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1. INLEIDING       

 
 
1.1  Aanleiding 

 
Brabant Water beschikt over circa 30 locaties waar drinkwater wordt geproduceerd. Een van deze wa-
terproductielocaties is gelegen aan de Moerstraatseweg 16 te Heerle, nabij Wouw in de gemeente 
Roosendaal. Dit waterproductiebedrijf is gebouwd in 1967 en is ondertussen dusdanig verouderd dat 
Brabant Water heeft besloten het bedrijf te moderniseren en is noodzakelijk om in de toekomst te kun-
nen voorzien in de productie van goed drinkwater. Brabant Water is voornemens een nieuw hoofge-
bouw te realiseren en wordt voorzien van onthardingsreactoren, de bouwhoogte van het gebouw be-
draagt 18 meter en heeft een oppervlakte van 1.893 m2. Totdat de nieuwbouw wordt opgeleverd blijft 
de huidige bebouwing bestaan in verband met de drinkwaterproductie. De oudbouw wordt daarna ge-
amoveerd. Verder wil Brabant Water ook in haar eigen energiebehoefte voorzien, door middel van de 
aanleg van een (kleinschalige) zonneweide. 
 
Voor de beoogde ontwikkeling is een uitbreiding van de bouwmogelijkheden binnen de bestemming 
‘Bedrijf -3’ in het bestemmingsplan ‘Buitengebied Wouw’ (onherroepelijk 21 augustus 2012) noodzake-
lijk. De uitbreiding van de bouwmogelijkheden ziet toe op een verruiming van de bouwhoogte welke nu 
op 10 meter is begrensd. De gewenste bouwhoogte voor de ontwikkeling bedraagt 18 meter, in ver-
band met de plaatsing van onthardingsreactoren.  
 
Omdat sprake is van een afwijkende hoogte is het doorlopen van een bestemmingsplanprocedure (ex 
artikel 3.8 Wro) noodzakelijk. Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de nieuwe planologisch-juridi-
sche kaders voor Moerstraatseweg 16 te Heerle.  
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1.2  Ligging plangebied 

 
Het plangebied betreft het waterproductiebedrijf aan de Moerstraatseweg 16 te Heerle, gemeente 
Roosendaal. In figuur 1.1 is een luchtfoto weergegeven waarop de ligging van het plangebied ten op-
zichte van de omgeving is weergegeven (de exacte begrenzing van het plangebied volgt uit de ver-
beelding behorende bij dit bestemmingsplan). Het plangebied ligt in het buitengebied en wordt omge-
ving door bospercelen. De kernen Heerle en Wouw liggen ten zuiden en zuidoosten van het plange-
bied. 
 
 
  

 
Wouw 

 
Heerle 

Figuur 1.1: (Globale) ligging van het plangebied (Bron: Ruimtelijke plannen) 
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1.3  Geldende bestemmingsregeling 

 

Het plangebied ligt in het buitengebied van de gemeente Roosendaal. Het vigerende bestemmings-
plan voor de locatie is Buitengebied Wouw (onherroepelijk 21 augustus 2012). Voor het waterproduc-
tiebedrijf geldt de bestemming ‘Bedrijf – 3’ met een functieaanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – 
waterwinbedrijf’. In de regels behorende bij deze bestemming is verder vastgelegd dat ter plaatse van 
de Moerstraatseweg 16, het waterwinbedrijf, maximaal 3.400 m2 aan bebouwingsoppervlak is toege-
staan per bestemmingsvlak, waarbij reinwaterkelders en silo’s niet tot het bebouwingsoppervlak beho-
ren. Ook is de goot- en bouwhoogte binnen de bestemming ‘Bedrijf -3’ begrensd op respectievelijk 6 
en 10 meter.  
 
Rondom het plangebied gelden verder de bestemming ‘Bos’ en gedeeltelijke de dubbelbestemming 
‘Waarde – Archeologie’. Tot slot zijn er diverse gebiedsaanduidingen gelegen op het plangebied, 
welke eventueel aanwezige (ecologische, hydrologische, archeologische) waarden beschermen.  
 

  
Voor wat betreft de huidige situatie is deze in overeenstemming met het bestemmingsplan. De uitbrei-
ding vindt plaats op de gronden die bestemd zijn als ‘Bedrijf’, waardoor ook het toekomstige gebruik in 
overeenstemming is. Echter door de maximaal toegestane bouwhoogte is de nieuwbouw niet mogelijk, 
de beoogde bouwhoogte bedraagt namelijk 18 meter. Conform het bestemmingsplan is het niet moge-
lijk om een gebouw met een bouwhoogte van 18 meter binnen de bestemming ‘Bedrijf’ en de aanleg 
van een (kleinschalige) zonneweide te realiseren. Om de gewenste situatie te kunnen realiseren is het 
noodzakelijk om een bestemmingsplanprocedure te doorlopen.  
 
 

Figuur 1.2. Uitsnede vigerend bestemmingsplan Buitengebied Wouw met het plangebied rood omlijnd 
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1.4   Leeswijzer 

 
De toelichting bestaat uit 6 hoofdstukken: 1) een inleiding, 2) een beleidstoets, 3) beschrijving van het 
plan, 4) onderzoeken met een verantwoording op de milieutechnische aspecten en ten aanzien van 
eventueel aanwezige waarden, 5) een juridische aspecten, 6) economische uitvoerbaarheid en 7) 
overleg en inspraak. Rapportages van uitgevoerde sectorale onderzoeken zijn als separate bijlage bij 
deze toelichting gevoegd.  
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2. BELEIDSKADER 

 
2.1  Rijksbeleid 

 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (vastgesteld op 13 maart 2012) staan de plannen van de 
Rijksoverheid voor ruimte en mobiliteit. Het Rijk stelt dat een aanpak dient te ontstaan waarmee Ne-
derland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig wordt gemaakt. Om dit te kunnen bewerkstelligen 
laat het Rijk de ruimtelijke ordening meer over aan de decentrale overheden (provincie en gemeenten) 
en komt de gebruiker centraal te staan.  
 
Het Rijk blijft verantwoordelijk voor het systeem van ruimtelijke ordening. Daarnaast kan een Rijksver-
antwoordelijkheid aan de orde zijn indien: 
 een onderwerp nationale baten en/of lasten heeft en de doorzettingsmacht van provincies en ge-

meenten overstijgt. Bijvoorbeeld ruimte voor militaire activiteiten en opgaven in de stedelijke re-
gio’s rondom de mainports, brainports, greenports en valleys; 

 over een onderwerp internationale verplichtingen of afspraken zijn aangegaan. Bijvoorbeeld voor 
biodiversiteit, duurzame energie, watersysteemherstel of werelderfgoed; 

 een onderwerp provincie- of landsgrensoverschrijdend is en ofwel een hoog afwentelrisico kent 
ofwel in beheer bij het Rijk is. Bijvoorbeeld de hoofdnetten van weg, spoor, water en energie, 
maar ook de bescherming van gezondheid van inwoners. 

 
Het Rijk kiest drie doelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden voor 
de middellange termijn (2028): 
 het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk-eco-

nomische structuur van Nederland; 
 het verbeteren en ruimtelijk zeker stellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop staat; 
 het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistori-

sche waarden behouden zijn. 
Uit bovenstaande drie doelen zijn de dertien nationale belangen naar voren gekomen. Deze zijn geo-
grafisch weergegeven via de Nationale hoofdstructuur.  
 
Doorwerking plangebied 

Het plangebied ligt niet binnen een van de Nationale hoofdstructuren. De SVIR heeft geen specifieke 
betekenis voor dit bestemmingsplan. 
 
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)  

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) geeft richtlijnen voor de inhoud van bestem-
mingsplannen voor zover het gaat om ruimtelijke ontwikkelingen van nationaal belang. In het SVIR 
wordt bepaald welke kaderstellende uitspraken zodanig zijn geformuleerd dat deze bedoeld zijn om 
beperkingen te stellen aan de ruimtelijke besluitvormingsmogelijkheden op lokaal niveau. Het Barro 
bevestigt in juridische zin die kaderstellende uitspraken. 
 
De normering uit het Barro werkt zoveel mogelijk direct door op het niveau van de lokale besluitvor-
ming. Bij besluitvorming over bestemmingsplannen moeten de regels worden gerespecteerd. Het me-
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rendeel van de regels legt beperkingen op, daarin is een gradatie te onderkennen. Deze zijn geformu-
leerd als een 'ja-mits', een 'ja, voor zover', een 'nee-tenzij', een 'nee-als' of een stringente 'nee' bepa-
ling. 
 
Doorwerking plangebied 

Zoals al in voorgaande paragraaf bij de SVIR is aangegeven, is er geen sprake van nationale belan-
gen in het plangebied. Het Barro bevat daarom ook geen kaderstellende uitspraken voor het plange-
bied.  
 
Ladder voor duurzame verstedelijking 

Om zorgvuldig ruimtegebruik te bevorderen is per 1 oktober 2012 de ladder voor duurzame verstede-
lijking in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6 Bro) opgenomen. De ladder ziet op een zorgvul-
dige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten. De lad-
der is een motiveringsinstrument dat verplicht moet worden toegepast bij elk ruimtelijk besluit dat een 
‘nieuwe stedelijke ontwikkeling’ mogelijk maakt. Wat er onder een nieuwe stedelijke ontwikkeling wordt 
verstaan, is in artikel 1.1.1 Bro bepaald: “De ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zee-

haventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.” 

Uit de jurisprudentie komt naar voren dat het wel een nieuwe stedelijke ontwikkeling van enige om-
vang moet zijn.1 
 
Per 1 juli 2017 is een gewijzigde Ladder in werking getreden. Hierin is de tekst van de Ladder terugge-
bracht naar de essentie, namelijk de noodzaak om aan te geven dat de voorgenomen nieuwe stede-
lijke ontwikkeling voorziet in een behoefte plus een motivering indien de stedelijke ontwikkeling niet 
binnen bestaand stedelijk gebied kan worden gerealiseerd: “De toelichting bij een bestemmingsplan 
dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat een beschrijving van de behoefte aan 
die ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand 
stedelijk gebied, een motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan 
worden voorzien.” (artikel 3.1.6 lid 2 Bro). 
 

Doorwerking plangebied 

Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om een nieuw hoofdgebouw en een (kleinschalige) 
zonneweide te reasliseren binnen de bestaande bestemming ‘Bedrijf’ in het plangebied. Er vindt geen 
uitbreiding van het bestemmingsvlak plaats, tevens is er geen sprake van nieuwvestiging aangezien 
het een wijziging van een bestaande inrichting betreft. Er wordt enkel afgeweken van de maximum 
toegestane bouwhoogte. Door deze wijziging kan het drinkwaterproductiebedrijf moderniseren en 
blijven voorzien in de behoefte voor schoon drinkwater. Deze functie is zeer locatie specifiek en kan 
niet worden opgevangen binnen het bestaand stedelijk gebied. Het initiatief valt niet aan te merken als 
nieuwe stedelijke ontwikkeling. De Ladder voor duurzame verstedelijking hoeft dan ook niet worden 
doorlopen.   
 
 
2.2  Provinciaal beleid 

 
Omgevingsvisie ‘De kwaliteit van Brabant’ 

Provinciale Staten hebben op 14 december 2018 de Brabantse Omgevingsvisie ‘De kwaliteit van Bra-
bant’ vastgesteld. De Brabantse Omgevingsvisie voegt daar ambities aan toe voor vier hoofdopgaven: 
                                                      
1   O.a. ABRS 1 juni 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:1503), ABRS 18 februari 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:428) en ABRS 24 augustus  
     2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2319). 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=87867&summary_only=&q=201503801%2F1%2FR2
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=82710&summary_only=&q=ECLI%3ANL%3ARVS%3A2015%3A428
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=88704&summary_only=&q=ECLI%3ANL%3ARVS%3A2016%3A2319
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de energietransitie, een klimaatproof Brabant, Brabant als slimme netwerkstad en een concurrerende, 
duurzame economie. Voor elk van deze opgaven geeft de omgevingsvisie aan wat de ambities op 
lange termijn zijn: wat is er nodig om Brabant in 2050 een gezonde, veilige en prettige leefomgeving te 
laten zijn? 

 
Doorwerking plangebied 

De provincie ambieert dat in 2050 de bestaande problemen in de fysieke leefomgeving opgelost zijn. 
Het grondwater is een nog volop voorradige zuivere bron voor drinkwaterwinning en de frisdrank- en 
voedingsindustrie. Dankzij investeringen in natuur, verdrogingsbestrijding, bodem, waterkwaliteit, een 
groene (natuurrijke) inrichting van woon- en werkgebieden en het terugdringen van emissies uit land-
bouw en industrie is zowel de menselijke leefomgeving als die voor flora en fauna verbeterd.  
 
Daarnaast wil de provincie met nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen rekening houden met de diepe laag-
dynamische ondergrond, maar ook met de effecten op de andere lagen en met toekomstige effecten. 
Dat wil niet zeggen dat er helemaal geen effecten op andere lagen mogelijk zijn. Er kan bijvoorbeeld 
best ruimte zijn voor tijdelijke functies in de nog niet ingerichte delen van het Natuurnetwerk Brabant 
als dat geen afbreuk doet aan de realisatie van het natuurnetwerk. Maar om ons diepere grondwater 
te kunnen blijven benutten voor drinkwater, is het belangrijk dat een geothermieproject dit niet ver-
stoort. Bij afwegingen gaat het behoud van de levenskwaliteit in het hier en nu in economisch, sociaal 
en ecologisch opzicht niet ten koste van de levenskwaliteit elders en later. 
 
Onderhavig initiatief richt zich op de toekomstbestendigheid van de drinkwaterproductie in Brabant 
waarbij de landschappelijke kwaliteiten niet worden aangetast. Het plan is in lijn met de omgevingsvi-
sie.  
 

Interim Omgevingsverordening 

De provincie wil met haar regels aansluiten op de werkwijze van de Omgevingsvisie en de Omge-
vingswet. Daarom is ervoor gekozen om de verschillende provinciale verordeningen voor de fysieke 
leefomgeving samen te voegen tot een Interim omgevingsverordening. Provinciale Staten hebben op 
25 november 2019 deze verordening vastgesteld. Het is een ‘Interim’ omgevingsverordening om zo te 
benadrukken dat dit een tussenstap is naar de ‘definitieve’ omgevingsverordening gebaseerd op de 
Omgevingswet. De Interim omgevingsverordening is gebaseerd op de huidige wetgeving en moet aan 
de wettelijke bepalingen van die wetgeving voldoen. Dat betekent dat nieuwe mogelijkheden uit de 
Omgevingswet nog niet zijn verwerkt. Er is wel zo veel als mogelijk aansluiting gezocht bij de Omge-
vingswet en de voorwaarden voor een omgevingsverordening (bijvoorbeeld bij de opbouw en de digi-
tale vormgeving). De Interim omgevingsverordening vervangt zes provinciale verordeningen, waaron-
der de Verordening ruimte 2014.  
 
In de omgevingsverordening staan onderwerpen uit de provinciale omgevingsvisie, waarbij is aange-
geven welke belangen de provincie wil behartigen en hoe ze dat wil doen. Deze verordening bestaat 
uit kaartmateriaal en regels waarmee gemeenten rekening moeten houden bij het opstellen van ruim-
telijke plannen.  
 
Doorwerking plangebied 

De Interim omgevingsverordening heeft het plangebied aangewezen als ‘Waterwingebied’ (artikel 
3.10). Daarnaast gelden de algemene regels voor kwaliteitsverbetering van het landschap (artikel 3.9).  
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Artikel 3.10 waterwingebied     

Lid 1     

Een bestemmingsplan van toepassing op Waterwingebied strekt uitsluitend tot instandhouding van de 

openbare drinkwatervoorziening waarbij een medebestemming voor natuur of bos is toegelaten. 

Lid 2     

Een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid stelt regels die: 

a. het risico op schade aan de bodem en het zich daarin bevindende grondwater voorkomen; 

b. het gebruik van uitloogbare materialen verbiedt. 

 
Artikel 3.9 kwaliteitsverbetering landschap      

Lid 1      

Een bestemmingsplan dat een ruimtelijke ontwikkeling mogelijk maakt in Landelijk Gebied bepaalt dat 

die ruimtelijke ontwikkeling gepaard gaat met een fysieke verbetering van de landschappelijke kwaliteit 

van het gebied of de omgeving. 

 

Lid 2      

Het bestemmingsplan motiveert dat de verbetering past binnen de gewenste ontwikkeling van het ge-

bied én op welke wijze de uitvoering is geborgd door dat: 

a. dit financieel, juridisch en feitelijk is geborgd in het plan; of 

b. de afspraken uit het regionaal overleg, bedoeld in afdeling 5.4 Regionaal samenwerken, wor-

den nagekomen. 

 

Lid 3   

Een verbetering van de landschappelijke kwaliteit kan mede de volgende aspecten omvatten: 

a. de op grond van deze verordening verplichte landschappelijke inpassing; 

b. het toevoegen, versterken of herstellen van landschapselementen die een bijdrage leveren 

aan de versterking van de landschapsstructuur of de relatie stad-land; 

c. het behoud of herstel van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing of terreinen; 

d. het wegnemen van verharding; 

e. het slopen van bebouwing; 

f. de realisering van het Natuur Netwerk Brabant en ecologische verbindingszones; 

g. het aanleggen van extensieve recreatieve mogelijkheden. 

 
Lid 4     

Ingeval er toepassing wordt gegeven aan het tweede lid onder b geldt dat een passende financiële bij-

drage in een landschapsfonds is verzekerd én over de besteding van dat fonds periodiek verslag 

wordt gedaan in het regionaal overleg, bedoeld in afdeling 5.4 Regionaal samenwerken. 

 
De ontwikkeling in het plangebied betreft de herstructurering en modernisering van een waterwinbe-
drijf zodat de instandhouding van de drinkwatervoorziening gegarandeerd blijft. Dit is geheel in lijn met 
de regels voor een waterwingebied. Wel moet schade aan de bodem en het grondwater worden voor-
komen. In hoofdstuk 4 van deze toelichting wordt dat nader onderzocht en onderbouwd. Verder heeft 
het plan geen negatieve invloed op de landschappelijke en ruimtelijke kwaliteiten. Het initiatief is der-
halve in lijn met de provinciale omgevingsverordening.  
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2.3  Gemeentelijk beleid 

 
Structuurvisie Roosendaal 2025 (2013) 

In deze ruimtelijke structuurvisie stelt de gemeente Roosendaal twee beleidsuitgangspunten om in te 
spelen op de ontwikkelingen in de nabije toekomst. 
 Een duurzame ontwikkeling van een compact, compleet en verbonden Roosendaal. 
 Een haalbare en betaalbare lokale ruimtelijke ontwikkeling. 
 
Uit deze uitgangspunten volgen een aantal fundamentele keuzes, waarvan de volgende van belang 
zijn voor het voorliggende initiatief. 
 Het buitengebied dient te worden ontzien van verstedelijking. 
 Zuinig/duurzaam ruimtegebruik, waarbij efficiënt gebruik en hergebruik van bestaande ruimte en 

bebouwing het uitgangspunt is. 
 De kwaliteit van de locatie is medebepalend voor de ontwikkelingsmogelijkheden of initiatieven. 
 
In het buitengebied is landschappelijke inpassing van nieuwe functies onderdeel van het gemeentelijk 
afwegingskader. 
 
Doorwerking plangebied 

De voorgestane ontwikkeling betreft het moderniseren en opwaarderen van een drinkwaterproductie-
bedrijf, zodat de continuïteit en kwaliteit van het drinkwater gegarandeerd blijft. De ontwikkeling vindt 
plaats binnen de bestaande bestemming ‘Bedrijf’, maar enkel de maximum toegestane bouwhoogte 
wordt overschreden. Geconcludeerd wordt dat het beoogde gebruik past binnen de uitgangspunten 
van de Structuurvisie Roosendaal 2025. 
 
Visie op zonne-energie 

De gemeente Roosendaal heeft met het actieplan Roosendaal Futureproof (2017 – 2021) concrete 
stappen beschreven om de duurzame ambities om te zetten naar daden en resultaten. Dit actieplan 
steunt op twee uitgangspunten: 
 De Roosendaler (inwoners, bedrijven, instellingen, enz.) is in staat om zelf met duurzaamheid aan 

de slag te gaan. Met Roosendaal Futureproof kunnen initiatieven gesteund en mogelijk gemaakt 
worden. 

 Het principe van circulaire economie is leidende. Investeringen in duurzaamheid heeft ook een 
economische waarde.  

 
De beleidsvisie zonne-energie is hier een logisch gevolg van. De gemeente Roosendaal wenst een 
substantiële bijdrage te leveren aan de energietransitie om te komen tot een aandeel van 14% her-
nieuwbare energie te bereiken in 2020 en een energie neutrale samenleving in 2050  
 

Doorwerking plangebied 

De voorgestane ontwikkeling en dan met name de aanleg van een (kleinschalige) zonneweide om in 
haar eigen energiebehoefte voorzien sluit aan bij de visie van de gemeente Roosendaal om te komen 
tot een energie neutrale samenleving in 2050.Geconcludeerd wordt dat het beoogde gebruik past bin-
nen de uitgangspunten van de Visie op zonne-energie. 
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3. BESCHRIJVING PLANGEBIED 

 
 
3.1  Huidige situatie 

 
De totale oppervlakte aan gronden dat in gebruik is door Brabant Water ten behoeve van de waterpro-
ductie op de locatie Moerstraatweg 16 betreft in totaal een oppervlakte van bijna 33,5 hectare. Figuur 
2.1 geeft een weergave van de percelen van Brabant Water. Het plangebied van dit bestemmingsplan 
beperkt zich tot de bedrijfsbestemming waar de bebouwing is gepositioneerd. In het plangebied wordt 
grondwater uit acht diepe winputten opgepompt en gezuiverd tot drinkwater. Het zuiveren gaat in een 
aantal stappen. Het hoofddoel voor deze gronden is het omhoog pompen van water, nevendoel is een 
natuurlijke omgeving waarbij geen risico’s ontstaan voor de waterkwantiteit en –kwaliteit. Daarom is op 
deze kavels bos aangelegd met paden en zijn verhardingen ten behoeve van de waterwinning gele-
gen.   

Figuur 3.1: Gronden in eigendom van Brabant Water (lichtoranje gearceerd) (Bron: Brabant Water)  
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Na winning wordt het ruwe water belucht en ontdaan van gassen in een van de twee cascades. Mid-
dels drie onthardingsreactoren wordt het beluchte water vervolgens onthard waarna het in een van de 
vijf zandfilters verder wordt gezuiverd. De filters, waar met name ijzer, mangaan en kalkdeeltjes wor-
den verwijderd, worden periodiek teruggespoeld om ze te reinigen. Voor de zuivering en met name 
ontharding van het grondwater van Wouw zijn verschillende hulpstoffen (chemicaliën) noodzakelijk. 
De hulpstoffen zijn opgeslagen en worden toegepast in het hoofdgebouw en bij de spoelwaterbehan-
deling. Na reiniging (spoelen) van de filters worden deze opnieuw ingezet voor het productieproces. 
Het spoelwater wordt verzameld in egalisatiekelders. Het in de bezinktanks bezonken slib wordt per as 
afgevoerd en het bovenwater gaat na desinfectie naar de reinwaterkelders. Het voor de drinkwaterpro-
ductie ongeschikte afvalwater wordt geïnfiltreerd op hetzelfde terrein in de infiltratievijver.  
 
Het gezuiverde reine water wordt opgeslagen in de reinwaterkelders voordat het door de hogedruk-
pompen het distributienet in wordt gepompt. De totale productiecapaciteit van waterproductiebedrijf 
Wouw is 4 miljoen m3 per jaar.  
 
De bebouwing voor het drinkwaterproces is bij elkaar geclusterd in het plangebied. In het hoofdge-
bouw zijn installaties gelegen voor zuiveren, ontharden, en energievoorziening. Aan de westzijde in 
een kleiner gebouw de distributiepompen en spoelwaterterugwinning. Aan de oostzijde liggen de slib-
silo’s voor de behandeling van spoelwater. Die wordt hergebruikt in het proces. Het slib dat daarbij 
ontstaat wordt opgeslagen en verwerkt in de slibsilo’s. Naast het productieproces is een werkplaats, 
kantoor, kantineruimte en opslagruimte in de bebouwing gelegen. In totaal is er 2.612 m2 aan bebou-
wing aanwezig, waarvan 867 m2 als bebouwd oppervlakte conform het bestemmingsplan wordt be-
schouwd. 
 
Het plangebied wordt ontsloten via een inrit op de Moerstraatseweg. De inrit loopt vanaf de 
Moerstraatseweg tussen de aanwezige erven door naar achteren. De Moerstraatseweg betreft de 
hoofdontsluiting van het gebied en loopt vanaf Wouw naar Steenbergen.  
 
Het huidige filtergebouw dateert uit 1967 en is al meerder malen gerenoveerd. De installatie is nu des-
ondanks technisch verouderd en het huidige zuiveringsgebouw biedt bovendien te weinig ruimte voor 
de noodzakelijke aanpassingen. Ook ontstaan er door de beperkte ruimte Arbo risico’s voor het veilig 
kunnen bedienen en onderhouden van de installatie. Door deze krapte in de huidige installatie gecom-
bineerd met het gegeven dat het waterproductiebedrijf niet langduig uit bedrijf kan, is renoveren niet 
mogelijk en is nieuwbouw voor het zuiveringsgebouw de enige optie. 
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  Figuur 3.2: Huidige situatie   
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3.2  Gewenste situatie 

 
Brabant Water is voornemens de waterproductie-installatie in het plangebied te moderniseren zodat 
de constante levering en de kwaliteit van het water gegarandeerd blijft. Om de waterproductie-installa-
tie te moderniseren is een geheel nieuw hoofdgebouw noodzakelijk die wordt voorzien van de nieuw-
ste technieken. Verder wil Brabant Water ook in haar eigen energiebehoefte voorzien, door middel 
van de aanleg van een (kleinschalige) zonneweide. Om de continuïteit van de aanlevering van het 
drinkwater te garanderen is het niet mogelijk het bestaande verouderde gebouw te slopen, omdat im-
mers dan de productie stilvalt. Daarom wordt ten noorden van het bestaande gebouw een nieuw ge-
bouw gerealiseerd. Wanneer dit volledig in gebruik is wordt het bestaande gebouw gesloopt. Zo kan 
Brabant Water blijven voldoen aan de verplichting om 24/7 in de vraag naar drinkwater te voorzien en 
geen tekort ontstaat op de drinkwatervoorziening.  
 
De oppervlakte van het nieuwe hoofdgebouw bedraagt 1.893 m² en is daarmee groter dan het be-
staande hoofdgebouw. Echter, omdat de reinwaterkelders en silo’s niet onder het bebouwd opper-
vlakte, zoals bedoeld in het vigerende bestemmingsplan vallen wordt het maximum bebouwd opper-
vlakte niet overschreden. Het hoofdgebouw krijgt een bouwhoogte van circa 18 meter. Ten westen 
van het nieuwe hoofdgebouw wordt een chemicaliëngebouw gerealiseerd ten behoeve van het pro-
ductieproces. Het nieuwe hoofdgebouw wordt binnen de bestaande bestemming ‘Bedrijf’ gerealiseerd. 
De bedrijfsbestemming hoeft daardoor niet uitgebreid te worden.  
 
 
 
 
 
  
  

Figuur 3.3: Toekomstige situatie   
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4. ONDERZOEKEN 

 
Er bestaat een duidelijke relatie tussen het milieubeleid en de ruimtelijke ordening. De laatste decen-
nia groeien het ruimtelijk- en milieubeleid naar elkaar in de vorm van omgevingsbeleid. De milieukwali-
teit is derhalve een belangrijke afweging bij de ontwikkeling van ruimtelijke functies. In dat verband 
dient bij de afweging bij de ontwikkeling van het al dan niet toelaten van bepaalde ruimtelijke ontwik-
kelingen te worden onderzocht welke milieuaspecten daarbij een rol (kunnen) spelen. In dit hoofdstuk 
wordt ingegaan op alle milieuaspecten. 
 
 
4.1  Bedrijven en milieuzonering 

 
Om te komen tot een ruimtelijk relevante toetsing van bedrijfsvestigingen op milieuhygiënische aspec-
ten wordt het begrip milieuzonering gehanteerd. Onder milieuzonering wordt verstaan het waar nodig 
zorgen voor een voldoende ruimtelijke scheiding tussen enerzijds bedrijven of overige milieubelas-
tende functies en anderzijds milieugevoelige functies zoals woningen. Bij de planontwikkeling dient 
rekening gehouden te worden met milieuzoneringen om zodoende de kwaliteit van het woon- en leef-
milieu te handhaven en te bevorderen en daarnaast bedrijven voldoende zekerheid te bieden dat zij 
hun activiteiten duurzaam binnen aanvaardbare voorwaarden kunnen uitvoeren. Bij de milieuzonering 
wordt gebruik gemaakt van de door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) opgestelde 
publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’.2 

 
Richtafstandenlijsten 

Voor een scala aan milieubelastende activiteiten zijn richtafstanden aangegeven in de VNG-publicatie. 
In de lijsten wordt onderscheid gemaakt naar richtafstanden voor de ruimtelijk relevante milieuaspec-
ten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van deze vier richtafstanden is bepalend voor de indeling 
van een activiteit in een milieucategorie. Daarbij omvat categorie 1 de lichtste en categorie 6 de 
zwaarste vormen van bedrijvigheid. De richtafstanden gaan uit van gemiddeld moderne bedrijven. In-
dien bekend is welke activiteiten concreet worden beoogd of aanwezig zijn, kan gemotiveerd worden 
uitgegaan van de daadwerkelijk te verwachten milieubelasting (in plaats van de richtafstanden). 
 
Twee omgevingstypen 

De richtafstanden in de VNG-publicatie zijn afgestemd op de omgevingskwaliteit zoals die wordt nage-
streefd in een rustige woonwijk of een vergelijkbaar omgevingstype. Een rustige woonwijk is een 
woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding.  
 
Doorwerking plangebied 

Het waterproductiebedrijf heeft milieucategorie 3.2 (SBI2008 36; waterwinning-/bereiding-bedrijf met 
bereiding chloorbleekloog e.d. en/of straling). Hiervoor geldt een richtafstand van 50 meter. Zonnewei-
den worden als zelfstandige categorie niet benoemd in de VNG-brochure. Ten aanzien van de zonne-
panelen zelf kan redelijkerwijs worden gesteld, dat geen milieuhinder (geluid, geur of stof) te verwach-
ten is. Voor de bijbehorende transformators kan enige geluidproductie overdag worden verwacht. 
Deze zijn het best vergelijkbaar met de in de VNG-brochure vermelde categorie ‘elektriciteits-distribu-
tiebedrijven <10 MVA’ (milieucategorie 2). Hiervoor geldt een richtafstand van 30 meter. De dichtstbij-

                                                      
2  Bedrijven en milieuzonering handreiking voor maatwerk in de gemeentelijke ruimtelijke ordeningspraktijk, uitgave VNG, 

2009 
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zijnde woning Moerstraatweg 22A ligt op een afstand van ca. 270 meter. Er wordt derhalve ruim-
schoots aan de richtafstanden voldaan. Daarnaast wordt opgemerkt dat de voorgestane ontwikkeling 
plaats vindt binnen het reeds aanwezige bestemmingsvlak ‘Bedrijf’ en er geen uitbreiding of wijziging 
van de bedrijfsactiviteiten plaats vindt. Het aspect bedrijven en milieuzonering is derhalve geen belem-
mering voor dit planvoornemen. 
 
Conclusie 
Vanuit het aspect bedrijven en milieuzonering bestaan er geen belemmeringen voor de voorgenomen 
oprichting van een zonneweide in het besluitgebied. 
 
 
4.2  Luchtkwaliteit 

 
Hoofdlijnen voor regelgeving rondom luchtkwaliteitseisen staan beschreven in de Wet milieubeheer 
(hoofdstuk 5 Wm). Bij de start van een project moet onderzocht worden of het effect relevant is voor 
de luchtkwaliteit. Hierbij moet aannemelijk gemaakt worden, dat luchtkwaliteit ‘niet in betekenende 
mate’ aangetast wordt. Daartoe is een algemene maatregel van bestuur ‘Niet in betekenende mate’ 
(Besluit NIBM) en een ministeriële regeling NIBM (Regeling NIBM) vastgesteld waarin de uitvoerings-
regels vastgelegd zijn die betrekking hebben op het begrip NIBM. 
 
‘Niet In Betekenende Mate’ 

De nieuwe regels maken onderscheid in projecten die wel en ‘Niet In Betekenende Mate’ (NIBM) bij-
dragen aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Als een project NIBM aan de luchtkwaliteit bij-
draagt, hoeft geen uitgebreid luchtonderzoek meer uitgevoerd te worden.  
 
Doorwerking plangebied 

De in dit bestemmingsplan opgenomen ontwikkeling (de nieuwbouw van bebouwing voor een verbe-
terd proces met betrekking tot de productie van drinkwater) resulteert in een vereenvoudigd en effici-
ënter waterproductieproces wat ook de luchtkwaliteit ten goede komt. Ten aanzien van de zonneweide 
kan redelijkerwijs worden gesteld dat geen invloed op de luchtkwaliteit te verwachten is. In paragraaf 
4.10 ‘Verkeer en parkeren’ is verder uitgewerkt dat de verkeersgeneratie hetzelfde blijft als in de hui-
dige situatie. De onderhavige ontwikkeling is dan ook niet in betekenende mate van invloed op de om-
geving. Dat betekent, dat een luchtkwaliteitsonderzoek niet noodzakelijk is en er voor wat betreft lucht-
kwaliteit geen belemmeringen zijn voor de voorgestane ontwikkeling. 
 
 
4.3  Geurhinder 

 
De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader voor vergunningen op grond van 
de Wet milieubeheer, waar het gaat om geurhinder veroorzaakt door het houden van dieren. Het as-
pect geur bestaat uit twee delen, namelijk de voorgrondbelasting en de achtergrondbelasting.  
 
Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) 

De Wgv is bedoeld om een goed woon- en leefklimaat te creëren op plekken waar gevoelige bestem-
mingen zijn gelegen. Met beleid kan sturing op de geuruitstoot bij veehouderijbedrijven worden gege-
ven. Dat betekent dat elke veehouderijbedrijf in het buitengebied een afstand van 50 meter aan dient 
te houden ten opzichte van geurgevoelige objecten. Voor een aantal diersoorten geldt ook nog een 
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geurnorm. Een gemeente wil een acceptabel woon- en leefklimaat realiseren (achtergrondconcentra-
tie) en moet daardoor dus sturing geven op geurveroorzakende objecten (veehouderijbedrijven, voor-
grondbelasting). De Wet geurhinder en veehouderij is bedoeld voor veehouderijbedrijven, maar omdat 
gesteld is dat geurgevoelige objecten veehouderijbedrijven niet mogen belemmeren moet bekeken 
worden of de ligging van de te realiseren objecten voor een belemmering zorgt.  
 
Door sturing te geven op geur veroorzakende objecten wordt een acceptabel woon- en leefklimaat be-
reikt. Een veehouderijbedrijf zal pas gaan investeren in maatregelen die geurhinder reduceren wan-
neer zij een vergunning nodig hebben. Geurhindergevoelige objecten hebben geen geuruitstoot waar-
door sturing via deze objecten geen zin heeft / het resultaat wordt nooit bereikt.  
 
Centraal in het ruimtelijk ordeningsrecht staat het begrip ‘goede ruimtelijke ordening’. Zo is in artikel 
3.1 van de Wet ruimtelijke ordening bepaald de gemeenteraad voor het gehele grondgebied bestem-
mingsplannen vaststelt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening. Daarnaast bepaalt artikel 
2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht dat een omgevingsver-
gunning voor activiteiten in strijd met het bestemmingsplan slechts mag worden verleend indien de ac-
tiviteiten niet in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een 
goede ruimtelijke onderbouwing bevat. Een acceptabel woon- en leefklimaat is hieruit afkomstig, niet 
uit de Wgv. 
 
Doorwerking plangebied 

In het nieuwe hoofdgebouw worden enkele geurgevoelige ruimtes gerealiseerd, zoals kantoren en een 
kantine. Het hoofdgebouw ligt echter op ruim voldoende afstand van het dichtstbijzijnde agrarisch be-
drijf (Diefhoekstraat 6, varkenshouderij). De afstand bedraagt namelijk ca. 300 meter. Daarnaast wordt 
opgemerkt dat het hoofdgebouw weliswaar afwijkt van de maximum toegestane bouwhoogte, maar 
verder binnen de regels en het bouwvlak van het reeds aanwezige bestemmingsvlak Bedrijf gereali-
seerd kan worden. Er is derhalve geen sprake van een nieuwe belemmering van de omliggende vee-
houderijen en tevens kan geconcludeerd worden dat er sprake is van een acceptabel woon- en leefkli-
maat, daar de feitelijke situatie niet wijzigt.  
 
 
4.4  Externe veiligheid 

 
Het externe veiligheidsbeleid is gericht op de beperking en/of beheersing van de risico’s als gevolg 
van de opslag en verwerking van gevaarlijke stoffen binnen inrichtingen en het vervoer van gevaarlijke 
stoffen. Het uitgangspunt van het beleid is dat burgers voor de veiligheid van hun omgeving mogen 
rekenen op een basis beschermingsniveau (plaatsgebonden risico). Daarnaast moet in relevante situ-
aties de kans op een groot ongeluk met meerdere slachtoffers (groepsrisico) worden afgewogen en 
verantwoord binnen het invloedsgebied. 
 
De wet- en regelgeving ten aanzien van externe veiligheid is vastgelegd in het Besluit externe veilig-
heid inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb), het Besluit externe veilig-
heid transportroutes (Bevt) en de daarmee samenhangende Regeling basisnet. Daarnaast wordt in 
het kader van een ‘goede ruimtelijke ordening‘ (art. 3.1 Wro) getoetst aan eventueel van toepassing 
zijnde veiligheidsafstanden uit het Activiteitenbesluit. 
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Doorwerking plangebied 

De Risicokaart Nederland is bekeken voor onderhavig initiatief. In de directe nabijheid van het water-
productiebedrijf zijn geen risicovolle inrichtingen, buisleidingen en/of wegen gelegen. Het aspect ‘ex-
terne veiligheid’ zorgt niet voor belemmeringen bij uitvoering van onderhavig initiatief. 
 

 
4.5  Akoestiek  

 
In het kader van geluid is de Wet geluidhinder (Wgh) van toepassing. Doel van deze wet is het terug-
dringen van hinder als gevolg van geluid en het voorkomen van een toename van geluidhinder in de 
toekomst. Ten aanzien van Industrielawaai is het principe van functiescheiding door middel van bedrij-
ven en milieuzonering leidend. Bedrijfsactiviteiten mogen niet tot hinder leiden bij omliggende milieu-
gevoelige objecten en anderzijds mogelijk bedrijven niet in hun belangen worden geschaad.  
 
Doorwerking plangebied 

Een waterproductiebedrijf en een zonneweide zijn geen geluidsgevoelig objecten in de zin van de Wet 
geluidhinder. Een akoestisch onderzoek naar geluidsbelasting van wegverkeer is daarom niet noodza-
kelijk. Zoals reeds aangegeven in paragraaf 4.6 dient conform de VNG lijst een indicatieve afstand 
aangehouden te worden van 50 meter ten opzichte van gevoelige objecten door het waterproductiebe-
drijf, respectievelijk 30 meter ten opzichte van zonneweides. Hieraan wordt ruimschoots voldaan. Een 
akoestisch onderzoek naar industrielawaai is dan ook niet noodzakelijk. Het aspect ‘akoestiek’ zorgt 
niet voor belemmeringen bij uitvoering van onderhavig planvoornemen. 
 
 
4.6  Bodem 

 
Bij de verkenning van mogelijkheden om nieuwe functies in een gebied te realiseren dient de bodem-
kwaliteit te worden betrokken. Inzicht in eventuele beperkingen aan het bodemgebruik (i.v.m. milieuhy-
giënische risico’s voor mens, plant en dier) is noodzakelijk om de beoordelen of de grond geschikt is 
voor de beoogde functie. Er mogen namelijk geen nieuwe gevoelige functies op een zodanig veront-
reinigd terrein worden gerealiseerd, dat schade is te verwachten voor de gezondheid van de gebrui-
kers of het milieu.  
 

Doorwerking plangebied 

Door Aeres Milieu is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het plangebied. In 
deze toelichting worden de belangrijkste conclusies vermeld, voor het complete onderzoek wordt ver-
wezen naar de bijlagen van dit bestemmingsplan. 
 
Uit de analyseresultaten blijkt dat de bovengrond ter plaatse van de geplande nieuwbouw van het wa-
terproductiebedrijf plaatselijk licht verhoogd is met koper. In de ondergrond zijn geen gehalten geme-
ten verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarde. Het freatisch grondwater is licht verhoogd met 
xylenen en naftaleen. De resultaten van dit bodemonderzoek geven geen aanleiding tot het uitvoeren 
van een aanvullend of nader bodemonderzoek. De milieuhygiënische conditie van de bodem vormt 
geen belemmering voor de voorgenomen planontwikkeling. 
 
De aangetroffen lichte verontreinigingen in de grond kunnen wel bij grondafvoer beperkingen opleve-
ren ten aanzien van het (her)gebruik van de grond omdat dan veelal andere normen gelden. Ten aan-
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zien van hergebruik van deze grond elders is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. Het grond-
water ter plaatse van het plangebied is niet multifunctioneel toepasbaar. Het wordt daarom afgeraden 
het freatisch grondwater te gebruiken voor consumptie, besproeiing of proceswater.  
 
Het aspect bodemkwaliteit vormt gene belemmering voor de planontwikkeling.  
 
 
4.7  Waterparagraaf 

 
Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6 lid 1 onder b van het Bro) dient inzicht te 
worden gegeven in de gevolgen voor de waterhuishouding die samenhangen met de ruimtelijke ont-
wikkeling die mogelijk wordt gemaakt. Hierin dient inzicht worden geboden in de effecten van het initi-
atief op de waterhuishouding. Het uitgangspunt daarbij is hydrologisch neutraal ontwikkelen. In het ka-
der van de watertoets dient de gemeente wateradvies in te winnen bij de waterbeheerder. De ge-
meente en het waterschap kunnen praktische afspraken maken over de wijze waarop het aspect wa-
ter in het ruimtelijk plan is opgenomen.  
 
Doorwerking plangebied 
Door Aeres Milieu zijn de wateraspecten van het plan uitgewerkt in een separate waterparagraaf. Dit 
document is als bijlage bij dit bestemmingsplan opgenomen. In navolgende paragraaf volgen de be-
langrijkste resultaten.  
 
Grondwater 

Uit gegevens van het Dinoloket en de provincie Noord-Brabant blijkt dat het plangebied geomorfolo-
gisch gezien op een terrasafzettingswelving met dekzand ligt. West- en oostelijk van de onderzoekslo-
catie bevindt zich een denkzandrug. In het bos zijn enkele komvormige laagtes aanwezig. Verder oos-
telijk is een beekdalglooiing aanwezig waarin de Smalle Beek stroomt. De bodem bestaat naar ver-
wachting uit een zeer tot zwak fijn, kleiig zand. Op de bodemkaart van Nederland is het plangebied 
deels lager gelegen waarbij een laarpodzolgrond aanwezig is (sterk lemig zand). In de toplaag komen 
naar verwachting dunne kleilagen voor. Op ca. 4,5-8 m-mv is een zwak zandige kleilaag te verwach-
ten. Volgens gegevens uit “Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINO)” en de Water-
atlas van de provincie Noord-Brabant is het grondwater te verwachten op gemiddeld 3,5 meter +NAP. 
De stroming van het freatische grondwater is noordelijk gericht. De geldende grondwatertrap is vol-
gens de provincie Noord-Brabant VI. Het grondwater is hierbij binnen 60-80 cm-mv en in de zomer 
dieper als 250 cm-mv te verwachten. 
 
Oppervlaktewater 

Door de ligging in het buitengebied en de bodemopbouw/-samenstelling is er in de omgeving van het 
plangebied veel oppervlaktewater aanwezig. Binnen het waterproductiebedrijf zijn diverse greppels en 
watergangen aanwezig ten behoeve de ontwatering van het gebied. Het oppervlaktewater binnen de 
waterproductielocatie voert in (noord)west- en oostelijk water af. Het meeste water vanuit het perceel 
stroomt via de infiltratievijver en de oude gracht af naar de oostelijke A-watergang. Een gedeelte van 
het water stroomt in westelijke richting af via de greppel langs de weg nabij de voorgenomen nieuw-
bouw. Er zijn verder nog wat kleinere watergangen aanwezig.  
 
Voor de gewenste nieuwbouw wordt een C-watergang deels gedempt. Voorts zal de bestaande spoel-
waterberging ter plaatse verwijderd worden. Ter verwerking van het toekomstige spoelwater is door 
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Brabant Water een “Advies inrichting spoelwaterberging” opgesteld voor de verwijdering van het bek-
ken voor het nieuwe hoofdgebouw. Voor de verwerking van het spoelwater wordt op dit moment uitge-
gaan van 0% lozing op de A-watergang(en) van het Waterschap en is de bedoeling dat al het spoel- 
en hemelwater op het terrein van Brabant Water infiltreert. Naast de verwerking van het spoelwater 
kan hierin tevens de benodigde waterberging voor de toename aan verhard oppervlak (zie Hemelwa-
ter) verwerkt worden. 
 
Op basis van bodemtype en hydrologisch omstandigheden is het niet aannemelijk dat al het spoelwa-
ter via de huidige vijverbodem oostelijk van de nieuwbouw kan infiltreren. Om die reden is gekozen 
voor een terreininrichting waarbij zowel de berging en verblijftijd van het spoelwater in het gebied ver-
groot wordt. 
 
Voor het plan is tevens een herstructurering van de stromingsrichtingen en stuwen nodig. Hiervoor 
dienen binnen het gebied enkele sloten geherprofileerd te worden en zijn enkele stuwen op eigen per-
ceel benodigd. De noordelijk van de nieuwbouw gelegen sloot dient opgewaardeerd te worden tot een 
watervoerende sloot richting de infiltratievijver. Deze heeft een overloop naar het noord- en oostelijk 
oppervlaktewater waarin ook een stuw voorzien wordt zodat optimaal gebruik gemaakt kan worden 
van het bestaande slotenstelsel. De bergingscapaciteit kan verder vergroot worden door de aanleg 
van ecologische oevers.  
 
Hemel- en afvalwater 

Door de ligging in het buitengebied is in de huidige situatie reeds een gescheiden stelsel aanwezig. 
Het afvalwater binnen het bedrijfsperceel is aangesloten op een drukrioolstelsel. Zuidelijk van het per-
ceel nabij de Moerstraatseweg is een afvalwatertransportleiding aanwezig welke afvalwater vanaf 
Moerstraten richting Wouw (en uiteindelijk de RWZI Bath te Rilland) transporteert. De neerslag van de 
bestaande daken en omliggende verhardingen wordt via verdamping, inzijging en afstroming naar de 
nabijgelegen zaksloot verwerkt. Doordat het overschakelen van een hoofdgebouw naar een nieuw 
hoofdgebouw waarna de oudbouw gesloopt wordt, is geen toename aan de hoeveelheid (sanitair) af-
valwater te verwachten. Het personeelsbeleid blijft zover bekend gelijk. Wel is een wijziging aan het 
bestaande DWA-stelsel benodigd voor de aansluiting van de nieuwbouw en chemicaliënopslag. Even-
tuele wijzigingen aan de aansluiting dienen ten tijde in overleg met de gemeente Roosendaal plaats te 
vinden. 
 
Ten gevolge van de gewenste nieuwbouw zal het verhard oppervlak op de locatie toenemen. Het re-
genwater van de daken zal net als bestaand samen met het hemelwater van de verhardingen verwerkt 
worden op eigen terrein. Voor de verwachte toename aan verharding (voornamelijk omliggende ver-
harding) dient compensatie aangelegd te worden.  Conform de Keur dient hiervoor minimaal ca. 
(2.917 m2 x 60 mm zonder vermindering=) 175 m3 retentie op eigen terrein aangelegd te worden. Dit 
kan op het eigen terrein samen met de verwerking van het spoelwater eenvoudig opgevangen worden 
in het bestaande slotenstelsel. 
 
Op dit moment is niet bekend hoeveel water er kan infiltreren in het gebied. Uitgangspunt is dat de wa-
terberging in elk geval aangelegd wordt waarbij nog nader onderzocht wordt of infiltratie hiervoor toe-
reikend is. Indien niet dient in een stuw met leegloopvoorziening aangelegd te worden. Dit dient ten 
tijde nader met het waterschap afgestemd te worden. 
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4.8  Flora en fauna 

 
De bescherming van de natuur is per 1 januari 2017 in Nederland vastgelegd in de Wet natuurbe-
scherming (Wnb). Deze wet vormt voor wat betreft soortenbescherming en gebiedsbescherming een 
uitwerking van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Daarnaast vindt beleidsmatige gebieds-
bescherming plaats door middel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), de voormalige Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS).  
 
Doorwerking plangebied 

Om een beeld te krijgen van de natuurwaarden is op 5 oktober 2018 door een ecoloog van BRO3 een 
verkennend veldbezoek gebracht aan het plangebied. Tijdens het veldbezoek is gelet op de potentiele 
aanwezigheid van beschermde soorten op basis van het aanwezige habitat en nest/verblijfsmogelijk-
heden. Daarnaast is aan de hand van verspreidingsatlassen, andere standaardwerken en op basis 
van ‘expert judgement’ nagegaan welke beschermde planten- en diersoorten ervoor kunnen komen 
binnen en nabij het plangebied en zijn omtrent gebiedsbescherming gegevens van de provincie ge-
raadpleegd. Aan de hand van het verkennende onderzoek is vervolgens beoordeeld welke be-
schermde soorten daadwerkelijk voor (kunnen) komen binnen het plangebied en is er vervolgens een 
inschatting gemaakt van de effecten van de plannen op beschermde natuurwaarden. In deze toelich-
ting zijn de belangrijkste conclusies opgenomen, voor de gehele quickscan wordt verwezen naar de 
bijlagen bij dit bestemmingsplan.  
 
Conclusies gebiedsbescherming 

 Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied, “Brabantse Wal”, bevindt zich op circa 3,2 kilometer 
afstand ten zuidwesten van het plangebied. Indien er sprake zou zijn van een effect, betreft dit 
een extern effect, zoals toename van geluid, licht of depositie van stikstof. Mede gezien de af-
stand tot het plangebied zijn externe effecten als licht en geluid uitgesloten. Daar de voorgenomen 
ontwikkeling de nieuwbouw van een waterwinbedrijf betreft welke de oude zal vervangen, is in de 
nieuwe situatie geen toename aan stikstofuitstoot te verwachten. Tijdens de werkzaamheden zal 
vrachtverkeer wel een piektoename aan stikstofuitstoot veroorzaken. Een significante toename 
van stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied is gezien de afstand en kortstondigheid redelij-
kerwijs uitgesloten. Vervolgonderzoek met betrekking tot Natura 2000-gebieden wordt niet nood-
zakelijk geacht.  

 Het plangebied is bijna volledig omringd door NNB. Het plangebied zelf, daar waar de werkzaam-
heden zijn voorzien, is echter aangeduid ‘gemengd landelijk gebied’. Gezien de aard van de voor-
genomen plannen zal er een tijdelijke toename zijn aan verstoring op het NNB tijdens de realisa-
tie. Het betreft natuur met beheertype N16.04 Vochtig bos met productie. Externe effecten als 
licht, geluid en trillingen kunnen mogelijk tijdelijk een negatief effect hebben op de natuurwaarde. 
In de toekomstige situatie zal de verstoring echter niet groter zijn dan in de huidige situatie het ge-
val is. In de directe omgeving van het plangebied zijn geen verstoringsgevoelige natuurwaarden 
aangetroffen. Indien de volgende maatregelen worden opgevolgd, zowel tijdens de werkzaamhe-
den in de toekomstige situatie, zullen negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden 

                                                      
3 BRO is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het NGB is de brancheorganisatie voor groene adviesbureaus en heeft 

als doel kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Onze werkzaamheden voeren wij dan ook uit volgens de door het 
NGB vastgestelde gedragscode (versie juni 2008, aangevuld in februari 2010).  

 De medewerkers binnen de discipline ecologie voldoen aan de door het Ministerie van EL&I genoemde voorwaarden voor 
ter zake deskundigen op het gebied van ecologisch onderzoek. 
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relatief klein zijn: 1. Starten en zoveel mogelijk uitvoeren van werkzaamheden buiten broedsei-
zoen; 2. Vermijden van licht gericht en uitschijnend op het opgaande groen. Vervolgonderzoek in 
het kader van het NNB wordt niet noodzakelijk geacht. 

 De te kappen bomen binnen het plangebied maken onderdeel uit van houtopstanden. Voor de kap 
van deze bomen geldt herplantplicht van minimaal dezelfde oppervlakte. Hiervoor dient minstens 
4 weken voor de kap een melding ingediend te worden bij Omgevingsdienst Brabant Noord 
(ODBN). In het geval dat de herbeplanting op andere grond plaatsvindt kan hiervoor een onthef-
fing worden aangevraagd. Herbeplanting dient binnen 3 jaar na de kap te worden uitgevoerd vol-
gens de regels van de provinciale Verordening en Beleidsregel. 

 
Conclusies soortbescherming  

 Onderzoeken per fase: 
o Bij de realisatie van de nieuwbouw zijn negatieve effecten op roofvogelnesten, voortplan-

tings- en landhabitat van Alpenwatersalamander, vinpootsalamander, poelkikker en (in-
dien geschikt in het voorjaar) rugstreeppad, en voortplantingswater van de gevlekte 
witsnuitlibel niet uitgesloten. Soortgerichte (protocollaire) veldonderzoeken naar de func-
tionaliteit van het plangebied voor deze soort(groep)en dient te bepalen of bij uitvoering 
van de werkzaamheden sprake is van overtreding van verbodsbepalingen uit de wet na-
tuurbescherming. Tevens kan onderzoek naar de hazelworm de afwezigheid extra be-
krachtigen.  

o Bij de sloop van de huidige gebouwen zijn negatieve effecten op vaste verblijfplaatsen 
van een vleermuizensoort niet uitgesloten. Protocollair veldonderzoek naar de aanwezig-
heid van rust- of verblijfplaatsen van een vleermuizensoort is benodigd om te bepalen of 
bij de sloop sprake is van overtreding van verbodsbepalingen uit de wet natuurbescher-
ming.   

 Bij aanwezigheid van en of meerdere van deze soorten, is het treffend van maatregelen aan de 
orde om de functionaliteit te behouden en het doden van dieren te voorkomen. Daarnaast dient 
voor het verwijderen van een huidige verblijfplaats of voortplantingsplaats officieel een ontheffing 
te worden aangevraagd bij de Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN). Een ontheffingsaanvraag 
dient te worden onderbouwd met een activiteitenplan waar juridische en ecologische aspecten als 
de specifieke maatregelen en werkzaamheden, de gunstige staat van instandhouding, het wette-
lijk belang, een alternatievenafweging en de planning in zijn opgenomen. Na het verkrijgen van de 
ontheffing kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd, mits aan alle voorwaarden uit de ont-
heffing wordt voldaan. De provincie neemt normaliter binnen 13 weken een besluit over de aan-
vraag. Indien nodig kan de provincie deze termijn met 7 weken verlengen.  

 Ten aanzien van broedvogels zonder jaarrond beschermde nesten dient het verwijderen van op-
gaand groen en de calamiteitenbekken buiten het broedseizoen te worden uitgevoerd, of een con-
trole moet de aanwezigheid van een broedgeval kunnen uitsluiten;  

 Ten aanzien van vleermuizen dient op voorhand licht gericht of uitschijnend op het opgaande groen 
en oppervlaktewater te worden vermeden;  

 Ten behoeve van (incidenteel) aanwezige algemene soorten dient de zorgplicht in acht te worden 
genomen.  

 
Naar aanleiding van bovenstaande conclusies is in 2019 een aanvullend onderzoek naar nestlocaties 
van roofvogels, het voortplantingshabitat van de Poelkikker, Alpenwatersalamander en Vinpootsala-
mander en tevens het leefgebied van Hazelworm uitgevoerd. Dit onderzoek is als bijlage bij dit bestem-
mingsplan opgenomen. Geconcludeerd wordt dat de aanwezigheid van Poelkikker, Alpenwatersala-
mander, Gevlekte Witsnuitlibel en Hazelworm is uitgesloten. Verstoring van een roofvogelnest in de 
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directe omgeving is eveneens uitgesloten. De aanwezigheid van de Vinpootsalamander kan echter nog 
niet volledig uitgesloten worden. Hiervoor wordt er in het voorjaar van 2020 een extra onderzoeksronde 
uitgevoerd om te kunnen bepalen of de salamanderlarven kleine Watersalamander of Vinpootsalaman-
der betreffen. De resultaten van dit vervolgonderzoek zijn belangrijk voor de aanvraag omgevingsver-
gunning voor de aanlegactiviteiten. De uitkomsten van de quickscan flora en fauna en het vervolgon-
derzoek vormen geen belemmering voor de procedure van dit bestemmingsplan.  
 
 
4.9  Cultuurhistorie en archeologie  

 
De Erfgoedwet bundelt de wet- en regelgeving voor behoud en beheer van het cultureel erfgoed en 
archeologie in Nederland. Bovendien bevat de Erfgoedwet een aantal bepalingen. In een ruimtelijk 
plan dient een beschrijving te worden opgenomen hoe met de in het gebied aanwezige cultuurhistori-
sche waarden en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden. 
 
Het is met deze wet verplicht om de facetten historische (steden)bouwkunde en historische geografie 
mee te nemen in de belangenafweging. Hierbij gaat het om zowel beschermde als niet formeel be-
schermde objecten en structuren. Het beleid van de provincie Noord-Brabant sluit aan op het natio-
nale beleid voor de archeologische monumentenzorg. De provincie richt zich op de bescherming van 
objecten en de bescherming, benutting en ontwikkeling van structuren en ensembles van een grotere 
schaal. 
 
Doorwerking plangebied 

Archeologie 

In het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Wouw 2020’ geldt ter plaatse van het plangebied de 
dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 2’. Om beide bestemmingsplannen op elkaar aan te laten 
sluiten is ervoor gekozen om de archeologische dubbelbestemming in dit bestemmingsplan op te ne-
men. Deze dubbelbestemming rust op de gronden met een middelhoge archeologische waarden. Bin-
nen deze gronden zijn werkzaamheden die een oppervlakte hebben groter dan 500 m2 en dieper 
gaan dan 0,5 m beneden maaiveld vergunningsplichtig. 
 

Cultuurhistorie 

De cultuurhistorische waardenkaart van Provincie Noord-Brabant is gecontroleerd. Voor het plange-
bied zelf zijn geen specifieke cultuurhistorische waarden opgenomen. Wel ligt direct ten zuiden van 
het plangebied het voormalige Landgoed Altena. Deze bossen bevatten restanten van het middel-
eeuwse kasteel Altena. De voorgestane ontwikkelingen vinden allen plaats binnen de grenzen van de 
bestaande bedrijfsbestemming. Het plan heeft daardoor geen invloed op nabij gelegen cultuurhistori-
sche waarden.  
 
Geconcludeerd wordt dat de aspecten ‘archeologie’ en ‘cultuurhistorie’ niet worden belemmerd door 
uitvoering van onderhavig initiatief. 
 
 
4.10  Verkeer en parkeren 

 
Voor het bepalen van de verkeersgeneratie van een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling wordt de meest 
recente CROW-publicatie als uitgangspunt genomen. In de CROW-publicatie zijn kengetallen voor het 
aantal verkeersbewegingen per etmaal gegeven voor verschillende type bedrijven en woningen. Voor 

http://cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/downloads/dossiers/stb-2015-511.pdf
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het bepalen van de parkeerbehoefte van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen hanteert de gemeente 
Roosendaal de Nota Parkeernormen Beleidsregel. 
 
Doorwerking plangebied 

Dit planvoornemen maakt de bouw van een nieuw hoofgebouw mogelijk. Dit hoofdgebouw is noodza-
kelijk om de waterproductie voor de nabije toekomst te garanderen. De productie zelf wordt echter niet 
vergroot. Dit betekent dat de ontwikkeling die dit bestemmingsplan mogelijk géén invloed heeft op de 
verkeersgeneratie en parkeerbehoefte van het waterproductiebedrijf. De verkeersgeneratie alsmede 
de parkeerbehoefte blijven hetzelfde als in de huidige situatie. De parkeerplaatsen op het terrein kun-
nen tevens behouden blijven.  
 
 
4.11 M.e.r.-plicht 

 
De ontwikkelingen die dit bestemmingsplan mogelijk maakt kunnen leiden tot een m.e.r.(beoorde-
lings)-plicht. Of een m.e.r.-procedure of m.e.r-beoordeling noodzakelijk is, hangt af van het feit of de 
ontwikkeling (activiteit) is opgenomen in lijst C en D van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit 
m.e.r.). Per 7 juli 2017 is een wijziging van het Besluit m.e.r. in werking getreden. Wanneer de voorge-
nomen de ontwikkeling (activiteit) is opgenomen in lijst C en D van het Besluit milieueffectrapportage 
(Besluit m.e.r.) moet getoetst worden of er sprake is van nadelige milieugevolgen en moet wanneer 
hier sprake van is een vormvrij m.e.r.-beoordelingsbesluit genomen worden. 
 
Doorwerking plangebied 

Het realiseren een nieuw hoofdgebouw (en slopen van de oudbouw) binnen een bestaande bedrijfs-
bestemming valt niet onder categorie D 11.2 van het Besluit m.e.r. (stedelijk ontwikkelingsproject), 
daar het geen uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten en productiecapaciteit mogelijk maakt. Zonnewei-
den worden ook als zelfstandige categorie niet in het Besluit m.e.r. als activiteit genoemd. Het kan 
echter zijn dat de ontwikkeling wel kan worden beschouwd als een stedelijk ontwikkelingsproject. Vol-
gens de Raad van State (201609536/1/A1) is het antwoord op de vraag of er sprake is van een (wijzi-
ging van een) stedelijk ontwikkelingsproject in de zin van het Besluit milieueffectrapportage, afhanke-
lijk van de concrete omstandigheden van het geval, waarbij onder meer aspecten als aard en omvang 
van de voorziene wijzigingen van de stedelijke ontwikkeling een rol spelen. 
 
De concrete omstandigheden in dit geval is het oprichten van een nieuw hoofdgebouw binnen het 
daarvoor bedoelde bestemming ‘Bedrijf’. De bestemming biedt verder de mogelijkheid tot opwekking 
van duurzame energie (een zonneweide), grotendeels ten behoeve van het waterwinbedrijf. Het feite-
lijke gebruik van de gronden wijzigt daardoor niet. Voorts worden negatieve effecten op het nabijgele-
gen NNB-gebied beperkt en voorkomen en is er geen risico op verontreiniging. Ook leidt de ontwikke-
ling niet tot hinder voor omliggende functies. Er worden geen gevaarlijke stoffen gebruikt en/of –tech-
nologieën toegepast, waardoor er geen sprake is van risico op ongevallen. Ook blijkt uit dit bestem-
mingsplan dat er geen sprake is van nadelige gevolgen voor het milieu. 
 
Voorgaande maakt dat de ontwikkeling in het plangebied niet kan worden aangemerkt als een stede-
lijk ontwikkelingstraject in de zin van categorie 11.2 van het Besluit milieueffectrapportage. Derhalve is 
het niet noodzakelijk een (vormvrije) m.e.r.-beoordeling uit te voeren.  
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5. JURIDISCHE ASPECTEN 

 
 
5.1  Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen (SVBP) 

 
De Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen (hierna SVBP 2012), die voortvloeit uit de nieuwe 
Wet ruimtelijke ordening, maakt het mogelijk om bestemmingsplannen te maken die op vergelijkbare-
wijze zijn opgebouwd en op eenzelfde manier worden verbeeld. SVBP 2012 geeft bindende standaar-
den voor de opbouw en de verbeelding van het bestemmingsplan, zowel digitaal als analoog. Dit om 
de gewenste vergelijkbaarheid zeker te stellen. De standaarden hebben geen betrekking op de toe-
lichting van het bestemmingsplan. Wel dient het bestemmingsplan van een toelichting vergezeld te 
gaan. Het bestemmingsplan zelf bestaat uit een verzameling geografische bepaalde objecten, die zijn 
opgeslagen in een digitaal ruimtelijk informatiesysteem. De objecten zijn voorzien van bestemmingen 
met bijbehorende doeleinden en regels. Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat de standaarden geen 
betrekking hebben op de inhoud van een bestemmingsplan. 
 
 
5.2  Opzet van de nieuwe bestemmingsregeling  

 
5.2.1 Uitgangspunten en doelstellingen 

 
Het centrale onderdeel van een bestemmingsplan is de bestemming. Ten behoeve van een goede 
ruimtelijke ordening worden aan de in het plan begrepen grond bestemmingen toegewezen met bijbe-
horende doeleinden. Aan de bestemmingen zijn regels gekoppeld over het gebruik van de in het plan 
begrepen grond en van de zich daar bevindende bouwwerken. Kenmerk van bestemmingen is dat het 
gehele plangebied ermee is bedekt. Elke bestemming is geometrisch bepaald. Een bestemmingsplan 
kan ook dubbelbestemmingen bevatten. Deze overlappen bestemmingen en geven eigen regels, 
waarbij sprake is van een rangorde tussen de bestemmingen en de dubbelbestemmingen. De dubbel-
bestemmingen hoeven het gehele plangebied niet te bedekken. 
 
Aanduidingen worden gebruikt om bepaalde zaken binnen een bestemming of dubbelbestemming na-
der of specifieker te regelen. Het gaat hierbij om specificaties met betrekking tot het gebruik of de 
bouwmogelijkheden. De aanduidingen hebben daardoor juridische betekenis en komen ook altijd in de 
regels van het bestemmingsplan voor. 
 
Verklaringen zijn de overige in de verbeelding van het bestemmingsplan voorkomende zaken. 
Verklaringen hebben geen juridische betekenis. Zij zijn bedoeld om nadere informatie te verschaffen 
of om de duidelijkheid en raadpleegbaarheid te bevorderen. Omdat verklaringen geen juridische bete-
kenis hebben, wordt hierop niet nader ingegaan. 
 
Het uitgangspunt bij het opstellen van het bestemmingsplan is dat de van kracht zijnde regelingen zo-
danig worden geactualiseerd dat samenhangende, op actuele beleidsinzichten en gebruikerswensen 
afgestemde bestemmingsregelingen ontstaan. Als doelstellingen en uitgangspunten kunnen daarbij 
worden onderscheiden: 
 rechtszekerheid en klantgerichtheid, dat wil zeggen voor de burger een duidelijk, toegankelijk en 

op actuele behoeften en eisen afgestemd plan. 
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 makkelijke toepasbaarheid en hanteerbaarheid voor de gemeentelijke diensten; een plan waaraan 
bouwaanvragen op heldere wijze kunnen worden getoetst met als resultaat een minimale be-
stuurslast. 

 duidelijkheid en inzichtelijkheid van hetgeen is toegestaan, dit houdt in dat de bestemmingen met 
hun bouw- en gebruiksmogelijkheden zoveel als mogelijk is via de verbeelding zichtbaar worden 
gemaakt. 

 
De aandacht richt zich in eerste instantie op de woonfunctie en de aard en de verschijningsvorm van 
de woonbebouwing in de plangebieden. Bij de opbouw van de regeling wordt uitgegaan van een col-
lectieve doelstelling die van toepassing zal zijn bij alle woningen. Deze doelstelling is om enerzijds een 
goede regeling voor de uitbreidingsmogelijkheden van de woningen te bieden ten behoeve van een 
maximaal woongenot voor de bewoners en anderzijds de bestaande ruimtelijke kwaliteit in het plange-
bied te handhaven. 
 
5.2.2 Opbouw regels 

 
De opbouw van de regels is gelijk aan Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012.  
 
a. De opbouw van de regels is als volgt:  

 betekenisafspraken (Hoofdstuk 1 Inleidende regels);  
 de gebruiks- en bouwregels per bestemming (Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels);  
 algemene regels (Hoofdstuk 3 Algemene regels);  
 overige regels (Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels).  

b. Een bestemmingsartikel (Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels) wordt uit de volgende leden in deze 
volgorde opgebouwd:  

 bestemmingsomschrijving;  
 bouwregels;  
 nadere eisen;  
 specifieke gebruiksregels;  
 afwijken van de gebruiksregels;  
 omgevingsvergunning;  
 wijzigingsbevoegdheid.  

 
De specifieke nadere eisenregelingen, bevoegdheden om af te wijken van de regels en wijzigingsbe-
voegdheden en mogelijk aanlegvergunningregels zullen zoveel mogelijk per bestemming worden op-
genomen. Hierdoor wordt direct per bestemming inzicht geboden in de eventuele afwijkingsmogelijk-
heden en onnodig verwijzen naar andere artikelen voorkomen. Deze werkwijze bevordert de toegan-
kelijkheid van het bestemmingsplan. Er wordt derhalve voor de volgorde van de regels een standaard-
indeling gehanteerd. 
 
5.2.3 Flexibiliteitsregels 

 
Aan het bestemmingsplan kan flexibiliteit worden toegevoegd door met een omgevingsvergunning af 
te wijken van de regels, het stellen van nadere eisen of een wijzigingsbevoegdheid. Dit flexibiliteitin-
strumentarium kent zekere begrenzingen. Het is niet mogelijk om met een omgevingsvergunning een 
bestemmingswijziging tot stand te brengen. 
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Een nadere eis mag slechts worden gesteld per afzonderlijk geval en geen algemene regel inhouden. 
Bovendien moet het bestemmingsplan al een regel bevatten omtrent het punt ten aanzien waarvan 
een nadere eis wordt gesteld. 
 
Op basis van het vorenstaande wordt voor het opnemen van flexibiliteitsregels de volgende benade-
ring gehanteerd: 
 flexibiliteitregels alleen gebruiken als van een wezenlijke belangenafweging sprake kan zijn, voor 

de onderbouwing waarvan de toelichting de noodzakelijke bouwstenen bevat. 
 bij het besluit tot het opnemen van flexibiliteit planschade risico meewegen. 
 nadere eisen alleen stellen als er als regels zijn opgenomen met betrekking tot hetzelfde onder-

werp. 
 

 
5.3  Regeling bestemmingen 

 
5.3.1 Bedrijf – 3 

 
Op de gronden met de bestemming Bedrijf - 3 zijn bedrijven toegestaan voor zover deze voorkomen in 
categorie 2 en 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten. Binnen het plangebied is uitsluitend een wa-
terwinbedrijf toegestaan ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – waterwinbedrijf’.  
 
Ten aanzien van de planologische regeling komt deze overeen met de juridische regeling van het be-
stemmingsplan ‘Buitengebied’ (NL.IMRO.1674.2012BUITENGEBIEDW-0601), met dien verstande dat 
de maximale bouwhoogte is gewijzigd naar 18 meter. De bestemming biedt verder de mogelijkheid tot 
opwekking van duurzame energie (een zonneweide), grotendeels ten behoeve van het waterwinbe-
drijf. De maximale bouwhoogte van de zonneweide bedraagt 2,50 meter. 
 
5.3.2 Waarde – Archeologie 2 
Deze dubbelbestemming rust op de gronden met een middelhoge archeologische waarden. Conform 
het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Wouw 2020’ geldt ter plaatse van het plangebied de dub-
belbestemming ‘Waarde – Archeologie 2’. Om beide bestemmingsplannen op elkaar aan te laten slui-
ten is ervoor gekozen om de archeologische dubbelbestemming in dit bestemmingsplan op te nemen. 
Binnen deze gronden zijn werkzaamheden die een oppervlakte hebben groter dan 500 m2 en dieper 
gaan dan 0,5 m beneden maaiveld vergunningsplichtig.  
 
 
5.4  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

 
Van Wro naar Wabo  

Op 1 oktober 2010 is de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) in werking getreden. Hier-
mee is de Wet ruimtelijke ordening (Wro), die 1 juli 2008 in werking trad, deels vervallen en opgegaan 
in de Wabo. Dit geldt onder andere voor de verschillende ontheffingen en het projectbesluit. Daar-
naast heeft de invoering van de Wabo ook gevolgen voor de juridische regelingen in bestemmings-
plannen. In de omgevingsvergunning worden de verschillende vergunningen die tot nu toe nodig wa-
ren voor diverse locatiegebonden activiteiten (bv. bouwvergunning, kapvergunning, milieuvergunning 
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etc.) samengevoegd tot één vergunning. Hiermee kan de Wabo procedures en processen voor de bur-
gers makkelijker en vooral overzichtelijker maken. Eén vergunning, één procedure voor één project 
waarin meerdere toestemmingen voor locatiegebonden activiteiten benodigd zijn.  
 
In de Wro was een aantal ontheffingen geregeld. Namelijk de binnenplanse ontheffing (artikel 3.6, lid 
1, sub c Wro), de buitenplanse “kruimel”-ontheffing (artikel 3.23 Wro) en de tijdelijke ontheffing (artikel 
3.22 Wro). Deze ontheffingen vallen nu de Wabo is ingevoerd onder de noemer ‘Omgevingsvergun-
ning’.  
Daarnaast is een aantal minder vaak voorkomende besluiten, zoals de aanlegvergunning, diverse ont-
heffingen van beheersplannen en projectbesluiten van provinciaal en nationaal belang en ook alle toe-
stemmingsbesluiten die betrekking hebben op het bouwen, slopen, aanlegactiviteiten en het gebruik in 
strijd met het vigerende gemeentelijk, provinciaal of nationaal ruimtelijk besluit of plan komen te vallen 
onder de nieuwe regelgeving.  
 
Wabo en planregels in ruimtelijke plannen 

De invoering van de Wabo heeft ook gevolgen voor de inhoud van bestemmingsplannen en andere 
ruimtelijke planvormen en dan in het bijzonder voor de planregels.  
 
In de Wabo wordt niet meer gesproken over ontheffingen, vrijstellingen of wijzigingen, maar van toe-
stemmingen. Door middel van een omgevingsbesluit kan het college van burgemeester en wethou-
ders toestemming verlenen om af te wijken van het bestemmingsplan. Het vervallen van artikel 7.10 
Wro (strijdig gebruik) heeft tot gevolg dat deze weer terug in het bestemmingsplan is gekomen. De 
toevoeging van artikel 3.6a Wro heeft tot gevolg dat in het bestemmingsplan kan worden uitgesloten 
dat voor een bepaalde termijn kan worden afgeweken van dat bestemmingsplan door middel van een 
omgevingsvergunning. Dit ter bescherming van de daar voorkomende bestemming.  
 
De begripsbepalingen en de wijze van meten zijn aangepast aan de begrippen in de Wabo. Het meest 
ingrijpende is het vergunningsvrij bouwen, dat geregeld is in het Besluit omgevingsrecht (Bor). Hier 
kan onderscheid worden gemaakt tussen het vergunningsvrij bouwen passend binnen de bepalingen 
van het bestemmingsplan en het vergunningsvrij bouwen maar strijdig met het gebruik van het be-
stemmingsplan. In tweede instantie is daarom toch een omgevingsvergunning nodig, al is het slechts 
een reguliere. Om te vermijden dat onnodige procedures moeten worden doorlopen, heeft de ge-
meente ervoor gekozen om de bebouwingsregeling zo veel mogelijk af te stemmen op de Bor. 
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6. ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 

 
 
6.1  Financiële uitvoerbaarheid 

 
De uitvoering van de ontwikkeling is in handen van Brabant Water N.V. Met deze partij heeft de ge-
meente een anterieure overeenkomst gesloten waarin het kostenverhaal is verzekerd met gemeente 
Roosendaal en Provincie Noord-Brabant. Daarmee is verzekerd dat alle projectgebonden kosten die 
de gemeente maakt, worden verhaald op de initiatiefnemer. Eventuele kosten voor de inrichting en 
overige voorzieningen zijn voor rekening van de initiatiefnemer.  
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7. OVERLEG EN INSPRAAK 

 
 

De procedures voor vaststelling van een bestemmingsplan zijn door de wetgever geregeld. Aangege-
ven is dat tussen gemeente en verschillende instanties waar nodig overleg over het plan moet worden 
gevoerd alvorens een ontwerpplan ter visie gelegd kan worden. Bovendien is het noodzakelijk dat be-
langhebbenden de gelegenheid hebben om hun visie omtrent het plan te kunnen geven. Pas daarna 
kan de wettelijke procedure met betrekking tot vaststelling van het bestemmingsplan van start gaan. 
 
 
7.1  Overleg 

 
Het Besluit ruimtelijke ordening geeft aan dat burgemeester en wethouders bij de voorbereiding van 
een bestemmingsplan overleg plegen met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen 
en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of 
belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn. De instanties, te we-
ten Waterschap Brabantse Delta, de Brandweer en de Provincie Noord-Brabant, zijn in kennis gesteld 
van dit bestemmingsplan. 
 
Vanuit de provincie is een reactie binnengekomen dat het plan in overeenstemming is met de provinciale 
belangen. Naar aanleiding van het wettelijk vooroverleg zijn geen wijzigingen doorgevoerd in het be-
stemmingsplan. 
 
 
7.2 Inspraak 

 

De Wro bevat geen procedurevoorschriften met betrekking tot de inspraak, en is in Wro zelf niet ver-
plicht gesteld. Dat neemt niet weg dat het de gemeente vrij staat toch inspraak te verlenen bijvoor-
beeld op grond van de gemeentelijke inspraakverordening. Overeenkomstig het bepaalde in de Ge-
meentelijke Inspraakverordening zijn de bevolking en in de gemeente belanghebbende natuurlijke en 
rechtspersonen betrokken bij de voorbereiding van dit bestemmingsplan.  
 
Gelijktijdig met het wettelijk vooroverleg heeft het voorontwerpbestemmingsplan voor een periode van 
6 weken ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn geen inspraakreacties binnengekomen op 
het bestemmingsplan.   
 
 
7.3  Zienswijzen 

 

Het ontwerpbestemmingsplan wordt conform artikel 3.6 Wro voor een periode van 6 weken ter visie 
gelegd. Gedurende deze periode heeft een ieder de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. 
Eventuele aanpassingen naar aanleiding van ingediende zienswijzen zullen in deze paragraaf worden 
beschreven. 
 
  



 

SEPARATE BIJLAGEN 

 
Bijlage 1: Quickscan Flora en fauna 

Bijlage 2: Vervolgonderzoek Flora en fauna 
Bijlage 3: Waterparagraaf 

Bijlage 4: Bodemonderzoek 
Bijlage 5: Vooroverlegreactie Provincie Noord-Brabant 

Bijlage 6: MER-besluit 
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Regels 



Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  Plan

Het bestemmingsplan Moerstraatseweg 16 met identificatienummer 
NL.IMRO.1674.2119MOERSTRWEG16-0401 van de gemeente Roosendaal.

1.2  Bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met de daarbij behorende regels en de daarbij behorende 
bijlagen.

1.3  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.

1.4  Aanduidingsgrens

De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.5  Archeologisch advies

Advies door een organisatie die werkt conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA).

1.6  Archeologisch onderzoek

Inventariserend veldonderzoek uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA).

1.7  Archeologische begeleiding

Begeleiding uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA).

1.8  Archeologische opgraving

Opgraving uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) waarbij de aanwezige 
archeologische waarden worden veilig gesteld.

1.9  Archeologische waarde

De aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat gebied voorkomende overblijfselen uit 
oude tijden.

1.10  Bebouwing

Eén of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
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1.11  Bebouwingspercentage

Het percentage van een bouwperceel of gedeelte daarvan, dat ten hoogste mag worden bebouwd.

1.12  Bedrijfswoning

Een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk bedoeld voor (het huishouden) van een 
persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein noodzakelijk is. 

1.13  Bestemmingsgrens

De grens van een bestemmingsvlak.

1.14  Bestemmingsvlak

Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.15  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.

1.16  Bouwgrens

De grens van een bouwvlak.

1.17  Bouwlaag

Een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende 
vloeren of balklagen is begrensd. 

1.18  Bouwperceel

Een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 
bebouwing is toegelaten.

1.19  Bouwperceelgrens

De grens van een bouwperceel.

1.20  Bouwvlak

Een geometrisch bepaald vlak, waarmee de gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten.

1.21  Bouwwerk

Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct of 
indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.
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1.22  Bijbehorend bouwwerk

Uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend 
hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde verbonden bouwwerk met 
een dak.

1.23  Detailhandel

Het bedrijfsmatig te koop aanbieden, hieronder de uitstalling ten verkoop, verkopen en/of leveren van 
goederen aan diegenen, die goederen kopen voor eigen gebruik, verbruik of aanwending anders dan in 
de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit onder detailhandel wordt mede begrepen: een 
afhaalservice zonder de mogelijkheid om ter plaatse te consumeren.

1.24  Gebouw

Een bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte vormt.

1.25  Hoofdgebouw

Een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn aard, functie, constructie of afmetingen dan wel gelet op 
de bestemming, als belangrijkste gebouw valt aan te merken.

1.26  Kantoor

Een gebouw of een gedeelte van een gebouw, dat door zijn indeling en inrichting kennelijk bestemd is 
voor het verlenen van diensten en/of het uitvoeren c.q. verrichten van handelingen, die een administratief 
karakter hebben dan wel handelingen die een administratieve voorbereiding of uitwerking behoeven, al 
dan niet in rechtstreekse aanraking met het publiek.

1.27  maaiveld

Bovenkant van een terrein dat een bouwwerk omgeeft.

1.28  Peil

a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: - de hoogte 
van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

b. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: - de 
hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;

c. indien in of op het water wordt gebouwd: - het Normaal Amsterdams Peil (of een ander plaatselijk 
aan te houden waterpeil);

1.29  Reinwaterkelder

Een (ondergronds) bouwwerk, geen gebouw zijnde, ten behoeve van het opslaan grondstoffen, water 
en/of ander materiaal ten behoeve van een waterwinbedrijf.

1.30  Silo

Een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat dient voor het opslaan van grondstoffen, water en/of ander 
materiaal ten behoeve van een waterwinbedrijf.
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1.31  Wonen

Het gehuisvest zijn in een woning/wooneenheid, zoals omschreven in onderhavige begripsbepalingen.

1.32  Woning/wooneenheid

Een (gedeelte van een) gebouw, dat dient voor de huisvesting van één afzonderlijke huishouding, niet 
zijnde een bijzondere woonvorm, en/of voor de huisvesting van maximaal drie personen naast de 
huishouding of voor de huisvesting van maximaal vier personen wanneer daarnaast geen huishouding in 
het gebouw is ondergebracht.

1.33  Zonnepark

Een zelfstandige, grondgebonden opstelling van zonnecollectoren bedoeld voor opwekking van 
zonne-energie.
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  Afstand tot (zijdelingse) perceelsgrens

De kortste afstand van enig punt van een bouwwerk tot de (zijdelingse) perceelscheiding van het 
bouwperceel.

2.2  De bouwhoogte van een bouwwerk

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

2.3  De breedte van een bouwwerk

Tussen de zijdelingse perceelgrenzen van het bouwperceel in de naar de zijde van de weg gekeerde 
bestemmingsgrens.

2.4  De dakhelling

Langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.5  De goothoogte van een bouwwerk

Vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te 
stellen constructiedeel.

2.6  De inhoud van een bouwwerk

Tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

2.7  De oppervlakte van een bouwwerk

Tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd 
op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

2.8  Toepassing van maten

De in deze regels omtrent plaatsing, afstanden en maten zijn niet van toepassing op goot- en 
kroonlijsten, schoorstenen, gasafvoer- en ontluchtingskanalen, antennes, balkons, galerijen, 
noodtrappen, luifels, liftkokers, afvoerpijpen van hemelwater, gevellijsten, pilasters, plinten, stoeptreden, 
kozijnen, dorpels en dergelijke naar aard en omvang ondergeschikte bouwonderdelen.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Bedrijf - 3

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. bedrijven voor zover deze voorkomen in de categorie 2 en 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
b. ter plaatse van de aanduiding ''specifieke vorm van bedrijf - waterwinbedrijf'' is uitsluitend een 

waterwinbedrijf toegestaan;
c. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - zonnepark' een veld met 

zonnepanelen ten behoeve van opwekking van duurzame zonne-energie, grotendeels ten behoeve 
van het waterwinbedrijf zoals bedoeld in sub b;

alsmede bijbehorende voorzieningen zoals ontsluitingswegen, parkeervoorzieningen, groen en water.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Algemeen

Op deze gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

1. gebouwen;
2. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

3.2.2  Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

a. gebouwen moeten worden opgericht in het bestemmingsvlak;
b. het maximale bebouwingsoppervlak aan gebouwen en overkappingen mag per bestemmingsvlak niet 

meer bedragen dan 3.400 m2;
c. voor zover de gebouwen en overkappingen niet in de perceelsgrens worden gebouwd, dient binnen 

het bouwvlak de afstand tot de perceelsgrens ten minste 3,00 m te bedragen;
d. de bouwhoogte van gebouwen mag ten hoogste 18 m bedragen:
e. de afstand van gebouwen tot de as van de rijbaan dient ten minste 15 meter te bedragen;
f. de inhoud van een bouwwerk wordt gemeten vanaf bovenkant begane grondvloer.

3.2.3  Zonnepark

Voor het bouwen van zonnepark ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - zonnepark' 
zoals bedoeld in lid 3.1 sub c, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte mag ten hoogste 2,50 m bedragen;
b. de minimum afstand van het zonnepark tot bestaande woningen bedraagt ten minste 30 meter;
c. bijbehorende voorzieningen zoals schakelcellen, algemene laagspanningsborden en transformatoren 

zijn uitsluitend toegestaan binnen de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - zonnepark'.

3.2.4  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste bedragen:
1. erfafscheidingen 2,50 m;
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2. silo's en reinwaterkelders 15,00 m;
3. andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde 5,00 m.

3.3  Afwijken van de bouwregels

3.3.1  Perceelsgrens

Burgemeester en wethouders kunnen door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het 
bepaalde in 3.2.2 sub d voor de oprichting van gebouwen en overkappingen binnen 3 m van de 
perceelsgrens, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden niet worden verminderd;
b. de brandveiligheid van het gebouw en van de omgeving, waaronder mede wordt verstaan de 

toegankelijkheid van hulpdiensten, niet wordt aangetast.

3.3.2  Hoogte

Burgemeester en wethouders kunnen door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het 
bepaalde in 3.2.4 voor het oprichten van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waarbij de maximale 
(bouw)hoogte niet meer mag bedragen dan 15 meter.

3.3.3  Vergroting bebouwde oppervlakte

Burgemeester en wethouders kunnen door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het 
bepaalde in 3.2.2 sub c maximale oppervlakte bedrijfsbebouwing van niet-agrarische bedrijven, mits aan 
de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a. de in 3.2.2 opgenomen bebouwde oppervlakte mag met maximaal 15% worden vergroot;
b. de in 3.2.2 opgenomen bebouwde oppervlakte mag - eenmalig - met maximaal 25% worden vergroot 

indien sprake is van een agrarisch technisch hulpbedrijf of een agrarisch verwant bedrijf;
c. de belangen van de omliggende (niet) agrarische bedrijven en andere functies worden niet 

onevenredig aangetast;
d. er vindt geen toename van de milieubelasting plaats;
e. er vindt geen opslag buiten de gebouwen plaats;
f. er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing;
g. de verkeersaantrekkende werking dient te zijn afgestemd op de feitelijke ontsluitingssituatie;
h. het woon- en leefklimaat mogen niet onevenredig worden aangetast.

3.3.4  Afstand bebouwing tot as rijbaan

Burgemeester en wethouders kunnen door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het 
bepaalde in 3.2.2 voor het oprichten van bebouwing op minder dan 15 meter uit de as van de rijbaan, 
mits sprake blijft van voldoende verkeersveiligheid.

3.4  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

a. geluidszoneringsplichtige inrichtingen;
b. Bevi-inrichtingen;
c. inrichtingen ten aanzien waarvan op grond van onderdeel C en D van de bijlage van het Besluit 

milieueffectrapportage het opstellen van een milieueffectrapportage verplicht is of beoordeeld dient te 
worden of een milieueffectrapport opgesteld dient te worden;

d. opslag van goederen met een totale stapelhoogte van meer dan 4,00 m;
e. wonen;
f. bijzondere woonvormen;
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g. zelfstandige kantoren;
h. detailhandel, met uitzondering van detailhandel als opgenomen in de staat van bedrijfsinrichtingen 

dan wel detailhandel in ondergeschikte zin in ter plaatse vervaardigde of geproduceerde goederen.
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Artikel 4  Waarde - Archeologie 2

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zijn, naast het bepaalde in de andere voor die 
gronden aangewezen bestemmingen, bestemd voor het behoud van middelhoge archeologische 
waarden.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Algemeen

Voor het bouwen van bouwwerken, met een grotere oppervlakte dan 500 m2 en een grotere diepte dan 
0,5 meter beneden maaiveld, waarvoor een omgevingsvergunning is vereist, geldt dat deze uitsluitend 
mogen worden gebouwd nadat de aanvrager een archeologisch rapport heeft overgelegd, waarin de 
archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord naar het oordeel 
van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld. Indien archeologische waarden 
worden aangetroffen, dient een advies te worden ingewonnen ten aanzien van de voorgenomen werken 
bij een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg.

4.2.2  Omgevingsvergunning voor bouwen

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.2.1 
mits aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a. op basis van archeologisch onderzoek door een deskundige op het terrein van de archeologische 
monumentenzorg is aangetoond dat er geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;

b. op basis van archeologisch onderzoek door een deskundige op het terrein van de archeologische 
monumentenzorg is aangetoond dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet 
onevenredig worden geschaad;

c. er worden technische maatregelen getroffen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen 
worden behouden;

d. er wordt archeologisch onderzoek door middel van opgraving uitgevoerd;
e. de bouw van het bouwwerk wordt begeleid door een deskundige op het terrein van de 

archeologische monumentenzorg.

4.2.3  Voorwaarden voor afwijk ing

Indien burgemeester en wethouders voornemens zijn om aan de in 4.2.2 genoemde vergunning 
voorwaarden te verbinden wordt een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg 
om advies gevraagd.

4.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden

4.3.1  Verbod

Het is op of in de gronden met de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 2' verboden om zonder of in 
afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden de navolgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a. het verlagen, afgraven egaliseren van de bodem;
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b. het graven, verbreden en verdiepen van sloten, vijvers en andere wateren;
c. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen;
d. het omzetten van gras- of akkerland in een teelt waarbij grond wordt afgevoerd, waartoe gerekend 

wordt boomteelt en graszodenteelt;
e. het uitvoeren van grondwerkzaamheden, waartoe ook gerekend wordt diepwoelen, mengen van 

grond, diepploegen en ontginnen, dieper dan 0,5 m.;
f. het aanbrengen van ondergrondse transportleidingen en de daarmee verband houdende 

constructies;
g. het uitvoeren van werkzaamheden ter verlaging van de grondwaterstand;

4.3.2  Uitzonderingen

Het in 4.3.1 vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken en/of werkzaamheden die:

a. het normale onderhoud en beheer betreffen, of:
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip waarop het plan rechtskracht verkrijgt, of:
c. tot een oppervlakte kleiner dan 500 m2 en/of een diepte minder dan 0,5 m. beneden maaiveld, of:
d. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.

4.3.3  Toelaatbaarheid

De werken en/of werkzaamheden als bedoeld in 4.3.1 zijn slechts toelaatbaar indien en voorzover door 
die werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten 
gevolgen geen onevenredige aantasting van de archeologische waarden ontstaat of kan ontstaan.

4.3.4  Opgraving

Indien het om zwaarwegende redenen niet mogelijk is de archeologische waarden geheel of gedeeltelijk 
te behouden, wordt aan de omgevingsvergunning de regel verbonden dat voorafgaand aan het uitvoeren 
van de werken en/of werkzaamheden een archeologische opgraving zal plaatsvinden.

4.3.5  Advies

Alvorens een omgevingsvergunning als bedoeld in 4.3.1 wordt verleend, wordt archeologisch advies 
ingewonnen bij een archeologische deskundige.

4.4  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemming 'Waarde - Archeologie 2' 
van de verbeelding te verwijderen indien op basis van archeologisch onderzoek door een deskundige op 
het terrein van de archeologische monumentenzorg is aangetoond dat ter plaatse geen archeologische 
waarden (meer) aanwezig zijn.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 5  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 
gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 
beschouwing.
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Artikel 6  Algemene bouwregels

6.1  Percentages

Een aangegeven percentage, geeft aan hoeveel van het bouwvlak van het desbetreffende bouwperceel 
ten hoogste mag worden bebouwd met gebouwen en overkappingen. Bij het ontbreken van een 
percentage mag het bouwvlak volledig worden bebouwd, tenzij in hoofdstuk 2 anders is bepaald.

6.2  Bestaande afstanden en andere maten

6.2.1  Maximale maatvoering

Indien afstanden tot, en bouwhoogten, inhoud, aantallen en/of oppervlakten van bestaande bouwwerken 
die gebouwd zijn met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de wetgeving, op het tijdstip van 
de terinzagelegging van het ontwerp van het plan meer bedragen dan ingevolge hoofdstuk 2 is 
voorgeschreven, mogen deze maten en hoeveelheden als maximaal toelaatbaar worden aangehouden.

6.2.2  Minimale maatvoering

In die gevallen dat afstanden tot, en bouwhoogten, inhoud, aantallen en/of oppervlakten van bestaande 
bouwwerken, die gebouwd zijn met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de wetgeving, op het 
tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan minder bedragen dan ingevolge hoofdstuk 2 
is voorgeschreven, mogen deze maten en hoeveelheden als minimaal toelaatbaar worden aangehouden.

6.2.3  Heroprichting

In het geval van (her)oprichting van gebouwen is het bepaalde in 6.2.1 en 6.2.2 uitsluitend van 
toepassing indien het geschiedt op dezelfde plaats.

6.3  Overschrijding bouwgrenzen

De aangegeven bouwgrenzen/voorgevellijn mogen/mag uitsluitend worden overschreden door:

a. tot gebouwen behorende stoepen, trappen c.q. lifthuizen, hellingbanen, funderingen, entreeportalen 
en veranda's mits de overschrijding niet meer dan 2,5 m bedraagt;

b. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding niet meer dan 1,5 m 
bedraagt.
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Artikel 7  Algemene aanduidingsregels

7.1  Milieuzone-grondwaterbeschermingsgebied

De voor ''Milieuzone-grondwaterbeschermingsgebied'' aangewezen gronden zijn, behalve voor de aldaar 
voorkomende onderliggende bestemming, mede bestemd voor de bescherming van de kwaliteit van de 
grondwaterkwaliteit ten behoeve van de openbare drinkvoorziening.

Voor de grondwaterbescherming is de Provinciale Milieuverordening van toepassing. De verordening 
bevat regels ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning in bij 
de verordening aangewezen gebieden.

7.2  Milieuzone-waterwingebied

De voor ''Milieuzone-waterwingebied'' aangewezen gronden zijn, behalve voor de aldaar voorkomende 
onderliggende bestemming, mede bestemd voor grondwaterwinning in verband met de openbare 
drinkwatervoorziening.
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Artikel 8  Algemene afwijkingsregels

8.1  Afwijken algemeen

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en 
bebouwingsbeeld, de woon- en milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, en tenzij daardoor belangen van derden niet 
onevenredig worden geschaad, met een omgevingsvergunning afwijken van het in dit plan bepaalde:

a. ten aanzien van de plaats van de bebouwingsgrenzen, voor zover de afwijking van geringe aard is en 
ten aanzien van andere ondergeschikte punten, wanneer dit met het oog op de praktische uitvoering 
gerechtvaardigd is, respectievelijk indien de aanpassing aan de terreingesteldheid dit noodzakelijk 
maakt;

b. van de in de artikel 3 genoemde maten resp. percentages, mits de afwijking niet meer bedraagt dan 
10%;

c. van enige bestemming van gronden uitsluitend ten behoeve van het bouwen van bouwwerken van 
openbaar nut, zoals transformatorhuisjes, telefooncellen en wachthuisjes, met dien verstande, dat 
de inhoud per op te richten bouwwerk niet meer dan 50 m3 zal bedragen en de goothoogte ervan 
niet meer dan 3 meter zal bedragen;

d. het oprichten van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van technische 
installaties, welke verband houden met openbare voorzieningen, zoals de gas- water- en 
energielevering, riolering en dergelijke, met dien verstande dat de oppervlakte van gebouwen niet 
meer mag bedragen dan 250 m2. en de hoogte van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, niet meer mag bedragen dan 8 m.
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Artikel 9  Algemene wijzigingsregels

9.1  Wijzigen algemeen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het bestemmingsplan opgenomen bestemmingen te 
wijzigen ten behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voorzover dit van belang is voor een 
technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voorzover dit noodzakelijk is in 
verband met de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen mogen echter niet meer dan 
3.00 m bedragen en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot. De aanwezige 
landschappelijke-, cultuurhistorische- en of natuurwaard in het betreffende gebied mogen niet 
onevenredig worden geschaad.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 10  Overgangsrecht

10.1  Overgangsrecht bouwwerken

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en 
afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot;

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de 

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

10.2  Omgevingsvergunning

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van lid 10.1 een omgevingsvergunning verlenen voor het 
vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid 10.1 met maximaal 10%.

10.3  Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken

Lid 10.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

10.4  Overgangsrecht gebruik

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

10.5  Strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde in lid 10.4 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. 

10.6  Verboden gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in lid 10.4, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode 
langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten 
hervatten. 

10.7  Uitzondering op het overgangsrecht gebruik

Lid 10.4 is niet van toepassing op het gebruik, dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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10.8  Hardheidsclausule

Voor zover toepassing van het overgangsrecht bouwwerken of gebruik leidt tot een onbillijkheid van 
overwegende aard jegens een of meer personen, kunnen burgemeester en wethouders ten behoeve van 
die persoon of personen dat overgangsrecht buiten toepassing laten.
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Artikel 11  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Moerstraatseweg 16'.
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Bijlagen bij regels
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Bijlage 1  Staat van Bedrijfsactiviteiten
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Inhoudsopgave 
 

 
I. Indeling op grond van de bedrijfsactiviteiten 

 
 
 0 Landbouw, jacht en bosbouw 

01 Landbouw en dienstverlening t.b.v. de landbouw  
 

1/2/3 Industrie 
05 Visserij- en visteeltbedrijven  
15 Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken  
16 Verwerking van tabak  
17 Vervaardiging van textiel  
18 Vervaardiging van kleding; bereiden en verven van bont  
19 Vervaardiging van leer en lederwaren (excl. kleding)  
20 Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk 
 (excl. meubels)  
21 Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren  
22 Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media  
23 Aardolie- en steenkoolverwerkende industrie  
24 Vervaardiging van chemische producten  
25 Vervaardiging van producten van rubber en kunststof  
26 Vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk- en gipsproducten  
27 Vervaardiging van metalen in primaire vorm  
28 Vervaardiging van producten van metaal 
29 Vervaardiging van machines en apparaten  
30 Vervaardiging van kantoormachines en computers  
31 Vervaardiging van overige elektrische machines, apparaten en benodigdheden  
32 Vervaardiging van audio-, video- en telecommunicatieapparatuur en  

-benodigdheden  
33 Vervaardiging van medische apparaten/instrumenten, orthopedische artikelen e.d., 

precisie- en optische instrumenten en uurwerken  
34 Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers  
35 Vervaardiging van transportmiddelen (excl. auto's, aanhangwagens en opleggers)  
36 Vervaardiging van meubels en overige goederen n.e.g.  
37 Voorbereiding tot recycling  

 
4 Bouwnijverheid 
40 Productie en distributie van stroom, aardgas, stoom en warm water  
45 Bouwnijverheid  

 
5 Reparatie van consumentenartikelen en handel 
50 Handel in en reparatie van auto's en motorfietsen; benzineservicestations  
51 Groothandel (op- en overslag van goederen zonder verwerking, excl. auto's en 

motorfietsen)  
52 Detailhandel en reparatie t.b.v. particulieren  

 
6 Vervoer, opslag en communicatie 
60 Vervoer over land  
63 Dienstverlening t.b.v. het vervoer  
64 Post en telecommunicatie  

 
7 Verhuur van roerende goederen en zakelijke dienstverlening 
71 Verhuur van transportmiddelen, machines en overige roerende goederen  
72 Computerservice- en informatietechnologiebureaus e.d.  
73 Speur- en ontwikkelingswerk  



 
  

 
 

74 Overige zakelijke dienstverlening  
75 Overheidsdiensten  
 
9 Milieudienstverlening en overige dienstverlening 
90 Milieudienstverlening 18 
93 Overige dienstverlening 18 

 
II. Indeling op grond van het opgestelde vermogen 19 
 



 
  

 
 

I. Indeling op grond van de bedrijfsactiviteiten 
 
 

SBI-code/ 
Bedrijfs(sub)groep of activiteit 

categorie maatgevende 
milieuaspecten1) 

continu 
factor2) 

    
01 LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW    
01.1 Akker- en tuinbouw    
 01.12 Tuinbouw    
   - champignonkwekerijen (algemeen) 2 G/Gr/R C 
   - champignonkwekerijen met mestfermentatie 3.2 Gr C 
   - bloembollendroog- en prepareerbedrijven 2 G/Gr/S C 
   - witlofkwekerijen (algemeen) 2 G/Gr/R C 
01.4 Dienstverlening t.b.v. de landbouw    
 - algemeen (o.a. loonbedrijven) 3.2 G - 
 - idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 2.500 m² 

bedraagt 
3.1 G - 

 - idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 500 m² 
bedraagt 

2 G - 

 - indien opslag bestrijdingsmiddelen: zie SBI-code 51.55    
 - KI-stations 3.1 G/Gr - 
 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven algemeen 3.1 G - 
 - idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 500 m² 

bedraagt 
2 G - 

    
05 VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN    
05.1 - Zeevisserijbedrijven 3.2 Gr/G C 
 - Binnenvisserijbedrijven 3.1 Gr/G C 
05.2 Vis- en schaaldierkwekerijen    
 - oester-, mossel- en schelpenteeltbedrijven 3.2 Gr/G C 
 - visteeltbedrijven 3.1 Gr/G C 
    
15 VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN    
15.1 Slachterijen en vleesverwerking    
 - slachterijen, vervaardiging van vleeswaren en 

vleesconserven 
3.2 G/Gr C 

 - idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 1.000 m² 
bedraagt 

3.1 G/Gr C 

 - idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 200 m² 
bedraagt 

2 G/Gr - 

 - vetsmelterijen 5 Gr C 
 - bewerking van darmen en verwerking van ander dierlijk afval 4.2 Gr C 
 - vervaardiging van snacks met een bedrijfsoppervlak van 

minder dan 2.000 m² en vervaardiging van kant-en-klaar-
maaltijden 

3.1 G/Gr - 

15.2 Visverwerking    
 - algemeen 4.2 Gr - 
 - indien het bedrijfsoppervlak minder dan 1.000 m² bedraagt 3.2 Gr - 
 - indien het bedrijfsoppervlak minder dan 300 m² bedraagt 3.1 Gr - 
 - indien drogen 5 Gr C 
 - indien roken 4.2 Gr C 
15.3 Groente- en fruitverwerking    
 - algemeen 3.2 G/Gr C 
 - vervaardiging van aardappelproducten 4.2 Gr C 
 - indien vervaardiging van snacks met een bedrijfsoppervlak 

van minder dan 2.000 m² 
3.1 G/Gr - 

 - verwerking van koolsoorten 4.1 Gr C 
 - drogen van groente of fruit of fabricage van uienconserven 4.2 Gr C 



 
  

 
 

SBI-code/ 
Bedrijfs(sub)groep of activiteit 

categorie maatgevende 
milieuaspecten1) 

continu 
factor2) 

    
(zoutinleggerij) 

15.4 Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten    
 - algemeen 4.1 Gr C 
 - indien de productiecapaciteit 250.000 ton/jaar of meer 

bedraagt 
4.2A G/Gr C 

15.5 Vervaardiging van zuivelproducten    
 15.51 Vervaardiging van zuivelproducten    
   - algemeen 4.2 G C 
   - vervaardiging van consumptiemelk- en 

melkproducten 
3.2 G C 

   - indien de productiecapaciteit voor melk-, 
weipoeder of andere gedroogde zuivelproducten 
1,5 ton/uur of meer bedraagt 

5A G C 

   - indien concentratie van melk of melkproducten 
door middel van indamping met een water-
verdampingscapaciteit van 20 ton/uur of meer 

5A G C 

   - indien de melkverwerkingscapaciteit voor 
consumptiemelk of -producten en geëvaporiseerde 
melk of -producten 55.000 ton/jaar of meer 
bedraagt 

4.2A G C 

 15.52 Bereiding van consumptie-ijs    
   - algemeen 3.2 G C 
   - indien het bedrijfsoppervlak minder dan 200 m² 

bedraagt 
2 G - 

15.6 Vervaardiging van meel    
 - algemeen 4.1 G C 
 - indien het bedrijfsoppervlak minder dan 1.000 m² bedraagt 3.1 G C 
 - indien vervaardiging van zetmeel of zetmeelderivaten met 

een capaciteit van 10 ton/uur of meer 
4.2A G C 

15.7 Vervaardiging van diervoeder    
 - mengvoeder algemeen 4.1 G/Gr C 
 - indien de capaciteit voor het vervaardigen van veevoeder 

100 ton/uur of meer bedraagt 
4.2A G/Gr C 

 - drogerijen 4.2 Gr C 
 - indien de waterverdampingscapaciteit 10 ton/uur of meer 

bedraagt 
5A G C 

 - veevoeder n.e.g.3) 5 G/Gr C 
15.8 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen    
 15.81/ Brood, beschuit, banket, koek en biscuit    
 15.82 - algemeen 3.2 G/Gr C 
   - indien de verwerkingscapaciteit minder dan 

2.500 kg meel/week bedraagt 
2 G/Gr C 

 15.83 Suiker    
   - algemeen 5 Gr C 
   - vervaardiging van suiker uit suikerbieten met een 

capaciteit van 2.500 ton/dag of meer 
5A Gr C 

 15.84 Verwerking van cacaobonen en vervaardiging van 
chocolade en suikerwerk 

   

   - cacao en chocolade 5 Gr - 
   - indien vervaardigen van chocoladewerken met een 

maximaal oppervlak van de bedrijfsbebouwing van 
2.000 m² 

3.2 Gr - 

   - idem, met een maximaal oppervlak van de 
bedrijfsbebouwing van 200 m² 

2 Gr - 

   - suikerbranden 4.2 Gr - 



 
  

 
 

SBI-code/ 
Bedrijfs(sub)groep of activiteit 

categorie maatgevende 
milieuaspecten1) 

continu 
factor2) 

    
   - suikerwerk 3.2 Gr - 
   - idem, indien met een maximaal oppervlak van de 

bedrijfsbebouwing van 200 m² 
2 Gr - 

 15.85 Deegwaren 3.1 Gr - 
 15.86  Overige voedingsmiddelen    
  t/m  - algemeen 4.1 Gr - 
 15.89 - theepakkerijen en soep(aroma)fabrieken zonder 

poederdrogen 
3.2 Gr - 

   - soep(aroma)fabrieken met poederdrogen 4.2 Gr - 
   - koffiebranderijen 5 Gr C 
15.9 Vervaardiging van dranken    
 15.91 Distilleerderijen en likeurstokerijen 4.2 Gr C 
 15.92 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting    
   - algemeen 4.1 G/Gr - 
   - indien de capaciteit voor het vervaardigen van gist 

5.000 ton/jaar of meer bedraagt 
4.2A G/Gr C 

 15.93/ Vervaardiging van overige alcoholische dranken
 15.94/ (exclusief bier) 
 15.95 

2 G C 

 15.96/ Bierbrouwerijen en mouterijen 4.2 Gr C 
 15.97    
 15.98 Vervaardiging van mineraalwater en frisdranken 3.2 G C 
    
16 VERWERKING VAN TABAK    
    
17 VERVAARDIGING VAN TEXTIEL 
17.1/ Bewerken en spinnen van textielvezels en weven van tex- 
17.2 tiel 

   

 - algemeen 3.2 G - 
 - indien 50 of meer weefgetouwen met schietspoelen 

aanwezig zijn 
4.2A G - 

17.3 Textielveredeling 3.1 G/Gr - 
17.4/ Vervaardiging van textielwaren    
17.5 - algemeen 3.1 G - 
 - tapijten en vloerkleden 4.1 G - 
17.6/ Vervaardiging van gehaakte en gebreide stoffen en 
17.7 artikelen 

3.1 G - 

    
18 VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT 
18.1 Vervaardiging van kleding van leer 3.1 G - 
18.2 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. leer) 2 G - 
18.3 Bereiden, verven en vervaardigen van (artikelen van) bont 3.1 Gr - 
 
19 VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING) 
19.1 Looien en bewerken van leer 4.2 Gr - 
19.2 Vervaardiging van lederwaren (excl. kleding en schoeisel) 3.1 Gr - 
19.3 Vervaardiging van schoeisel 3.1 G/Gr - 
 
20 HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING VAN ARTIKELEN VAN HOUT, KURK, RIET EN VLECHTWERK 

(EXCL. MEUBELS) 
20.1 Primaire houtbewerking 
 - houtzagerijen, -schaverijen e.d. 3.2 G - 
 - houtverduurzaming met zoutoplossingen 3.1 G - 
 - idem met creosoot of carbolineum 4.1 Gr - 
20.2 Vervaardiging van fineer- en plaatmaterialen 3.2 G/Gr - 
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20.3 Vervaardiging van timmerwerk 3.2 G - 
20.4 Vervaardiging van houten emballage 3.2 G/R/S - 
20.5 Vervaardiging van overige artikelen van hout, kurk, riet en 

vlechtwerk 
   

 - overige artikelen van hout 3.2 G/R/S - 
 - kurkwaren, riet en vlechtwerk 2 G/S - 
    
21 VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN 
21.1 Vervaardiging van pulp, papier en karton 
 - pulp 4.1 G/Gr - 
 - papier en karton algemeen 3.1 G/Gr/S - 
 - indien de capaciteit voor het vervaardigen van papier of 

celstof 3 ton/uur tot 15 ton/uur bedraagt 
4.1A G C 

 - idem, indien de productiecapaciteit 15 ton/uur of meer 
bedraagt 

4.2A G C 

21.2 Vervaardiging van papier- en kartonwaren    
 - papierwaren, golfkarton en kartonnage 3.2 G C 
 - indien de capaciteit voor het vervaardigen van papier of 

celstof 3 ton/uur of meer bedraagt 
4.1A G C 

    
22 UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA 
22.1 Uitgeverijen 1 G - 
22.2 Drukkerijen en aanverwante activiteiten    
 - dagbladdrukkerijen, offset-rotatiedrukkerijen met thermische 

drogerij en rotatie-diepdrukkerijen 
3.2 G C 

 - offset-drukkerijen zonder rotatiepersen, hoogdrukkerijen, 
kopieerinrichtingen en vlakdrukkerijen n.e.g.3) 

2 G/Gr C 

 - chemigrafische en fotolithografische bedrijven, 
zeefdrukkerijen, drukkerijen n.e.g.3) en grafische 
afwerkingsbedrijven (binderij e.d.) 

2 G/Gr - 

 - loonzetterijen 2 Gr - 
22.3 Reproductie van opgenomen media 1 G/Gr - 
    
    
23 AARDOLIE- EN STEENKOOLVERWERKENDE INDUSTRIE 
23.1 Vervaardiging van cokesovenproducten 

   

 - algemeen 5 G/Gr C 
 - productie van koolelektroden met een capaciteit van 50.000 

ton/jaar of meer 
6A Gr C 

 - vergassing van steenkool, vervaardigen van cokes uit 
steenkool of breken, malen, zeven of drogen van 
steenkolen, of andere mineralen of derivaten daarvan met 
een capaciteit ten aanzien daarvan van 100.000 ton/jaar of 
meer 

6A G/Gr C 

23.2 Aardolieverwerking    
 - raffinaderij 6 G/Gr/R C 
 - indien de capaciteit voor het raffineren, kraken of vergassen 

van aardolie of aardoliefracties 106 ton/ jaar of meer 
bedraagt 

6A G/Gr/R C 

 - vervaardiging van smeeroliën en -vetten (niet verbonden 
aan aardolieraffinaderij) 

3.2 G - 

 - aardolieverwerking n.e.g.3) 4.2 Gr - 
    
24 VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN    
24.1/ Vervaardiging van basischemicaliën en farmaceutische    
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24.4 producten 
 - algemeen 5 G/Gr/R/S C 
 - petrochemische producten of chemicaliën met een niet in 

een gebouw opgesteld motorisch vermogen van 1 MW of 
meer  

5A G/Gr/R C 

 - vervaardigen, bewerken of verwerken van methanol met een 
productiecapaciteit van minder dan 100.000 ton/jaar 

4.1 G C 

 - idem, met een productiecapaciteit van 100.000 ton/jaar of 
meer 

4.2A G C 

 - productie van vetzuren en alkanolen uit dierlijke en 
plantaardige oliën en vetten met een capaciteit van 50.000 
ton/jaar of meer 

5A Gr C 

 - overige vetzuren- en alkanolen 4.2 Gr C 
 - grondstoffen voor geneesmiddelen en fijnchemicaliën met 

een capaciteit van minder dan 1.000 ton/ jaar 
4.2 R C 

 - anorganische en organische grondstoffen n.e.g.3) niet 
vallend onder de "post-Sevesorichtlijn" 

4.2 Gr/R C 

 - kleur- en verfstoffen 4.1 G/Gr/R C 
 - idem, glazuren of emailles met een capaciteit van 5.000 

ton/jaar of meer 
4.2A G/Gr/R C 

 - formulering en afvullen geneesmiddelen 3.1 G/R - 
 - verbandmiddelen 2 G - 
24.2 Vervaardiging van landbouwchemicaliën    
 - algemeen 5 R C 
 - indien met een niet in een gebouw opgesteld motorisch 

vermogen van 1 MW of meer 
5A G/R C 

24.3 Vervaardiging van verf, lak, vernis, inkt en mastiek 4.2 Gr/R C 
    
24.5 Vervaardiging van zeep, was-, reinigings- en 

onderhoudsmiddelen, parfums en cosmetica 
4.2 Gr C 

24.6 Vervaardiging van overige chemische producten    
 - algemeen 3.2 Gr/R - 
 - lijm en plakmiddelen met gebruik van dierlijke grondstoffen 5 Gr - 
 - munitie en springstoffen 5 R - 
 - chemische kantoorbenodigdheden 3.1 G/Gr/R - 
 - chemische producten n.e.g.3) (24.66) 4.1 Gr/R C 
24.7 Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels 4.2 G/Gr C 
    
25 VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF 
25.1 Vervaardiging van producten van rubber    
 - banden en rubberregeneratie 4.2 G/Gr C 
 - rubberproducten (excl. Banden) 3.2 Gr - 
 - vernieuwen van loopvlakken 4.1 Gr - 
 - idem, indien het bedrijfsoppervlak kleiner is dan 100 m² 3.1 Gr - 
25.2 Vervaardiging van producten van kunststof    
 - algemeen 4.1 Gr - 
 - indien met toepassing van fenolharsen 4.2 Gr - 
 - productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van 

kunststofbouwmaterialen 
3.1 G/Gr/R - 

    
26 VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUCTEN 
26.1 Vervaardiging van glas en glaswerk    
 - algemeen 3.2 G - 
 - vervaardigen, bewerken of verwerken van glas of glazen 

voorwerpen met een capaciteit van 10 ton/uur of meer 
4.2A G C 
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 - vervaardigen van glaswol of glasvezels met een 

productiecapaciteit van minder dan 5.000 ton/jaar 
4.2 Gr - 

 - idem, met een productiecapaciteit van 5.000 ton/jaar of meer 5 Gr C 
 - glasbewerking 3.1 G/S - 
 - glas-in-lood-zetterijen 2 G - 
26.2/ Vervaardiging van keramische producten 3.2 G/S - 
26.3    
26.4 Vervaardiging van bakstenen, baksteenelementen en dakpannen 4.1 G/S - 
26.5 Vervaardiging van cement, kalk en gips    
 26.51 Cement    
   - algemeen 5 G C 
   - indien productie van cement en/of cementklinkers 

met een capaciteit van 100.000 ton/jaar of meer 
5A G C 

 26.52/ Kalk en gips    
 26.53 - algemeen 4.1 G/S - 
   - indien productiecapaciteit van 100.000 ton/jaar of 

meer 
5 G - 

   - indien breken, malen, zeven of drogen van kalk 
met een capaciteit van 100.000 ton/jaar of meer 

5A G - 

26.6 Vervaardiging van producten van beton, cement en gips    
 26.61 Beton- en cementwaren (voor de bouw)    
   - algemeen 4.1 G - 
   - indien gebruik van persen, triltafels of 

bekistingstrillers met een productiecapaciteit van 
minder dan 100 ton/dag 

4.2 G - 

   - indien gebruik van persen, triltafels of 
bekistingstrillers met een productiecapaciteit van 
minder dan 100 ton/dag 

5A G - 

 26.61 Kalkzandsteen    
   - algemeen 3.2 G/S - 
   - indien productiecapaciteit van 100.000 ton/jaar of 

meer 
4.2 G/S - 

   - indien breken, malen, zeven of drogen met een 
capaciteit van 100.000 ton/jaar of meer 

4.2A G/S - 

 26.62 Mineraalgebonden bouwplatenfabriek 3.2 G/S - 
 26.63/ Beton- en cementmortel    
 26.64 - algemeen 3.2 G/S - 
   - vervaardigen van cement- of betonmortel met een 

capaciteit van 100 ton/uur of meer 
4.2A G/S - 

 26.65/ Producten van beton, (vezel)cement en gips (niet voor  
   de bouw) 

   

 26.66 - algemeen 3.2 G/R/S - 
   - indien productiecapaciteit van 100 ton/dag of meer 4.2 G/R/S - 
   - indien gebruik van persen, triltafels of 

bekistingstrillers met een productiecapaciteit van 
100 ton/dag of meer 

4.2A G/S - 

26.7 Natuursteenbewerking    
 - algemeen 3.2 G - 
 - indien het bedrijfsoppervlak minder dan 2.000 m² bedraagt 3.1 G/S - 
 - indien breken, malen, zeven of drogen met een productie-

capaciteit van minder dan 100.000 ton/jaar 
4.2 G - 

 - indien breken, malen, zeven of drogen met een productie-
capaciteit van 100.000 ton/jaar of meer 

5A G - 

26.8 Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale 
producten 
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 26.81 Schuur-, slijp- en polijstmiddelen 3.1 G/S - 
 26.82 Overige niet-metaalhoudende minerale producten    
   - bitumineuze materialen 4.2 Gr - 
   - idem, met een productiecapaciteit van 100 ton/uur 

of meer 
5A Gr - 

   - isolatiematerialen (excl. glaswol) 4.1 Gr C 
   - indien de productiecapaciteit voor steenwol 5.000 

ton/jaar of meer bedraagt 
4.2A G C 

   - minerale producten n.e.g.3) 3.2 G/S - 
   - asfaltcentrales 4.1 G - 
   - idem, indien de productiecapaciteit 100 ton/uur of 

meer bedraagt 
4.2A G - 

    
27 VERVAARDIGING VAN METALEN IN PRIMAIRE VORM    
 - ijzer en staalindustrie algemeen 5 G/Gr - 
    
 - non-ferro metaalindustrie algemeen (excl. 

ertsvoorbewerking) 
4.2 G - 

 - profielzetterijen en draadtrekkerijen met een 
productieoppervlakte kleiner dan 2.000 m² 

4.2 G - 

 - malen, roosten, pelletiseren, of doen sinteren van ertsen of 
derivaten daarvan met een capaciteit van 1.000 ton/jaar of 
meer 

5A G/Gr C 

 - indien de capaciteit voor de productie van primaire non-
ferrometalen 1.000 ton/jaar of meer bedraagt 

5A G - 

 - indien de capaciteit voor de productie van ruwijzer of ruw 
staal 1.000 ton/jaar of meer bedraagt 

6A G/Gr C 

 - indien productie van metalen buizen door middel van 
walsen, trekken of lassen met een productieoppervlakte van 
2.000 m² of meer 

5A G - 

 - warmbandwalserijen en koudbandwalserijen voor het tot 
platen omvormen van metalen of hun legeringen waarvan 
het smeltpunt hoger is dan 800 K en waarvan de dikte van 
het aangevoerde materiaal groter is dan 1 mm, met een 
productieoppervlakte van 2.000 m² of meer 

5A G - 

 - walserijen of trekkerijen voor het tot profiel- en stafmateriaal 
omvormen van metalen of hun legeringen waarvan het 
smeltpunt hoger is dan 800 K, met een productieoppervlakte 
van 2.000 m² of meer 

5A G - 

 - smelterijen of gieterijen van metalen of hun legeringen met 
een productiecapaciteit van 4.000 ton/jaar of meer voorzover 
het smeltpunt van de metalen en hun legeringen hoger is 
dan 800 K 

5A G - 

 - gieterijen 4.2 G - 
    
28 VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN METAAL    
28.1 Vervaardiging van metaalconstructiewerken, ramen, deuren en 

kozijnen 
   

 - gesloten gebouw 3.2 G - 
 - in een niet gesloten gebouw met een productieoppervlak 

kleiner dan 2.000 m² 
4.1 G - 

 - samenvoegen van plaat-, profiel-, staf- of buismaterialen 
door middel van smeden, klinken, lassen of monteren met 
een niet in een gesloten gebouw ondergebracht 
productieoppervlak van 2.000 m² of meer 

5A G - 
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28.2/ Vervaardiging van tanks en reservoirs en van ketels en 
28.3 radiatoren voor centrale verwarming en van stoomketels 

   

 28.21/ Tanks, reservoirs en (stoom)ketels    
 28.3  - algemeen 4.1 G - 
   - produceren en renoveren van metalen ketels of 

tanks met een productieoppervlakte van 2.000 m² 
of meer 

5A G - 

 28.22 Producten voor centrale verwarming 3.2 G/Gr/R - 
28.4 Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal    
 - stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven 4.1 G - 
 - smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. 3.2 G - 
28.5 Oppervlaktebehandeling en overige metaalbewerking    
 28.51 Oppervlaktebehandeling    
   - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, 

verkoperen e.d.) 
2 G - 

   - algemeen, scoperen, mechanische 
oppervlaktebehandeling 

3.1 G - 

   - thermisch verzinken, thermisch vertinnen, 
anodiseren, eloxeren, chemische 
oppervlaktebehandeling, emailleren, 
metaalharden, lakspuiten en moffelen 

3.2 G/Gr - 

   - stralen 4.1 G/S - 
 28.52 Overige metaalbewerkende industrie 3.2 G - 
28.6 Vervaardiging van scharen en bestek, gereedschap en hang- en 

sluitwerk 
3.2 G - 

28.7 Vervaardiging van overige producten van metaal    
 - schroeven, massadraaiwerk, veren e.d. (metaalwaren) 3.2 G - 
 - metalen emballage-industrie 3.2 G/Gr/R - 
 - produceren, renoveren of schoonmaken van metalen vaten 

met een productieoppervlakte van 2.000 m² of meer 
4.2A G/Gr - 

 - smederijen van ankers en kettingen met een 
productieoppervlakte van 2.000 m² of meer 

5A G - 

    
29 VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN    
 - met een productieoppervlak kleiner dan 2.000 m² 3.2 G - 
 - met een productieoppervlak van 2.000 m² of meer 4.1 G - 
 - beproeven van verbrandingsmotoren met voorzieningen of 

installaties voor het afremmen van een gezamenlijk 
motorisch vermogen van 1 MW of meer 

4.2A G - 

 - samenvoegen van plaat-, profiel-, staf- of buismaterialen 
door middel van smeden, klinken, lassen of monteren met 
een niet in een gesloten gebouw ondergebracht 
productieoppervlak van 2.000 m² of meer 

5A G - 

 - reparatie van machines en apparaten 3.1 G - 
    
30 VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN 

COMPUTERS 
3.1 G - 

    
31 VERVAARDIGING VAN OVERIGE ELEKTRISCHE MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDHEDEN 
31.1/ Vervaardiging van elektromotoren, generatoren, transfor- 
31.2 matoren, schakel- en verdeelinrichtingen 

4.1 Gr - 

31.3 Vervaardiging van geïsoleerde kabel en draad 4.1 G - 
31.4 Vervaardiging van accumulatoren, elektrische elementen en 

batterijen 
3.2 G/Gr - 

31.5 Vervaardiging van elektrische lampen, buizen en 4.2 R - 
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verlichtingsbenodigdheden 

31.6 Vervaardiging van overige elektrotechnische benodigdheden 
n.e.g.3) 

3.1 G - 

    
32 VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO- EN TELECOMMUNICATIEAPPARATUUR EN 

-BENODIGDHEDEN 
 3.1 G/Gr - 
    
33 VERVAARDIGING VAN MEDISCHE APPARATEN/INSTRUMENTEN, ORTHOPEDISCHE ARTIKELEN 

E.D., PRECISIE- EN OPTISCHE INSTRUMENTEN EN UURWERKEN 
 2 G/Gr - 
    
34 VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS 
34.1 Vervaardiging van auto's (incl. assemblage)    
 - algemeen 4.2 G - 
 - indien het productieoppervlak kleiner is dan 10.000 m² 4.1 G - 
 - beproeven van verbrandingsmotoren met voorzieningen of 

installaties voor het afremmen van een gezamenlijk 
motorisch vermogen van 1 MW of meer 

4.2A G - 

34.2 Carrosseriebouw en vervaardiging van aanhangwagens en 
opleggers 

4.1 G - 

34.3 Vervaardiging van auto-onderdelen en -accessoires 3.2 G - 
    
35 VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS EN
 OPLEGGERS) 
35.1 Scheepsbouw en scheepsreparatie    
 - houten schepen 3.1 G/S - 
 - kunststof schepen 3.2 G/Gr - 
 - metalen schepen algemeen 4.1 G - 
 - indien onderhouden, repareren of behandelen van de 

oppervlakte van metalen schepen met een langs de waterlijn 
te meten lengte van minder dan 25 m en/of het incidenteel 
bouwen van dergelijke schepen  

3.2 G/Gr/S - 

 - indien bouwen, onderhouden, repareren of behandelen van 
de oppervlakte van metalen schepen met een langs de 
waterlijn te meten lengte van 25 m of meer en/of beproeven 
verbrandingsmotoren met voorzieningen of installatie voor 
het afremmen van een gezamenlijk motorisch vermogen van 
1 MW of meer 

5A G C 

 - scheepsloperijen 5 G - 
35.2 Vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel    
 - algemeen 3.2 G - 
 - beproeven van verbrandingsmotoren met voorzieningen of 

installaties voor het afremmen van een gezamenlijk 
motorisch vermogen van 1 MW of meer 

4.2A G - 

35.3 Vervaardiging van vlieg- en ruimtevaartuigen (incl. reparatie)    
 - algemeen 5 G - 
 - zonder proefdraaien motoren 4.1 G - 
 - beproeven van verbrandingsmotoren met voorzieningen of 

installaties voor het afremmen van een gezamenlijk 
motorisch vermogen van 1 MW of meer en/of straalmotoren 
of -turbines met een stuwkracht van 9 KN of meer 

5A G - 

35.4 Vervaardiging van rijwielen, motorrijwielen en invalidenwagens 3.2 G - 
35.5 Vervaardiging van overige transportmiddelen 3.2 G - 
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36 VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.3) 
36.1 Vervaardiging van meubels    
 - houten of metalen meubels algemeen 3.2 G - 
 - indien met lakspuiterij 3.2 G/Gr/R/S - 
 - kunststof meubels algemeen 3.2 G/Gr/R - 
 - indien met toepassing van fenolharsen (zie ook SBI-code 

25.2) 
4.2 Gr - 

 - rietmeubels en matrassen 3.1 G/Gr/R/S - 
 - meubelstoffeerderijen 1 - - 
 - overige meubels 2 G/Gr/R - 
36.2 Vervaardiging van sieraden e.d. 2 Gr - 
36.3 Vervaardiging van muziekinstrumenten 2 G/Gr - 
36.4/ Vervaardiging van spellen, speelgoed- en sportartikelen 
36.5 

3.1 G - 

36.6 Vervaardiging van overige goederen n.e.g.3)    
 - vervaardiging van linoleum en vloerzeil 5 Gr - 
 - sociale werkplaatsen 3.1 Gr - 
 - idem, met lakspuiterij 3.2 G/Gr/R/S - 
 - vervaardiging van overige goederen n.e.g.3) 3.1 G/Gr - 
    
37 VOORBEREIDING TOT RECYCLING    
37.1 Voorbereiding tot recycling van metaalafval    
 - herwinning van ijzer en staal (o.a. autoshredders) 5 G C 
 - sorteren van oud ijzer 3.2 G/R - 
 - indien het opslagterrein kleiner is dan 1.000 m² 3.1 G/R/S - 
37.2 Voorbereiding tot recycling van overig afval    
 - algemeen 4.2 G/Gr - 
 - indien breken, malen, zeven of drogen van grond met een 

verwerkingscapaciteit van 100.000 ton/jaar of meer 
   

  . in de open lucht 5A G/S - 
  . uitsluitend in gesloten gebouwen 4.2A G - 
 - indien breken, malen, zeven of drogen van puin met een 

verwerkingscapaciteit van 100.000 ton/jaar of meer in de 
open lucht 

5 G/S - 

    
40 PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN STROOM, AARDGAS, 

STOOM EN WARM WATER 
   

 Elektriciteitsproductiebedrijven (vermogen van 50 MW of meer)    
 - Oliegestookt/gasgestookt/warmtekrachtinstallatie 5A G C 
 Elektriciteitsdistributiebedrijven met transformatorvermogen:  G C 
 - kleiner dan 10 MVA 2 G C 
 - vanaf 10 tot 100 MVA 3.1 G C 
 - vanaf 100 tot 200 MVA 3.2 G C 
 - vanaf 200 tot 1000 MVA 4.2A G C 
 - vanaf 1.000 MVA 5A G C 
    
    
 Gasdistributiebedrijf    
 - gascompressortstation met een vermogen kleiner dan 100 

MW 
4.2 G C 

 - gascompressortstation met een vermogen van 100 MW of 
meer 

5 G C 

 - gasreduceer-, compressor-, meet- en regelinstallatie cat. A 1 G C 
 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten, gebouwen, cat. B 

en C) 
2 G C 
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 - gasontvangst- en verdeelstations, cat. D 3.2 G C 
 Warmtevoorzieninginstallaties gasgestookt    
 - stadsverwarming 3.2 G C 
 - blokverwarming 2 G/R C 
    
45 BOUWNIJVERHEID    
45.1/ Bouwrijp maken van terreinen/ 
45.2 Burgerlijke en utiliteitsbouw; grond-, water- en wegenbouw (excl. 

grondverzet) 

   

 - burgerlijke en utiliteitsbouw algemeen 
(aannemingsbedrijven), gemeentewerf 

3.1 G/R/S - 

 - idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 1.000 m² 
bedraagt 

2 G/S - 

 - heiersbedrijven, betonijzervlechtbedrijven, slopersbedrijven 
en steigerbouwbedrijven 

3.2 G/R/S - 

 - grond-, water- en wegenbouwkundige bedrijven algemeen 
(aannemingsbedrijven) 

3.2 G/S - 

 - idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 5.000 m² 
bedraagt 

3.1 G/S - 

 - idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 1.000 m² 
bedraagt 

2 G/S - 

45.3 Bouwinstallatie    
 - loodgieters- en fitterswerk, installatie van centrale 

verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur en sanitair, 
isolatiewerkzaamheden 

2 G/R - 

 - indien met spuiterij 3.1 G/Gr/R - 
 - elektrotechnische installatie 2 G/R - 
45.4 Afwerken van gebouwen    
 - schilderen, glaszetten, afwerken van vloeren en wanden, 

stukadoren en overige afwerking 
3.1 G/Gr/R/S - 

 - idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 1.000 m² 
bedraagt 

2 G/Gr/R/S - 

 - woningstoffeerderijen 1 - - 
45.5 Verhuur van bouw- en sloopmachines met bedienend personeel    
 - algemeen 3.2 G/V C 
 - indien het bedrijfsoppervlak minder dan 2.500 m² bedraagt 3.1 G/V C 
    
50 HANDEL IN EN REPARATIE VAN AUTO'S EN MOTORFIETSEN; EXCLUSIEF DETAILHANDEL 
50.1/ Handel in en reparatie van auto's    
50.2 - groothandel in vrachtauto's (incl. import) 3.2 G - 
 - overige groothandel 3.1 G - 
 - idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 2.000 m² 

bedraagt 
2 G - 

 - autoreparatiebedrijven algemeen 2 G/R - 
 - reparatie van vrachtwagens 3.1 G/Gr - 
 - autoplaatwerkerijen 3.2 G - 
 - autospuit- en tectyleerinrichtingen 3.1 Gr - 
 - autobeklederijen 1 - - 
 - autowasserijen 2 G - 
 - sleepbedrijven van voertuigen 3.2 G C 
50.3 Handel in auto-onderdelen en -accessoires    
 - groothandel 3.1 G - 
 - idem, indien het oppervlak minder dan 2.000 m² bedraagt 2 G - 
50.4 Handel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen en 

accessoires 
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 - groothandel 3.1 G - 
 - idem, indien het oppervlak minder dan 2.000 m² bedraagt 2 G - 
 - reparatie 2 G - 
    
51 GROOTHANDEL (OP- EN OVERSLAG VAN GOEDEREN ZONDER VERWERKING, EXCL. AUTO'S EN 

MOTORFIETSEN) Voor op- en overslagbedrijven met eigen vervoersactiviteiten: zie SBI-code 60.2 
51.2 Groothandel in landbouwproducten en levende dieren    
 51.21/ Akkerbouwproducten en veevoeders,    
 51.22 bloemen en planten   - 
   - algemeen 2 G/Gr/R/S - 
   - indien op- of overslag van granen, meelsoorten, 

zaden, gedroogde peulvruchten, maïs of derivaten 
daarvan of veevoeder met een 
verwerkingscapaciteit van 500 ton/uur of meer 

4.2A G/S - 

   - overige op- en overslag van granen 3.2 G/R/S - 
   - opslag met koelinstallaties met een koelvermogen 

van 300 kW of meer 
3.2 G/R - 

   - plantaardige oliën en vetten, oliehoudende 
grondstoffen 

3.2 G/Gr - 

 51.23 Levende dieren 3.2 G C 
 51.24 Huiden, vellen en leder 3.1 Gr - 
 51.25 Ruwe tabak, groenten, fruit en consumptieaardappelen    
   - algemeen 2 G/Gr/R/S - 
   - opslag met koelinstallaties met een vermogen van  

  - 300 kW of meer  
3.2 G/R  

51.3 Groothandel in voedings- en genotmiddelen    
   - algemeen 2 G/Gr/R - 
   - opslag met koelinstallaties met een vermogen van 

300 kW of meer 
3.2 G/R - 

   - dierlijke oliën en vetten 3.2 G/Gr - 
51.4 Groothandel in overige consumentenartikelen    
 - munitie 3.2 R C 
 - consumentenvuurwerk, indien meer dan 10.000 kg wordt 

opgeslagen 
3.1 R C 

    
 - consumentenvuurwerk, indien niet meer dan 10.000 kg 

wordt opgeslagen 
2 R C 

 - overige 3.1 G - 
 - idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 2.000 m² 

bedraagt 
2 G - 

51.5 Groothandel in intermediaire goederen (excl. agrarische), afval 
en schroot 

   

 51.51 Brandstoffen en andere minerale olieproducten    
   - minerale olieproducten (excl. brandstoffen) 3.2 Gr - 
   - vaste brandstoffen    
    . algemeen 5 G/S - 
    . indien het opslagterrein kleiner is dan 

2.500 m² 
3.2 S - 

    . inrichting voor de op- en overslag van 
steenkool met een opslagcapaciteit van 
2.000 m² of meer 

5A G/S C 

   - vloeibare brandstoffen    
    . ondergrondse opslag met een capaciteit van 

minder dan 1.000 m³ 
2 Gr - 

    . bovengrondse opslag van vloeistoffen 3.1 R - 
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behorend tot de K3-klasse met een capaciteit 
van minder dan 1.000 m³ 

    . bovengrondse opslag van vloeistoffen 
behorend tot de K1/K2-klasse met een 
capaciteit van minder dan 1.000 m³ 

3.2 Gr/R - 

    . opslag met een capaciteit van 1.000 m³ of 
meer maar minder dan 100.000 m³ 

4.1 R - 

    . opslag met een capaciteit van 100.000 m³ of 
meer 

5 R - 

   - gasvormige brandstoffen:    
    . algemeen 4.2 R - 
    . opslag van butaan, propaan, LPG met een 

capaciteit van 250 m³ of meer 
5 R - 

    . opslag van gasflessen met een capaciteit van 
10 tot 50 m³ 

3.2 R - 

    . idem, met een capaciteit tot 10 m³ 2 R - 
 51.52 Metalen en metaalertsen    
   - metaalertsen algemeen 4.2 G/S - 
   - indien de oppervlakte voor de opslag 2.000 m² of 

meer bedraagt 
5A G - 

   - metalen en halffabrikaten 3.2 G - 
 51.53 Hout en bouwmaterialen    
   - algemeen 3.1 G - 
   - indien het bedrijfsoppervlak minder dan 2.000 m² 

bedraagt 
2 G  

   - zand en grind 3.2 G/S  
   - idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 

2.000 m² bedraagt 
3.1 G/S - 

    
   - idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 

500 m² bedraagt 
2 G/S - 

 51.54 IJzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur    
   - algemeen 3.1 G - 
   - indien het bedrijfsoppervlak minder dan 2.000 m² 

bedraagt 
2 G - 

 51.55 Chemische producten    
   - chemische grondstoffen en chemicaliën voor 

industriële toepassing algemeen 
3.2 R - 

   - op- of overslag van brandbare explosieve, sterk 
prikkelende of giftige gassen: zie SBI-code 51.51 

   

   - opslag van niet-reactieve gassen (incl. zuurstof), 
gekoeld 

3.1 R - 

   - bestrijdingsmiddelen    
    . algemeen 5 R - 
    . indien de oppervlakte van de opslagruimte 

minder dan 2.500 m² bedraagt 
4.2 R - 

    . indien de oppervlakte van de opslagruimte 
300 t/m 1.000 m² bedraagt 

4.1 R - 

    . indien de oppervlakte van de opslagruimte 
minder dan 300 m² bedraagt 

3.2 R - 

    . indien de oppervlakte van de opslagruimte 
minder dan 600 m² bedraagt en een 
automatische gasblusinstallatie wordt 
toegepast 

3.1 R - 

    . indien de opslagcapaciteit minder dan 10 ton 2 R - 
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bedraagt 

   - kunstmeststoffen 3.1 R/S - 
   - rubber 3.1 G/Gr - 
 51.56 Overige intermediaire goederen    
   - textielgrondstoffen en -halffabrikaten 3.1 Gr - 
   - papier en karton 3.1 G/R - 
   - indien het bedrijfsoppervlak minder dan 2.000 m² 

bedraagt 
2 G - 

   - overige 2 G - 
 51.57 Afval en schroot    
   - autosloperij 3.2 G - 
   - op- en overslag alsmede sorteren van oud ijzer, 

schroot, puin, glas en hout (excl. radioactief afval) 
3.2 G - 

   - idem, indien het opslagterrein kleiner is dan 
1.000 m² 

3.1 G - 

   - op- en overslag van dierlijk afval 4.2 Gr - 
   - overige 3.1 G/R - 
   - idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 

2.000 m² bedraagt 
2 G - 

51.6 Groothandel in machines, apparaten en toebehoren    
 - machines voor de bouwnijverheid 3.2 G - 
 - overige 3.1 G - 
    
 - idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 2.000 m² 

bedraagt 
2 G - 

51.7 Overige gespecialiseerde groothandel en groothandel met 
algemeen assortiment 

   

 - algemeen 3.1 G - 
 - indien het bedrijfsoppervlak minder dan 2.000 m² bedraagt 2 G - 
    
52 REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN    
52.7 Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen, o.a. 

elektrische huishoudelijke apparatuur, schoenen) 
1 - - 

    
60 VERVOER OVER LAND    
60.2 Vervoer over de weg    
 - goederenwegvervoer- en busbedrijven 3.2 G C 
 - idem, indien stalling van vrachtauto's en toerwagens in een 

gesloten gebouw en indien het bedrijfsoppervlak minder dan 
5.000 m² bedraagt 

3.1 G C 

 - idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 1.000 m² 
bedraagt 

3.1 G C 

 - idem, indien stalling van vrachtauto's met koelinstallaties in 
de open lucht 

4.2 G C 

 - idem, indien schoonmaken tanks (zie SBI-code 74.7) 3.2 G/R C 
 - taxibedrijven 3.1 G C 
 - idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 1.000 m² 

bedraagt 
2 - C 

    
63 DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER    
63.1 Laad-, los- en overslagactiviteiten en opslag    
 - loswal 3.2 G - 
 - overige op- en overslag: zie SBI-code 51    
63.2 Overige dienstverlening t.b.v. het vervoer n.e.g.3)    
 - stalling algemeen 3.1 G/R C 
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 - caravan- en fietsenstalling 2 G C 
63.4 Expediteurs, cargadoors en bevrachters; weging en meting 3.2 G C 
    
64 POST EN TELECOMMUNICATIE    
64.12 Koeriersdiensten    
 - algemeen 3.1 G C 
 - indien het bedrijfsoppervlak minder dan 1.000 m² bedraagt 2 - C 
    
71 VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES EN OVERIGE ROERENDE GOEDEREN 
71.1 Autoverhuur 2 G - 
71.2 Verhuur van overige transportmiddelen 3.1 G C 
71.3 Verhuur van machines en werktuigen    
 71.31/ Landbouw-, bosbouw- en bouwmachines en -werk- 
 71.32 tuigen 

3.1 G C 

 71.33 Kantoormachines en computers 2 G - 
 71.34 Overige machines en werktuigen n.e.g.3) 3.1 G C 
71.4 Verhuur van overige roerende goederen    
 - algemeen 3.1 G - 
 - indien het bedrijfsoppervlak minder dan 2.000 m² bedraagt 2 G - 
    
72 COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIEBUREAUS E.D. 
72.5 Onderhoud en reparatie van computers en kantoormachines 1 G - 
    
73 SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK    
73.1 Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 2 G/Gr/R - 
    
74 OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING    
74.4 Reclamebureaus e.d.: reclameverspreiding, reclameverlichting, 

reclameschilders, standbouw 
3.1 G - 

74.7 Reiniging van gebouwen en transportmiddelen e.d.    
 - reiniging van gebouwen en installaties van gebouwen 

(glazenwasserijen, kantoorreiniging, schoorsteenvegers, cv-
ketelreiniging e.d.) 

3.1 Gr/R - 

 - ongediertebestrijding en ontsmetting 3.2 R - 
 - reiniging van tanks 3.2 G/R C  
 - schoonmaken van schepen 4.2 G/Gr/R/S C 
74.8 Overige zakelijke dienstverlening    
 - foto-ontwikkelcentrale 2 G - 
 - loonpakkerij 3.1 G - 
    
75 OVERHEIDSDIENSTEN    
75.25 Brandweerkazernes 3.1 G - 
    
90 MILIEUDIENSTVERLENING    
 - afvalwaterinzameling en -behandeling    
  . rioolgemalen 2 Gr C 
  . rioolwaterzuiveringsinrichtingen 4.1 Gr C 
  . idem, indien inrichting met waterstraal- of 

oppervlaktebeluchters, met een capaciteit van 100.000 
tot 300.000 i.e. 

4.2A Gr C 

  . idem, met een capaciteit van 300.000 i.e. of meer 5A Gr C 
 - afvalinzameling    
  . algemeen 3.1 G/S - 
  . vuiloverslagstations 4.2 G/S - 
 - afvalbehandeling (voor op- en overslag van afvalstoffen zie    
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SBI-code 51) 
. vuilsortering 3.2 G/Gr - 
. vuilverbranding, mechanische afvalscheiding 4.2 G/Gr C 
. compostering in de open lucht 5 Gr - 
. compostering in gesloten gebouwen 3.2 G/Gr - 
. kabelbranderijen 3.2 Gr - 
. verwerking van olie-achtige afval, terugwinning van 

oplosmiddelen 
3.2 Gr C 

. verwerking fotochemisch en galvano-afval 2 G - 
 - verwerking van dierlijk afval: zie SBI-code 15.1/15.7    
 - grondreiniging algemeen 3.2 G/Gr/S/V - 
 - indien breken, malen, zeven of drogen van grond of puin: zie 

SBI-code 37.2 
   

 - verwerking van radio-actief afval 6 R C 
    
93 OVERIGE DIENSTVERLENING    
93.01 Reinigen van kleding en textiel    
 - wasserijen en linnenverhuur 3.1 G/Gr C 
 - tapijtreiniging 3.1 G - 
 - chemische wasserijen en ververijen 2 G/Gr/R - 
 - wasverzendinrichtingen 2 G - 
 - wassalons, wasserettes 1 - - 
 



 
  

 
 

II. Indeling op grond van het opgestelde vermogen 
 
 
 

Omschrijving  categorie 
 
 
Inrichtingen met een totaal geïnstalleerd motorisch vermogen van 5A 
elektromotoren en verbrandingsmotoren van 15 MW of meer en 
inrichtingen voor het verstoken van brandstoffen met een thermisch 
vermogen van 50 MW of meer: 
- indien het bedrijf volgens de indeling op grond van de 
 bedrijfsactiviteiten (hoofdstuk I) is ingedeeld in de categorieën 1 t/m 5 
- indien het bedrijf is ingedeeld in categorie 6 6A 
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