrieken v.c. 	<55.000  VI  3.2 
4. melkproductenfabrieken v.c. >= 55.000 t/j 4.2 
5. overige zuivelproductenfabrieken 4.2 



VNG-bestand categorale bedrijfsindeling 2009 (planologische selectie) blz. 2 

SBI-CODE 1993 SBI-CODE 2008 OMSCHRIJVING Iff2fil 
1552 1052 1. consumptie-ijsfabrieken p.o. 	>200 m2  3.2 

2. consumptie-ijsfabrieken p.o. <= 200 m2  2 
1561 1061 Meelfabrieken: 

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

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

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

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

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

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

1. v.c. <2.500 tij 5.1 
2. v.c. >= 2.500 tfj 5.2 

1584 10821 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk: 
1. cacao- en chocoladefabrieken: p.o. >2.000 m2  5.1 
2. cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <2.000 m2  3.2 
3. cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m2  2 
4. Suikerwerkfabrieken met suiker branden 4.2 
5. Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden p.o. 	> 200 m2  3.2 
6. Suikerwerkfabrieken zonder  sulker  branden p.o. <= 200 m2  2 

1585 1073 Deegwarenfabrieken 3.1 
1586 1083 Koffiebranderijen en theepakkerijen: 

1. koffiebranderijen 5.1 
2. theepakkerijen 3.2 

1587 108401 Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden 4.1 
1589 1089 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen 4.1 
1589.1 
1589.2 

Bakkerijgrondstoffenfabrieken 
Soep- en soeparomafabrieken: 

4.1 

1. zonder poederdrogen 4.1 
2. met poederdrogen 4.2 

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

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

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

16 12 VERWERKING VAN TABAK 

160 
17 

120 
13 

Tabaksverwerkende industrie 
VERVAARDIGING VAN TEXTIEL 

4.1 

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

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

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

18 14 VERVAARDIGING VAN KLEDING: BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT 

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

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

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

2010.1 16101 Houtzagerijen 3.2 
2010.2 16102 Houtconserveringsbedrijven: 

1. met creosootolie 4.1 
2. met zoutoplossingen 3.1 

202 1621 Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 3.2 
203, 204, 205 162 1. Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout 3.2 
203, 204, 205 2. Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. <200 m2  3.1 
205 162902 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 2 

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

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

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

212 172 Papier- en kartonwarenfabrieken 3.2 
2121.2 17212 Golfkartonfabrieken: 

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

22 58 UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA 

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

2224 1813 
Binderijen 
Grafische reproductie en zetten 

2 
2 

2225 1814 Overige grafische activiteiten 2 
223 182 Reproductiebedrijven opgenomen media 1 

23 19 
AARDOLIE- EN STEENKOOLVERWERKINGSINDUSTRIE BEWERKING SPLIJT- EN 
KWEEKSTOFFEN 

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

Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie 4.2 
Aardolieproductenfabrieken niet eerder genoemd. 4.2 

24 20 VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN 

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

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

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

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

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

2415 2015 
2. p.c. >= 50.000 t/j 
Kunstmeststoffenfabrieken 

5.1 
5.1 

2416 2016 Kunstharsenfabrieken e.d. 5.2 
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242 202 Landbouwchemicaliënfabrieken: 

1. fabricage 5.3 
2. formulering en afvullen 5.1 

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

1. p.c. 	< 1.000 tfj 4.2 
2. p.c. >= 1.000 tij 5.1 

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

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

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

2464 205902 Fotochemische productenfabrieken 3.2 
2466 205903 Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken 3.1 

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

25 22 VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF 

2511 221101 Rubberbandenfabrieken 4.2 
2512 221102 Loopvlakvernieuwingsbedrijven: 

1. vloeroppervlakte < 100 m2  3.1 

2513 2219 
2. vloeroppervlakte> 100 m2  
Rubber-artikelenfabrieken 

4.1 
3.2 

252 222 Kunststofverwerkende bedrijven: 
1. zonder fenolharsen 4.1 
2. met fenolharsen 4.2 
3. productie van verpakkingsmaterialen en assemblage van kunststof bouwmaterialen 3.1 

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

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

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

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

264 233 Baksteen- en baksteenelementenfabrieken 4.1 
Dakpannenfabrieken 4.1 

2651 2351 Cementfabrieken: 
1. p.c. 	<100.000 t/j 5.1 

2652 235201 
2. p.c. >= 100.000 t/j 
Kalkfabrieken: 

5.3 

1. p.c. < 100.000 tfj 4.1 
2. p.c. >= 100.000 t/j 5.3 

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

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

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

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

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

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

1. zonder breken, zeven en drogen p.o. 	>2.000 m2  3.2 
2. zonder breken, zeven en drogen p.o. <= 2.000 m2  3.1 
3. met breken, zeven of drogen v.c. 	<100.000 tij 4.2 
4. met breken, zeven of drogen v.c. >= 100.000 tij 5.2 

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

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

27 24 VERVAARDIGING VAN METALEN 

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

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

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

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

2751, 2752 2451, 2452 
2. p.o. >= 2.000 m2  
IJzer- en staalgieterijen, -smelterijen: 

5.3 

1. p.c. 	<4.000 tij 4.2 
2. p.c. >= 4.000 tij 5.1 

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

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

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

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

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

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

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

2852 2562, 3311 Overige metaalbewerkende industrie 3.2 
Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200 m2  3.1 
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287 259, 331 Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken: 

1. p.o. 	<2.000 m2  4.1 
2. p.o. >= 2.000 m2  5.1 
Overige metaalwarenfabrieken niet eerder genoemd 3.2 

29 27, 28, 33 

Overige metaalwarenfabrieken niet eerder genoemd: inpandig p.o. <200 m2  

VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN 

3.1 

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

3.2 
4.1 

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

30 26, 28, 33 VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS 

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

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

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

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

321 t/m 323 261, 263, 264, 331 Vervaardiging van  audio-,  video- en  telecom-apparatuur, en dergelijke inclusief reparatie 3.1 
3210 2612 Fabrieken voor gedrukte bedrading 3.1 

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

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

34 29 VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS 

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

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

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

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

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

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

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

354 
355 

309 
3099 

Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 
Transportmiddelenindustrie niet eerder genoemd 

3.2 
3.2 

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

361 310 1. meubelfabrieken 3.2 
9524 2. meubelstoffeerderijen b.o.< 200 m2  1 
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362 321 Fabricage van munten, sieraden, en dergelijke 2 
363 322 Muziekinstrumentenfabrieken 2 
364 323 Sportartikelenfabrieken 3.1 
365 324 Speelgoedartikelenfabrieken 3.1 
366 32991 Sociale werkvoorziening 2 
366 32999 Vervaardiging van overige goederen niet eerder genoemd 3.1 

37 38 VOORBEREIDING TOT RECYCLING 

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

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

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

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

41 36 WINNING EN DISTRIBUTIE VAN WATER 

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

45 41, 42, 43 BOUWNIJVERHEID 
41, 42, 43 Bouwbedrijven algemeen: b.o. 	>2000 m2  3.2 

Bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2000 m2  3.1 
Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. >1000 m2  3.1 
Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. < 1000 m2  2 

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

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

502 
5020.4 

451 
45204 

3.2 
3.2 
1 

3.1 
Autowasserijen 
Handel in auto- en motorrietsonderdelen en -accessoires 

5020.5 
503,504 

45205 
453 

2 
2 

505 473 Benzineservicestations: 
1. met LPG > 1000 m3/jr 
2. met LPG< 1000 m3/jr 
3. zonder LPG 

4.1 
3.1 
2 

GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING 

Handelsbemiddeling (kantoren) 
Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders 
Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders met een verwerkingscapaciteit >r--  500 
ton per uur. 
Groothandel in bloemen en planten 

51 46  

511 
5121 

461 
4621 

1 
3.1 

4.2 
5122 2 

3.2 
4622 
4623  5123 Groothandel in levende dieren 

Groothandel in huiden, vellen en leder 5124 4624  3.1 
Groothandel in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen 
Groothandel in vlees, vleeswaren, zuivelproducten, eieren en spijsoliën 
Groothandel in dranken 

46217,4631 
4632,4633 
4634  

5125,5131 
5132,5133 
5134 

3.1 
3.1 
2 

Groothandel in tabaksproducten 
Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk 
Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen 

5135 4635 2 
5136 4636  2 
5137 4637 2 

2 
2 

4638,4639 
464,46733 
46499  

Groothandel in overige voedings- en genotmiddelen 
Groothandel in overige consumentenartikelen 
Groothandel in vuurwerk en munitie: 

5138,5139 
514 
5148.7 

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

2 
3.1 

5.1 
5.3 
2 

Groothandel in vaste brandstoffen: 
1. klein, lokaal verzorgingsgebied 
2. kolenterminal, opslagoppervlakte >= 2.000 m2  
Groothandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen: 
1. vloeistoffen o.c. <100.000 m' 
2. vloeistoffen o.c. >. 100.000 m' 5.1 
3. tot vloeistof verdichte gassen 4.2 

5151.3 46713 Groothandel in minerale olieproducten (exclusief brandstoffen) 3.2 

5151.1 46711  

5151.2 46712 

3.1 
5.1 

4.1 

5152.1 46721  Groothandel in metaalertsen: 

5152.2 /.3 46722,46723 

1. opslagoppervlakte <2.000 m2  
2. opslagoppervlakte >= 2.000 m2  
Groothandel in metalen en -halffabrikaten 

4.2 
5.2 
3.2 

Groothandel in hout en bouwmaterialen 
1. Algemeen: bebouwde oppervlakte > 2000 m2  
2. Algemeen: bebouwde oppervlakte <= 2000 m2  

5154 4673 
3.1 
2 

5153.4 46735 Zand en grind: 
1. algemeen: bebouwde oppervlakte > 200 m2  
2. algemeen: bebouwde oppervlakte < = 200 m2  
Groothandel in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur 
1. algemeen: bebouwde oppervlakte > 2000 m2  
2. algemeen: bebouwde oppervlakte <= 2000 m2  
Groothandel in chemische producten 
Groothandel in overige intermediaire goederen 
Autosloperijen: bebouwde oppervlakte > 1000 m2  
Autosloperijen: bebouwde oppervlakte <= 1000 m2  

3.2 
2 

4674 
3.1 

5155.1 
5156 
5157 

46751 
4676 
4677 

2 
3.2 
2 

3.2 
3.1 

466 

Overige groothandel in afval en schroot: bebouwde oppervlakte <= 1000 m2  
Overige groothandel in afval en schroot: bebouwde oppervlakte > 1000 m2  
Groothandel in machines en apparaten: 
1. machines voor de bouwnijverheid 

5157.2 /.3 

5162 

3.1 
3.2 

3.2 
2. overige 3.1 

517 466 469 Overige groothandel (bedriifsmeubels, emballage, vakbenodiqdheden e.d.) 2 

60 49 VERVOER OVER LAND 

Bus-, tram- en metrostations en -remises 
Taxibedrijven en taxistandplaatsen 

6021.1 493 3.2 
6022  2 
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SBI-CODE 1993 SBI-CODE 2008 OMSCHRIJVING  CAT  
6023 Touringcarbedrijven 3.2 
6024 494 Goederenwegvervoersbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. 	> 1000 m2  3.2 
6024 Goederenwegvervoersbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. <= 1000 m2  3.1 
603 

61, 62 

495 

50, 51 

Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 

VERVOER OVER WATER! DOOR DE LUCHT 

2 

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

63 52 DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN HET VERVOER 

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

6311.2 52242 Laad-, los- en overslagbedrijven ten behoeve van de binnenvaart: 
1. containers 4.2 
2. stukgoederen 3.2 
3. ertsen, mineralen, en dergelijke, opslagoppervlakte 	<2.000 m2  
4. ertsen, mineralen, en dergelijke, opslagoppervlakte >= 2.000 m2  

4.2 
5.2 

5. granen of meelsoorten v.c. <500 t/u 4.2 
6. granen of meelsoorten v.c. >= 500 Vu 5.1 
7. steenkool, opslagoppervlakte 	<2.000 m2  4.2 
8. steenkool, opslagoppervlakte >= 2.000 m2  5.1 
9. olie, LPG, en dergelijke 5.2 
10. tankercleaning 4.2 

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

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

64 53 POST EN TELECOMMUNICATIE 

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

71 77 VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, 
ANDERE ROERENDE GOEDEREN 

711 7711 Personenautoverhuurbedrijven 2 
712 7712, 7739 Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (exclusief personenauto's) 3.1 
713 773 Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 3.1 
714 

72 

772 

62 

Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 

COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE 

2 

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

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

OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING 

74 

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

Overige zakelijke diensverlening.  kantoren 

1 
747 812 Reiniging 3.1 
7481.3 74203 Foto- en filmontwikkelcentrales 2 
7484.3 82991 Veilingen voor landbouw- en visserijproducten 4.1 
7484.4 82992 Veilingen voor huisraad, kunst, en dergelijke 1 
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SBI-CODE 1993 SBI-CODE 2008 OMSCHRIJVING  CAT  
90 37, 38, 39 MILIEUDIENSTVERLENING 

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

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

9002.2 382 Afvalverwerkingsbedrijven: 
1. mestverwerkingskorrelfabrieken 
2. kabelbranderijen 

5.1 
3.2 

3. verwerking radio-actief afval 
4. pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) 

6 
3.1 

5. oplosm iddelterugwinning 3.2 
6. afvalverbrandingsinrichtingen thermisch vermogen > 75  MW  4.2 
7. verwerking fotochemisch en galvano-afval 2 
Vuilstortplaatsen 4.2 
Composteerbedrijven: 
1. niet belucht v.c. <5.000 tfj 4.2 
2. niet belucht v.c. 5.000 tot 20.000 tfj 5.2 
3. belucht v.c. <20.000 tij 3.2 
4. belucht v.c. > 20.000 tn 4.1 
5. GFT in gesloten gebouw 4.1 

93 96 OVERIGE DIENSTVERLENING 

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

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

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

Afkortingen:  

cat.  categorie 
o.c. opslagcapaciteit 
v.c. verwerkingscapaciteit 
p.c. productiecapaciteit 
p.o. productieoppervlak 
e.d. en dergelijke 
n.e.g. niet elders genoemd 

ton 
kl 	klasse 
u uur 
d 	dag 
w week 
jr 	jaar 

is gelijk aan 
< kleiner dan 
> groter dan 



f.  
g.  

84  

Artikel 6 	Bedrijf - Watersportgebonden 

6.1 	Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Bedrijf - Waters portgebonden' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. 	gebouwen en overkappingen ten behoeve van: 

1. onderhoud en winterstalling van recreatievaartuigen; 
2. bedrijven die zijn genoemd in bijlage 2 onder de categorieën 1 en 2, voorzover aan de 

watersport gerelateerd; 
3. detailhandel uitsluitend gerelateerd aan de watersport; 

met 	uitzondering van gel uidszoneringspl ichtige inrichtingen, risicovolle inrichtingen en /of 
vuurwerkbedrijven; 

4. bedrijfswoningen, al dan niet in combinatie met en in ondergeschikte mate ruimte voor een 
aan huis verbonden werkactiviteit en/of bécl en brochje; 

b. bijbehorende bouwwerken bij een bedrijfswoning; 
met daaraan ondergeschikt: 
c. parkeervoorzieningen; 
d. groenvoorzieningen; 
e. nutsvoorzieningen; 
met de daarbij behorende: 
f. 	tuinen, erven en terreinen; 
g. 	a ndere bouwwerken, waaronder vl aggenma sten. 

6.2 	Bouwregels 

6.2.1 	Gebouwen en overkappingen 
Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen genoemd in 6.1 onder a gel den de volgende regels: 
a. een gebouw of overkapping zal binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
b. het bebouwingspercentage van de gebouwen en overkappingen zal binnen het bouwvlak ten 

hoogste het ter plaatse van de aanduiding maximum' 	bebouwingspercentage (%)' aangegeven 
bebouwingspercentage bedragen; 

c. er mag ten hoogste één bedrijfswoning worden gebouwd; 
d. de oppervl a kte van een bedrijfswoning zal ten hoogste 150 m2  bedragen; 
e. de bouwhoogte van een bedrijfsgebouw of overkapping zal ten hoogste de ter plaatse van de 

aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' a a ngegeven bouwhoogte bedragen; 
de goothoogte van een bedrijfswoning zal ten hoogste 4,00 m bedragen; 
de bouwhoogte van een bedrijfswoning za l ten hoogste 9,00 m bedragen. 

6.2.2 	Bijbehorende bouwwerken bij een bedrijfswoning 
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij een bedrijfswoning gel den de volgende regels: 
a. bijbehorende bouwwerken zullen ten minste 1,00 m achter de naar de weg gekeerde gevel (s) van de 

bedrijfswoning c.q. het verlengde daarvan worden gebouwd; 
b. de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken bij een bedrijfswoning zal ten 

hoogste 70 m2  bedragen; 
c. de goothoogte van een aan- of uitgebouwd bijbehorend bouwwerk zal ten hoogste gel ijk zijn aan de 

hoogte van de eerste bouwlaag van de bedrijfswoning waaraan wordt gebouwd plus 0,25 m, met 
di en verstande dat de goothoogte van een aan- of uitgebouwd bijbehorend bouwwerk niet meer 
dan 4,00 m mag bedragen; 

d. de bouwhoogte van een bij behorend bouwwerk zal ten minste 1,00 m lager zijn dan de bouwhoogte 
van de bedrijfswoning, met dien verstande dat de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk 
binnen een afstand van 3,00 m van de perceelsgrens ten hoogste 5,00 men daarbuiten ten hoogste 
6,00 m za I bedragen; 

e. de goothoogte van een opzichzelf staand bijbehorend bouwwerk zal ten hoogste 3,00 m bedragen; 
f. de bouwhoogte van overkappingen zal ten hoogste 3,00 m bedragen.  
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6.2.3 Andere bouwwerken 
Voor het bouwen van andere bouwwerken gel den de volgende regels: 
a. er mogen ten hoogste 2 vlaggenmasten per bouwperceel worden gebouwd; 
b. de bouwhoogte van vlaggenmasten zal ten hoogste 8,00 m bedragen; 
c. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen; 
d. de bouwhoogte van steigers zal ten hoogste 3,00 m bedragen; 
e. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken zal ten hoogste 5,00 m bedragen. 

	

6.3 	Afwijken van de bouwregels 
Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de milieusituatie, de 
verkeersveil igheid en de gebruiksmogelijkheden van de a a ngrenzende gronden, kan met een 
omgevingsvergunning worden afgeweken van: 
• het bepaalde in lid 6.2.1 sub a in die zin dat de gebouwen en/of overkappingen buiten het 

bouwviak worden gebouwd. 

	

6.4 	Specifieke gebruiksregels 
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor andere bedrijvigheid dan bedoeld in 6.1; 
b. het gebruik van gronden en bouwwerken voor detailhandel bedoeld in 6.1 indien de 

verkoopvloeroppervlakte meer dan 100 rre bedraagt; 

	

6.5 	Wijzigingsbevoegdheid 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Bedrijf - 
Waters portgebonden' wordt gewijzigd in de bestemming 'Horeca - Hotel-restaurant', mits: 
a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van Bijlage 4 van overeenkomstige 

toepassing zijn; 
b. er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein; 
c. de behoefte is onderbouwd; 
d. overleg plaatsvindt met de va a rwegbeheerder en dit leidt tot een positief advies; 
e. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de mi I ieusituatie, de externe veiligheid, de 

woonsituatie, de verkeersveiligheid, de ruimtel ijke kwaliteit, de waterhuishouding, de ecologische 
waarden en de gebruiksmogelijkheden van de a a ngrenzende gronden.  

85 
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Bijlage 4 Horeca - Hotel-restaurant 

Artikel 3 	Horeca - Hotel-restaurant 
3.1 	Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Horeca - Hotel-restaurant' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. 	gebouwen en overkappingen ten behoeve van: 

1. een hotel-restaurant; 
2. bedrijfswoningen, al dan ni et in combinatie met en in ondergeschikte mate ruimte voor een 

aan huis verbonden werkactiviteit en/of béci en brochje; 
b. 	bijbehorende bouwwerken bij een bedrijfswoni ng; 
met daaraan ondergeschikt: 
c. parkeervoorzieningen; 
d. groenvoorzieningen; 
e. nutsvoorzieningen; 
met de daarbij behorende: 
f. 	tuinen, erven en terreinen; 
g. terrassen; 
h. 	andere bouwwerken, waaronder vlaggenmasten. 

3.2 	Bouwregels 
3.2.1 	Gebouwen en overkappingen 
Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen genoemd in 3.1 onder a gel den de volgende regels: 
a. een gebouw of overkapping zal binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
b. het bebouwi ngs percentage van de gebouwen en overkappingen zal binnen het bouwvlak ten 

hoogste 35 % bedragen; 
c. er mag ten hoogste één bedrijfswoning worden gebouwd; 
d. de oppervlakte van een bedrijfswoning zal ten hoogste 150 m2  bedragen; 
e. de goothoogte van een gebouw of overkapping zal ten hoogste 7,00 m bedragen; 
f. de bouwhoogte van een gebouw of overkapping zal ten hoogste 9,00 m bedragen, met di en 

verstande dat de bouwhoogte langs de Luts over een oppervlakte van ten hoogste 250 rri2  ten 
hoogste 15,00 m mag bedragen. 

3.2.2. Bijbehorende bouwwerken bij een bedrijfswoning 
Voor het bouwen van bij behorende bouwwerken bij een bedrijfswoning gel den de volgende regels: 
a. bijbehorende bouwwerken zullen ten minste 1,00 m achter de naar de weg gekeerde gevel (s) van de 

bedrijfswoning c.q. het verlengde daarvan worden gebouwd; 
b. de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken bij een bedrijfswoning zal ten 

hoogste 70 rn2  bedragen; 
c. de goothoogte van een aan-of uitgebouwd bijbehorend bouwwerk za I ten hoogste gel i j k zijn aan de 

hoogte van de eerste bouwlaag van de bedrijfswoning waaraan wordt gebouwd plus 0,25 m, met 
di en verstande dat de goothoogte van een aan- of uitgebouwd bijbehorend bouwwerk ni et meer 
dan 4,00 m mag bedragen; 

d. de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk zal ten minste 1,00 m lager zijn dan de bouwhoogte 
van de bedrijfswoning, met di en verstande dat de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk  
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binnen een afstand van 3,00 m van de perceelsgrens ten hoogste 5,00 men daarbuiten ten hoogste 
6,00 m za I bedragen; 

e. de goothoogte va n een opzichzelf staand bijbehorend bouwwerk zal ten hoogste 3,00 m bedragen; 
f. de bouwhoogte van overkappingen za l ten hoogste 3,00 m bedragen. 

3.2.3. Andere bouwwerken 
Voor het bouwen van andere bouwwerken gel den de volgende regels: 
a. er mogen ten hoogste 2 vlaggenmasten per bouwperceel worden gebouwd; 
b. de bouwhoogte van vl a ggen ma sten za l ten hoogste 8,00 m bedragen; 
c. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen za l ten hoogste 2,00 m bedragen; 
d. de bouwhoogte van steigers za l ten hoogste 3,00 m bedragen; 
e. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken zal ten hoogste 5,00 m bedragen. 

3.4 	Specifieke gebruiksregels 
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geva l gerekend: 
• het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een horecabedrijf, anders dan in de 

vorm van een hotel-restaurant.  
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