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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan:

het bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 2021-1 (Winkelcentrum- Weezenhof) met 

identificatienummer NL.IMRO.0268.BP4018-0001 van de gemeente Nijmegen.

1.2  bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende 

bijlagen.

1.3  aanbouw

een aan een hoofdgebouw aangebouwd gebouw, dat op de grond staat, dat in bouwkundig 

opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw en dat een aparte ruimte vormt die al dan niet 

vanuit het hoofdgebouw bereikbaar is.

1.4  aanduiding

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

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

gronden.

1.5  aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.6  aangebouwd bijgebouw

een bijgebouw dat direct grenst aan een aan- of uitbouw en niet tevens aan het hoofdgebouw. 

Voor een aangebouwd bijgebouw geldt de definitie van een bijgebouw, met uitzondering van de 

eis van vrijstaandheid. Wanneer een aangebouwd bijgebouw wordt gebruikt ten behoeve van 

aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteiten of huisvesting in verband met mantelzorg, 

dan is de eis van functionele ondergeschiktheid niet van toepassing.

1.7  aan huis verbonden beroepsactiviteiten

een dienstverlenend beroep, dat op kleine schaal in of bij een woning wordt uitgeoefend, 

waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en de desbetreffende 

beroepsuitoefening een ruimtelijke uitstraling heeft die in overeenstemming is met de 

woonfunctie. Prostitutie is uitgesloten.
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1.8  aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten

het verlenen van diensten en/of;

het uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid  (geheel of overwegend door middel van 

handwerk uit te oefenen) en/of;

het voeren van de administratie van bedrijfsactiviteiten die (behoudens genoemde 

administratieve werkzaamheden) niet ter plaatse worden uitgeoefend; 

het verstrekken van logies en ontbijt (bed and breakfast);

waarvan de aard, omvang en uitstraling zodanig zijn dat de activiteit in of bij de woning met 

behoud van de woonfunctie ter plaatse kan worden uitgeoefend. Een seksbedrijf is uitgesloten.

1.9  achtergevel

de bestaande achtergevel van het hoofdgebouw.

1.10  achtergevellijn

de achterste grens van het bouwvlak en het verlengde daarvan.

1.11  agrarisch bedrijf

een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van 

gewassen en/of houden van dieren. 

1.12  archeologisch deskundige

de gemeentelijk (beleids)archeoloog of een andere door het College van Burgemeester en 

Wethouders aan te wijzen deskundige op het gebied van de archeologie.

1.13  archeologische waarden

Onder archeologische waarden kunnen worden verstaan:

archeologische verwachtingswaarden;

vastgestelde archeologische waarden of resten.

1.14  archeologische verwachtingswaarde

de kans op archeologische vondsten of informatie.

1.15  archeologisch onderzoek

onderzoek (bureauonderzoek en/of boren en/of geofysisch onderzoek en/of graven en/of 

begeleiden) verricht door een dienst, bedrijf of instelling beschikkend over een certificaat 

conform de Erfgoedwet. 

1.16  bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde. 
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1.17  bed and breakfast

een overnachtingsmogelijkheid gericht op het bieden van de mogelijkheid tot een toeristisch en 

veelal kortdurend verblijf met het serveren van ontbijt. Een bed- en breakfast heeft maximaal 4 

kamers en 8 slaapplaatsen. 

1.18  bedrijf

een onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, installeren en 

verhandelen van goederen dan wel op het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij 

eventueel detailhandel plaatsvindt uitsluitend als niet zelfstandig en ondergeschikt onderdeel 

van de onderneming in de vorm van verkoop c.q. levering van ter plaatse vervaardigde, 

bewerkte of herstelde goederen, dan wel goederen die in rechtstreeks verband staan met de 

uitgeoefende handelingen.

1.19  bedrijfswoning

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

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

bestemming van het gebouw of het terrein noodzakelijk moet worden geacht.

1.20  bedrijvigheid

het uitoefenen van een bedrijf, met aanverwante activiteiten als laden, lossen en parkeren.

1.21  beperkt kwetsbaar object

Onder beperkt kwetsbaar object wordt verstaan:

verspreid liggende woningen, woonschepen en woonwagens van derden met een dichtheid 

van maximaal twee woningen/woonschepen/woonwagens per hectare, en dienst- en 

bedrijfswoningen van derden;

kantoorgebouwen, voorzover zij niet als kwetsbaar object kunnen worden aangemerkt. 

hotels en restaurants, voorzover zijn niet als kwetsbaar object kunnen worden 

aangemerkt;

winkels, voorzover zij niet als kwetsbaar object kunnen worden aangemerkt. 

sporthallen, zwembaden en kampeerterreinen;

sport- en kampeerterreinen en terreinen voor recreatieve doeleinden, voorzover zij niet als 

kwetsbar object kunnen worden aangemerkt;

bedrijfsgebouwen, voorzover zij niet als kwetsbaar object kunnen worden aangemerkt;

objecten die met bovenstaande gelijkgesteld kunnen worden uit hoofde van de gemiddelde 

tijd per dag gedurende welke personen daar verblijven, het aantal personen dat daarin 

doorgaans aanwezig is en de mogelijkheden voor zelfredzaamheid bij een ongeval, 

voorzover die objecten geen kwetsbare objecten zijn;

objecten met een hoge infrastructurele waarde, zoals een telefoon- of electriciteitscentrale 

of een gebouw met vluchtleidingsapparatuur, voorzover die objecten wegens de aard van 

de gevaarlijke stoffen die bij een ongeval kunnen vrijkomen, bescherming verdienen tegen 

dat ongeval.
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1.22  beschermd stadsbeeld

stadsbeelden die overeenkomstig de bepalingen van de gemeentelijke 

monumentenverordening zijn aangewezen als beschermde stadsbeelden en waarvan een kaart 

met daarop aangegeven de begrenzing van het te beschermen gebied is opgenomen in het 

gemeentelijk monumentenregister Nijmegen.

1.23  beschermd stadsgezicht

stadgezicht dat ingevolge artikel 9.1 Erfgoedwet jo. artikel 35 van de Monumentenwet 1988 is 

aangewezen, met ingang van de datum van publicatie van die aanwijzing in de Nederlandse 

Staatscourant.

1.24  beschermd wonen

woon- en verblijfsvormen met 24-uurs nabije zorg en toezicht. Met nabij wordt hier gedoeld op 

zorg die permanent aanwezig is in het gebouw.

1.25  beschut wonen

betreft de situatie waarbij een huishouden in een levensloopgeschikte woning woont en gebruik 

kan maken van verpleging of verzorging. Er zijn faciliteiten om elkaar te ontmoeten (spontaan 

of georganiseerd).

1.26  bestaand

a. bestaande bouwwerken: een legaal bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van 

het bestemmingsplan aanwezig is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een 

omgevingsvergunning;

b. bestaand gebruik: het legale gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip 

van inwerkingtreding van het bestemmingsplan.

1.27  bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak.

1.28  bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.29  BEVI-bedrijf

bedrijf vallend onder de werkingssfeer van artikel 2 lid 1 a tot en met f van het Besluit Externe 

Veiligheid Inrichtingen.

1.30  bevoegd gezag

bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om 

een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning.
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1.31  bijgebouw

een, vrijstaand, in functioneel en bouwkundig opzicht aan het hoofdgebouw ondergeschikt 

gebouw op hetzelfde bouwperceel, dat op de grond staat. Als functioneel ondergeschikt 

gebouw wordt verstaan een gebouw dat bedoeld en ingericht is ten behoeve van 

(huishoudelijke) berging, hobby- en/of stallingsruimte. Als een vrijstaand bijgebouw wordt 

gebruikt ten behoeve van aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteiten of huisvesting in 

verband met mantelzorg, dan is de eis van functionele ondergeschiktheid niet van toepassing.

1.32  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.

1.33  bouwhistorisch onderzoek

in een schriftelijke rapportage vastgelegd onderzoek naar de bouw-, verbouwings- en 

gebruiksgeschiedenis en bouwhistorische kwaliteit van een monument in de vorm van een 

bouwhistorische inventarisatie, -verkenning, -opname of -ontleding, uitgevoerd overeenkomstig 

de “Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek”.

1.34  bouwgrens

de grens van een bouwvlak.

1.35  bouwkundige afscheiding

gebouwen zijn bouwkundig afgescheiden indien er sprake is van zelfstandige bouwkundige 

eenheden die in constructief en functioneel opzicht te onderscheiden zijn.

1.36  bouwlaag

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

liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met 

uitsluiting van onderbouw en zolder. Daar waar gesproken wordt over de 'eerste bouwlaag' 

wordt bedoeld de bouwlaag op (dan wel bij benadering op) de begane grond. De 'tweede 

bouwlaag' is de bouwlaag direct boven de 'eerste bouwlaag'. 

1.37  bouwmarkt

een geheel of gedeeltelijk overdekt detailhandelsbedrijf met een overdekt 

verkoopvloeroppervlak van minimaal 1.000 m2, waarop een volledig of nagenoeg volledig 

assortiment van bouw- en doe-het-zelf producten uit voorraad wordt aangeboden. 

1.38  bouwperceel

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

bebouwing is toegelaten. 
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1.39  bouwperceelsgrens

een grens van een bouwperceel.

1.40  bouwvlak

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

bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten. 

1.41  bouwwerk

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

of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.

1.42  casino

een speelcasino zoals bedoeld in artikel 27 lid g van de Wet op de kansspelen, te weten de voor 

het publiek opengestelde of bedrijfsmatig gedreven inrichting, waar door middel van 

gemeenschappelijk beoefende kansspelen aan de deelnemers de gelegenheid wordt gegeven 

om mede te dingen naar prijzen of premies, indien de aanwijzing der winnaars geschiedt door 

enige kansbepaling, waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen 

uitoefenen.  

1.43  centraal wonen

voor wonen bestemd gebouw, waarbij in het gebouw één of meer ontmoetingsruimte(n) 

aanwezig zijn.

1.44  cultuurhistorische waarden

waarden die zijn gekoppeld aan de beschavingsgeschiedenis, ondergebracht als historisch 

(steden)bouwkundig erfgoed, historisch landschappelijk erfgoed of archeologisch erfgoed.

1.45  cultuur en ontspanning

voorzieningen gericht op cultuur en ontspanning, zoals een atelier, bioscoop, bowlingbaan, 

creativiteitscentrum, dansschool, museum, muziekschool, muziektheater, sauna, 

speelautomatenhal, theater en wellness. Een seksbedrijf is uitsluitend toegestaan ter plaatse 

van de aanduiding 'seksinrichting'. Een casino is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de 

aanduiding 'casino'. 

1.46  dakkapel

een dakkapel is een uitbouw in een schuin dakvlak, waardoor stahoogte ter plaatse verkregen 

wordt, voorzien van een verticaal raamkozijn, een dakvlak en zijwanden. Een dakkapel wordt 

geplaatst in een schuin dakvlak. Dat wil zeggen dat er rondom de dakkapel sprake moet zijn 

van een dak (met uitzondering van dakkapellen vanuit de nok). Wanneer een voorgevel 

gedeeltelijk wordt doorgebouwd boven de goot dan is er geen sprake van een dakkapel maar 

van een dakopbouw. Ook wanneer het bouwwerk boven de bestaande nok uitkomt is er sprake 

van een dakopbouw.
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1.47  daknok

hoogste punt van een schuin dak.

1.48  dakopbouw

een uitbreiding op een bestaand dak. Bij platte daken: het gedeelte van een gebouw boven het 

oorspronkelijke platte dakvlak, uitgevoerd als kap of extra bouwlaag. Bij schuine kappen: een 

toevoeging aan een schuin dakvlak, niet zijnde een dakkapel, bedoeld om de woonruimte te 

vergroten, waarbij er tevens sprake kan zijn van een nokverhoging. 

1.49  dakterras

verblijfsruimte op een plat dak ingericht als terras en/of tuin.

1.50  dakvoet

laagste punt van een schuin dak.

1.51  detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ter verkoop, het 

verkopen en/of leveren van goederen aan personen die de goederen kopen voor gebruik, 

verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit, met 

uitzondering van het bieden van gelegenheid om gekochte etenswaren ter plaatse te nuttigen. 

Onder detailhandel wordt niet verstaan grootschalige- en perifere detailhandel. Een 

supermarkt is uitsluitend toegestaan wanneer dit in de bestemming is aangegeven. 

1.52  dienstverlenend bedrijf

een bedrijf met een uitsluitend of in hoofdzaak dienstverlenende of verzorgende taak al dan 

niet met een baliefunctie, zoals: uitzendbureaus, reisbureaus, wasserettes, kapsalons, 

bijkantoren van banken en van sociaal-culturele instellingen, postagentschappen, telefoon-, 

internet-, telegraaf- en telexdiensten, snelfoto-ontwikkel- en copyshops, videotheken, 

autorijscholen en dergelijke.

1.53  erf

de gronden met eenzelfde bestemming gelegen binnen het bouwperceel maar buiten het 

bouwvlak. 

1.54  escortbedrijf

de activiteit, bestaande uit het bedrijfsmatig gelegenheid geven tot prostitutie in de vorm van 

bemiddeling tussen klant en prostituee.

1.55  evenement

evenement zoals bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Nijmegen 

(APV).
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1.56  functiemengingsgebied

Bestaande gebieden met functiemenging of waar functiemenging wordt nagestreefd. Het gaat 

om gebieden waar bedrijven en/of andere milieubelastende functies in de nabijheid van 

woningen en/of andere milieugevoelige functies geaccepteerd worden. Het gaat veelal om 

kleinschalige functies, waarbij de activiteiten hoofdzakelijk inpandig en in de dagperiode 

plaatsvinden. 

1.57  garagebedrijf

een bedrijf dat uitsluitend of in hoofdzaak is bestemd voor verkoop (zowel nieuwe als gebruikte 

motorvoertuigen), onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, met dien verstande dat de 

verkoop van motorbrandstoffen is uitgezonderd.

1.58  garagebox

overdekte berg- en bewaarplaats, stalling voor auto's en (motor)fietsen.

1.59  gebieden met een hoge archeologische verwachting

deze gebieden onderscheiden zich vanwege een hoge tot zeer hoge verwachting op het 

aantreffen van archeologische resten.

1.60  gebieden van zeer grote archeologische waarde

voor deze gebieden staat het vast dat zich archeologische resten in de bodem bevinden. 

1.61  gebouw

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

wanden omsloten ruimte vormt.

1.62  gebouwd terras

aan- of uitbouw in de openbare ruimte ten behoeve van een aangrenzend horecabedrijf waar 

zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken worden geschonken 

en/of spijzen voor directe consumptie ter plaatse worden verstrekt.

1.63  geluidsgevoelige functies

geluidsgevoelige functies als bedoeld in de Wet geluidhinder, te weten:

geluidsgevoelige gebouwen

a. woningen;

b. andere geluidsgevoelige gebouwen:

1. onderwijsgebouwen;

2. ziekenhuizen;

3. verpleeghuizen;

4. verzorgingstehuizen;

5. psychiatrische inrichtingen;

6. kinderdagverblijven.
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geluidsgevoelige terreinen

I. een standplaats als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder e, van de Huisvestingswet 

(woonwagen);

II. ligplaats in het water, bestemd om door een woonschip te worden ingenomen.

1.64  (geur)gevoelig object

gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt 

voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee 

vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt zoals bedoeld in Wet geurhinder en veehouderij.

1.65  gevelbreedte

de breedte van de gevel waar tegenaan wordt gebouwd.

1.66  groothandel

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

leveren van goederen aan wederverkopers, dan wel aan instellingen of personen ter 

aanwending in een andere bedrijfsactiviteit.

1.67  grootschalige detailhandel (gdv)

winkels met een ondergrens van 1.500 m² bedrijfsvloeroppervlak, gebruikt voor de perifere 

vestiging van winkels in andere branches dan perifere detailhandel. 

1.68  historisch stedenbouwkundig erfgoed

fysieke verschijningsvorm en geschiedenis van de gebouwde omgeving.

1.69  historisch landschappelijk erfgoed

fysieke verschijningsvorm en geschiedenis van landschap en geografie.

1.70  hoekovergang

een aan- of uitbouw die buiten de gevelbreedten van het hoofdgebouw wordt gerealiseerd en 

die een verbinding vormt tussen een aan- of uitbouw aan de voorgevel en een aan- en of 

uitbouw aan de zijgevel van het hoofdgebouw. 

1.71  hoofdbebouwing

hoofdgebouw(en) inclusief aan- en/of uitbouwen. 

1.72  hoofdgebouw

gebouw, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende 

of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meerdere gebouwen op het perceel 

aanwezig zijn, gelet op de bestemming het belangrijkst is.

 

 ontwerp bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 2021-1 (Winkelcentrum- Weezenhof) 15



1.73  hoogwaardig openbaar vervoer

een vorm van openbaar vervoer die gepositioneerd kan worden tussen de traditionele bus en 

trein, waarbij de nadruk ligt op het snel en betrouwbaar en comfortabel vervoeren van 

passagiers over vrijliggende HOV-infrastructuur. 

1.74  horecabedrijf

een bedrijf of instelling waar als hoofddoel bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor 

gebruik ter plaatse worden verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt, niet 

zijnde detailhandel en/of ondersteunende horeca of bed and breakfast.

1.75  hospes/hospita

De 100% economisch en juridisch eigenaar die zélf daadwerkelijk in de zelfstandige woonruimte 

woont en minimaal 50% van deze woonruimte gebruikt voor zijn eigen huishouden en maximaal 

2 onzelfstandige woonruimten verhuurt aan maximaal twee personen. 

1.76  hotel/pension

een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van logies (per nacht) met eventueel 

als nevenactiviteiten het verstrekken van maaltijden en/of dranken voor consumptie ter 

plaatse.

1.77  huishouden

een alleenstaande of twee of meer personen die hun hoofdverblijf in dezelfde woonruimte 

hebben en een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren.

1.78  huisvesting in verband met mantelzorg

huisvesting in of bij een woning van één huishouden van maximaal twee personen, van wie ten 

minste één persoon mantelzorg verleent aan of ontvangt van een bewoner van de woning.

1.79  kamergewijze bewoning

een (deel van een) gebouw waarin zich 3 of meer onzelfstandige woonruimten bevinden en/of 

dat wordt bewoond door drie of meer personen die geen gezamenlijke huishouding voeren.

1.80  kantoor

een ruimte welke door de aard en indeling kennelijk is bestemd om uitsluitend of in hoofdzaak 

dienstig te zijn tot het verrichten van administratieve en/of ontwerptechnische arbeid, al dan 

niet met een ondergeschikte baliefunctie. 

1.81  laden en lossen

onmiddellijk nadat het voertuig tot stilstand is gebracht bij voortduring inladen of uitladen van 

goederen van enige omvang of enig gewicht, gedurende de tijd die daarvoor nodig is.
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1.82  landschappelijke waarden

waarden gebaseerd op aardkundige, cultuurhistorische en visueel-ruimtelijke aspecten, zowel 

afzonderlijk als in onderlinge samenhang.

1.83  kiosk

een gebouw, al dan niet met een (gebouwd) terras, van beperkte omvang, veelal geplaatst in de 

openbare ruimte, gericht op het ter plaatse aan passanten te koop aanbieden van producten 

zoals souvenirs, kranten, tijdschriften, bloemen en planten, vis, groenten, versnaperingen, 

niet-alcoholische en licht alcoholische dranken, rookwaren, e.d.

1.84  kwetsbaar object

woningen, woonschepen en woonwagens, niet zijnde beperkt kwetsbare objecten;

gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, van 

minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, te weten: 

1. ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen; 

2. scholen; 

3. gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor dagopvang van minderjarigen;

gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van 

de dag aanwezig zijn, zoals: 

1. kantoorgebouwen waaronder begrepen bedrijfskantoren en hotels met een bruto 

vloeroppervlak van meer dan 1.500 m² per object;

2. complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamenlijke 

bruto vloeroppervlak meer dan 1.000 m² bedraagt, en winkels met een totaal bruto 

vloeroppervlak van meer dan 2.000 m² per winkel, voor zover in die complexen of in die 

winkels een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd;

kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50 

personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen.

1.85  maatschappelijke voorzieningen

het openbaar bestuur, medische, sociale, educatieve en levensbeschouwelijke diensten, 

openbare orde en veiligheid en daarmee gelijk te stellen diensten, zoals: huisarts, apotheek, 

school, sportzaal, kinderdagverblijf, wijkcentrum, kerkgebouw, verzorgingstehuis, begeleid 

wonen met permanent aanwezige zorg (24-uurs zorg), uitvaartcentrum en bibliotheek.

1.86  mantelzorg

intensieve zorg of ondersteuning, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt 

geboden aan een hulpbehoevende, ten behoeve van zelfredzaamheid of participatie, 

rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen personen bestaande sociale relatie, die de 

gebruikelijke hulp van huisgenoten voor elkaar overstijgt, en waarvan de behoefte met een 

verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere door de gemeente aangewezen 

sociaal-medisch adviseur kan worden aangetoond.

1.87  mandjessupermarkt

een kleinschalige zelfbedieningswinkel, waar voedingsmiddelen en huishoudelijke artikelen 

worden verkocht, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van winkelwagens. 
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1.88  milieugevoelige functie

een functie die gevoelig is voor hinder door geur, stof, geluid en/of, gevaar, zoals wonen, en 

wordt uitgeoefend in een milieugevoelig object.

1.89  milieugevoelig object

een gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden 

gebruikt door mensen voor wonen of verblijf waarbij het gebruik daarvoor permanent is, dan 

wel een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik.

1.90  moestuin

gronden waarop op kleine schaal groenten, kruiden, bloemen en/of fruit worden verbouwd dan 

wel geteeld.

1.91  natuurlijke waarden

de aan een gebied toegekende waarden in verband met de geologische, bodemkundige, 

ecologische en biologische elementen voorkomende in dat gebied.

1.92  nutsvoorziening

voorziening ten behoeve van productie, distributie, winning, opslag of zuivering van gas, water 

of  elektriciteit. 

1.93  omgevingsvergunning

vergunning voor activiteiten als genoemd in artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht.

1.94  ondergronds bouwwerk

a. een (gedeelte van een) gebouw dat gelegen is onder het niveau van de begane grondvloer 

van dat gebouw, waarbij de hoogte van die begane grondvloer nergens hoger ligt dan 0,25 

meter boven het aansluitende maaiveld ter plaatse van de hoofdtoegang;

b. een zelfstandig voor mensen toegankelijk bouwwerk waarvan de bovenkant nergens hoger 

is dan het maaiveld van het bouwperceel ter plaatse van dat bouwwerk.

1.95  ondergeschikte detailhandel

detailhandel waarbij de detailhandelsactiviteit een directe relatie heeft met de hoofdactiviteit 

maar daaraan ondergeschikt is.

1.96  ondergeschikte kantoren

kantoren waarbij het kantoor een directe relatie heeft met de hoofdactiviteit maar daaraan 

ondergeschikt is. 
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1.97  ondersteunende horeca

horeca waarbij de horeca-activiteit ondersteunend is aan de hoofdactiviteit maar daaraan 

ondergeschikt is. 

1.98  oorspronkelijk hoofdgebouw

het hoofdgebouw zoals dat ten tijde van de afronding van de bouwwerkzaamheden, 

overeenkomstig de voor het hoofdgebouw verleende vergunning, is opgeleverd.

1.99  openbaar toegankelijk gebied

weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994, alsmede 

pleinen, parken, plantsoenen, openbaar vaarwater en ander openbaar gebied dat voor publiek 

algemeen toegankelijk is, met uitzondering van wegen uitsluitend bedoeld voor de ontsluiting 

van percelen door langzaam verkeer.

1.100  onzelfstandige woonruimte

woonruimte (kamer) in een (deel van een) gebouw, die door de aard van de inrichting en het 

gebruik het privédomein van de bewoner is, die (mede) is aangewezen op het gebruik van 

gezamenlijke voorzieningen elders in dat (deel van het) gebouw.

1.101  overig bouwwerk

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

de aarde is verbonden.

1.102  overkapping

een op de grond staand bouwwerk, bestaande uit ten minste een dak, niet zijnde een gebouw. 

1.103  pand

de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid 

die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is.

1.104  parkeerdak

plat dak dat als parkeerplaats gebruikt kan worden.

1.105  parkeergarage

onder- of bovengrondse voorziening waar automobilisten (meestal) overdekt hun auto's kunnen 

parkeren.

1.106  parkeren

een voertuig dat langer stilstaat dan nodig is voor het in- en uitstappen of voor het laden en 

lossen.
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1.107  perceelsgrens

de grens van een bouwperceel. 

1.108  perifere detailhandel (pdv)

detailhandel die niet of moeilijk inpasbaar is in bestaande en/of traditionele winkelcentra 

vanwege de volumineuze aard van de goederen en vanwege de benodigde (wijze van) 

bevoorrading, zoals: detailhandel in keukens, tegels en sanitair, tuininrichtingsartikelen, 

bouwmarkten en woninginrichting.

1.109  perifere vestiging

vestiging buiten bestaande winkelstructuur, bestaande uit hoofdwinkelcentra, stadsdeelcentra 

en buurtwinkelcentra.

1.110  permanente bewoning

bewoning van een ruimte als hoofdverblijf door dezelfde persoon.

1.111  productiegebonden detailhandel

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

het productieproces, waar de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie. 

1.112  prostituee

degene die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander 

tegen betaling. 

1.113  prostitutie

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

betaling.

1.114  prostitutiebedrijf

de activiteit, bestaande uit het bedrijfsmatig gelegenheid geven tot prostitutie.

1.115  raamprostitutiebedrijf

de activiteit, bestaande uit het bedrijfsmatig gelegenheid geven tot prostitutie, waarbij het 

werven van klanten gebeurt door een prostituee die zichtbaar is vanuit een voor publiek 

toegankelijke plaats. 

1.116  recreatieve voorzieningen

op verblijfs- en dagrecreatie gerichte voorzieningen, niet zijnde een sportvoorziening, zoals: 

kampeerterrein, kampeerboerderij, recreatiewoning en een volkstuin.
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1.117  seniorenwoning

woning bestemd voor zelfstandig wonende ouderen (55+). 

1.118  seksbedrijf

de activiteit, bestaande uit het bedrijfsmatig gelegenheid geven tot prostitutie of tot het 

verrichten van seksuele handelingen voor een ander tegen betaling of uit het bedrijfsmatig 

aanbieden van vertoningen van erotisch-pornografische aard in een seksinrichting tegen 

betaling. Onder een seksbedrijf wordt in elk geval verstaan: een seksbioscoop, 

seksautomatenhal, sekstheater, een escortbedrijf of een prostitutiebedrijf, waaronder tevens 

begrepen een erotische massagesalon, al of niet in combinatie met elkaar.

1.119  seksinrichting

voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, onderdeel van een seksbedrijf.

1.120  speelautomatenhal

een inrichting, bestemd om het publiek gelegenheid te geven een spel door middel van 

speelautomaten te beoefenen, als bedoeld in artikel 30c, eerste lid, onder c, van de Wet op de 

kansspelen.

1.121  sportvoorzieningen

gebouwde en niet-gebouwde voorzieningen gericht op sport, niet zijnde een recreatieve 

voorziening, zoals: fitnesscentrum, ijsbaan, manege, speelterrein, sporthal, sportveld, stadion, 

tennisbaan en zwembad. 

1.122  stacaravan

een caravan, die, ook als deze niet omgevingvergunningplichtig is, toch als bouwwerk valt aan 

te merken. 

1.123  stadslandbouw

het telen, oogsten en afzetten van voedsel in of in de nabijheid van een stad.

1.124  stallen

in een garage of andere bewaarplaats zetten.

1.125  standplaats

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

die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, andere instellingen of van gemeenten 

kunnen worden aangesloten.
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1.126  straatmeubilair

de op of bij de weg behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals: verkeerstekens, 

wegbebakeningen, bewegwijzeringen, verlichting, halteaanduidingen, parkeerregulerende 

constructies, road barriers, afvalinzamelsystemen, openbare toiletvoorzieningen, brandkranen, 

informatieborden, fietsenstallingen, papier- en plantenbakken, zitbanken, 

communicatievoorzieningen, abri's en dergelijke.

1.127  straatprostitutie

het door handelingen, houding, woord, gebaar of op andere wijze passanten tot prostitutie te 

bewegen, uit te nodigen dan wel aan te lokken.

1.128  supermarkt

een grote zelfbedieningswinkel, vaak onderdeel van een supermarktketen, waar hoofdzakelijk 

levensmiddelen, voedingsmiddelen - inclusief versartikelen, zoals groente, brood, vlees, vis en/of 

zuivel - en huishoudelijke artikelen worden verkocht.

1.129  terras

een buiten de besloten ruimte van een inrichting liggend deel van een bedrijf of instelling waar 

zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken worden geschonken 

en/of spijzen voor directe consumptie ter plaatse worden verstrekt.

1.130  tuincentrum

een detailhandelsbedrijf, al dan niet geheel overdekt, waar het volledige assortiment aan 

levende en niet levende huis- en tuingerelateerde artikelengroepen alsmede daarmee 

rechtstreeks samenhangende artikelen wordt aangeboden, waaronder snijbloemen, 

droogbloemen, (kunststof) planten, plantenbakken, potten en vazen, alsmede detailhandel in 

artikelen voor de inrichting en het onderhoud van tuinen, waaronder tuinmeststoffen, 

tuingereedschappen, bouwmaterialen voor de tuin, serres, hobbyschuurtjes, tuinmeubelen en 

tuinverlichting, alsmede detailhandel in dierbenodigheden.

1.131  uitbouw

een op de grond staand en aan een hoofdgebouw aangebouwd gebouw dat in bouwkundig 

opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw en dat een vergroting betreft van een in het 

gebouw gelegen ruimte.

1.132  verblijfsgebied

binnen de bestemming Verkeer gelegen gronden vooral bedoeld voor voetgangers en niet voor 

doorgaand verkeer. 

1.133  verkameren

het gebruiken of laten gebruiken van een (gedeelte van een) gebouw waar wonen is toegestaan 

ten behoeve van kamergewijze bewoning. Hieronder wordt tevens verstaan het toevoegen van 

onzelfstandige woonruimten aan bestaande situaties van kamergewijze bewoning.
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1.134  verkoopstandplaats

het op of aan de weg of aan een openbaar water dan wel op een andere wijze - al dan niet met 

enige beperking - voor publiek toegankelijke en in de openlucht gelegen plaats met een 

voertuig, een kraam, een tafel of enig ander middel standplaats innemen of hebben teneinde in 

de uitoefening van de handel goederen te koop aan te bieden, te verkopen of te verstrekken 

dan wel diensten aan te bieden.

1.135  vervoermiddel

een object dat bedoeld is om personen of goederen te vervoeren.

1.136  voertuig

vervoermiddel dat dient om goederen of personen over land te vervoeren.

1.137  voorgevel

de bestaande voorgevel.

1.138  voorgevellijn

de voorgevel van het hoofdgebouw en het verlengde ervan.

1.139  wadi

voorziening voor de infiltratie van regenwater. Een wadi is een laagte waarin het regenwater 

zich kan verzamelen en in de bodem kan infiltreren. 

1.140  werk

een werk, geen bouwwerk zijnde. 

1.141  winkelcentrum

een cluster van winkels, al dan niet in combinatie met andere functies, die in 

ruimtelijk-economisch opzicht als eenheid beschouwd moet worden.

1.142  wonen

de huisvesting van één of meerdere personen in een gebouw, niet zijnde een woonwagen of 

woonboot. 

1.143  woning

een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de huisvesting van een of meer personen, niet 

zijnde een woonwagen of woonboot.
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1.144  woonark

een vaartuig, niet zijnde een woonschip, dat feitelijk niet geschikt en bestemd is om te worden 

gebruikt als middel tot verplaatsing te water en dat wordt gebruikt of is bestemd tot woon- en 

nachtverblijf.

1.145  woonboot

elk vaar- of drijftuig dat uitsluitend of in hoofdzaak wordt gebezigd als, of te beoordelen naar 

zijn constructie en/of inrichting in hoofdzaak bestemd is tot, hoofdbewoning geldend dag- en/of 

nachtverblijf van één of meer personen. Hieronder vallen zowel woonschepen als woonarken.

1.146  woonschip

onder woonschip verstaan we een (voormalig) schip met een (metalen) scheepsromp, dat is 

ingericht of verbouwd voor permanente bewoning waarbij de oorspronkelijke verschijningsvorm 

grotendeels behouden is gebleven. Met schip wordt in deze bedoeld: elk van oorsprong 

watergaand vaartuig, met eigen voortstuwing, dat gebruikt wordt (of werd) om goederen, 

passagiers of beide te vervoeren.

1.147  woonwagen

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

in delen kan worden verplaatst. 

1.148  zaalverhuur

een inrichting ten behoeve van het al dan niet bedrijfsmatig exploiteren van zaalaccommodatie, 

waarbij het verstrekken van al dan niet ter plaatse bereide etenswaren en/of het verstrekken 

van drank voor consumptie ter plaatse mogelijk is.

1.149  zeer kwetsbaar object

een object dat bestemd is voor groepen beperkt zelfredzame personen. Van beperkte 

zelfredzaamheid is sprake wanneer personen in geval van een calamiteit niet in staat zijn 

zichzelf zonder hulp van buitenaf in veiligheid te brengen, zoals kinderen, ouderen, 

gehandicapten en gedetineerden. Voorbeelden van zeer kwetsbare objecten zijn grote 

zorgcomplexen, ziekenhuizen, detentiecentra, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, 

basisscholen en begeleid wonen met 24-uurs zorg. 

1.150  zelfstandige woonruimte

woonruimte met een eigen toegang die door één huishouden kan worden bewoond zonder dat 

het huishouden daarbij afhankelijk is van één of meer gezamenlijke voorzieningen (zoals 

toiletruimte, badruimte en keuken) buiten die woonruimte, dan wel een standplaats voor een 

woonwagen.

1.151  zijdelingse perceelsgrens

de zijkanten van een perceel.

 

24 ontwerp bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 2021-1 (Winkelcentrum- Weezenhof)



1.152  zijgevel

de bestaande zijgevel.

1.153  zorgwonen

de huisvesting van één of meerdere personen in een gebouw, niet zijnde een woonwagen of 

woonboot, waarbij met behulp van zorg/ondersteuning door derden, zelfstandig gewoond 

wordt.

1.154  zorgwoning

een woning in een wooncomplex die bedoeld is voor mensen die uitsluitend met behulp van 

zorg/ondersteuning door derden zelfstandig kunnen wonen. Het betreft daarbij een woning die 

geschikt is voor rollatorgebruik dan wel voor rolstoelgebruik. In het wooncomplex zijn extra 

voorzieningen aanwezig, zoals een ontmoetingsruimte.
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  afstanden tussen lijnen

afstanden tussen lijnen worden gemeten van het hart van de ene lijn tot het hart van de andere 

lijn. 

2.2  afstand van een gebouw tot een zijdelingse perceelsgrens

de afstand gemeten vanaf het dichtst bij de perceelsgrens gelegen punt van het gebouw tot 

aan de zijdelingse perceelsgrens.

2.3  bebouwde oppervlakte

de buitenwerks gemeten oppervlakte van de verticale projectie van alle, al dan niet met 

vergunning gebouwde, in een nader aan te geven gebied aanwezige bouwwerken, met 

uitzondering van ondergeschikte bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals pompputten, luifels 

en balkons. Ondergrondse bouwwerken worden meegerekend.

2.4  bebouwingspercentage

het percentage dat de oppervlakte van (een gedeelte van) het bouwvlak aangeeft dat binnen de 

aanduiding 'bouwvlak' maximaal mag worden bebouwd. Dit percentage geldt voor elk 

afzonderlijk bouwperceel. Bij kavelsplitsing geldt dit percentage zowel voor de gezamenlijke 

bouwpercelen als voor ieder afzonderlijk bouwperceel.

2.5  bedrijfsvloeroppervlakte of winkelgebruiksoppervlak (wgo)

de totale vloeroppervlakte, binnenwerks gemeten, van alle op een bouwperceel aanwezige 

bebouwing, boven en onder peil, ten dienste van één bepaalde binnen een bestemming 

toegestane activiteit/functie. 

2.6  bouwhoogte van een bouwwerk

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

zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, lichtkoepels, 

dakkapellen, lucht- en liftkokers, (brand)trappen, zonnepanelen, andere technische ruimten 

en/of technische constructies en antennes. 

2.7  bouwhoogte van een dakopbouw

vanaf de afdekking van de bovenste bouwlaag tot aan het hoogste punt van de dakopbouw. 

2.8  bouwhoogte van een kap

vanaf de bovenkant goot, boeibord of daarmee gelijk te stellen constructiedeel tot aan het 

hoogste punt van de kap.
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2.9  bruto vloeroppervlak (bvo)

op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructie, die de 

desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen.

2.10  dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 

2.11  diepte van een bouwwerk, niet zijnde een hoofdgebouw

de afstand gemeten vanaf het verste punt van het bouwwerk loodrecht op de gevel waartegen 

het bouwwerk wordt aangebouwd.

2.12  gevellijn

de plaats vanaf waar de bouw- en goothoogte van het aangrenzende maatvoeringsvlak wordt 

gemeten.

2.13  goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeiboord, of een daarmee 

gelijk te stellen constructiedeel, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals 

schoorstenen, lichtkoepels, dakkapellen, lucht- en liftkokers, (brand)trappen, zonnepanelen, 

andere technische ruimten en/of technische constructies en antennes.

Voor de meest voorkomende dakvormen is in onderstaande schetsen aangegeven waar de 

goothoogte wordt bepaald:
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2.14  hoogte van een windturbine

vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de windturbine. 
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2.15  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. 

2.16  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. 

2.17  peil

de plaats van waar in het kader van dit bestemmingsplan de hoogte wordt gemeten wordt als 

volgt bepaald:

a. voor bouwwerken boven het maaiveld, waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan een (al 

dan niet openbare) weg grenst: de plaats op de verbeelding aangeduid met "meetpunt peil" 

of in andere gevallen de hoogte van de kruin van die weg ter plaatse van de hoofdtoegang;

b. voor bouwwerken boven het maaiveld, waarvan de hoofdtoegang niet onmiddellijk aan de 

hiervoor bedoelde weg grenst: de plaats op de verbeelding aangeduid met "meetpunt peil" 

of in andere gevallen de hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld ter plaatse van 

de hoofdtoegang;

c. voor bouwwerken onder het maaiveld, het peil van het bijbehorende bovengrondse 

hoofdgebouw;

d. voor drijvende bouwwerken: de waterlijn;

e. in de andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld.

Bij het bepalen van de hoogte van het aansluitend afgewerkte maaiveld blijven plaatselijke, niet 

bij het verdere verloop van het terrein passende ophogingen of verdiepingen aan de voet van 

het bouwwerk, anders dan noodzakelijk voor de bouw daarvan, buiten beschouwing. 

2.18  verkoopvloeroppervlak (vvo) of winkelvloeroppervlak (wvo)

de totale oppervlakte van de voor publiek toegankelijke ruimten, etalages en ruimten achter 

toonbanken. 

2.19  vloeroppervlak

de totale oppervlakte, binnenwerks gemeten, van alle ruimten ondergronds, op de begane 

grond, de verdiepingen, de zolder en de bijbehorende aan- en uitbouwen.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Centrum

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. bedrijven, cultuur en ontspanning, detailhandel, dienstverlening, horeca, kantoren en  

maatschappelijke voorzieningen, met dien verstande dat alleen bestaande geluidsgevoelige 

functies zijn toegestaan en geluidsgevoelige functies waarvoor ten tijde van vaststelling 

van het bestemmingsplan een hogere waarde op grond van de Wet geluidhinder is verleend.

b. supermarkten;

c. wonen;

d. ondergeschikte detailhandel;

e. ondersteunende horeca zoals bedoeld in artikel 9.5 Ondersteunende horeca;

f. bijbehorende voorzieningen zoals verhardingen, parkeer- en groenvoorzieningen;

g. wadi's, water en waterhuishoudkundige voorzieningen, alsmede daarbij behorende 

voorzieningen zoals duikers, kunstwerken en overbruggingen.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Algemene bouwregels

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

a. gebouwen en overkappingen;

b. bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde.

3.2.2  Voorwaardelijke verplichting natuurinclusief bouwen

Voor het treffen van natuurinclusieve maatregelen, gelden de volgende bepalingen:

a. Indien een hoofdgebouw wordt gebouwd, dan dienen er per omgevingsvergunningaanvraag 

6 punten gescoord te worden uit de Toolbox, zoals opgenomen in Toolbox natuurinclusief.

Deze maatregelen dienen binnen één jaar na oplevering van de in één 

omgevingsvergunning opgenomen gebouwen te zijn gerealiseerd en in stand te worden 

gehouden.

b. In aanvulling op het bepaalde onder a is het mogelijk door middel van samenwerking/ 

bundeling van omgevingsvergunningaanvragen de benodigde punten te scoren, door dit 

middels een “Plan van Aanpak natuurinclusieve maatregelen” in beeld te brengen. De 

maatregelen kunnen zowel gebouwgebonden maatregelen betreffen, als ook maatregelen 

in de buitenruimte. In dit plan van aanpak staat (ten minste) welke maatregelen, waar, 

wanneer gerealiseerd worden en wie daarvoor verantwoordelijk is. 

Indien de bijbehorende natuurinclusieve maatregelen gecombineerd zijn met meerdere 

omgevingsvergunningen, dan geldt als peildatum de realisatie van de laatste 

omgevingsvergunning in dat gebouw, met dien verstande dat dit niet later is dan drie jaar 

na oplevering van het gebouwdeel uit de eerste omgevingsvergunning.
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3.2.3  Voorwaardelijke verplichting inrichtingsplan buitenruimte

Op de gronden met de bestemming 'Centrum' is het bebouwen van de gronden slechts 

toegestaan als is voorzien in de aanleg van een buitenruimte op basis van een door de 

gemeente goed te keuren inrichtingsplan. Deze buitenruimte dient binnen één jaar na 

oplevering van de in één omgevingsvergunning opgenomen gebouw(en) te zijn gerealiseerd en 

in stand te worden gehouden.

3.2.4  Specifieke bouwregels

De in artikel 3.2.1 Algemene bouwregels genoemde bouwwerken zijn toegestaan voor zover 

voldaan wordt aan de volgende regels:

a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend worden opgericht binnen de aanduiding 'bouwvlak';

b. ten aanzien van gebouwen en overkappingen binnen de aanduiding 'bouwvlak' gelden de 

volgende bepalingen:

1. het bouwperceel binnen de aanduiding 'bouwvlak' mag geheel worden bebouwd; 

2. de goot- en bouwhoogte van gebouwen en overkappingen binnen de aanduiding 

'bouwvlak' niet meer mogen bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum 

goot- en bouwhoogte' is aangegeven;

c. op het bouwperceel buiten de aanduiding 'bouwvlak' mogen, doch uitsluitend aan de 

voorzijde van en aangrenzend aan het hoofdgebouw, worden gebouwd:

1. aan- en uitbouwen, zoals erkers en ingangspartijen, tot een maximum breedte van 60% 

van de gevelbreedte van het betreffende pand en een maximum diepte van 2 meter; de 

goothoogte mag ten hoogste de hoogte van de beganegrondlaag van het hoofdgebouw 

bedragen en de bouwhoogte mag ten hoogste de hoogte van de direct daarboven 

gelegen bouwlaag bedragen;

2. ondergeschikte bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde, zoals luifels, 

balkons en op de verdiepingen erkers, met een maximum diepte van 2 meter;

d. erfafscheidingen en andere bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde, mogen 

zowel binnen als buiten de aanduiding 'bouwvlak' worden opgericht, met dien verstande 

dat: 

1. aangrenzend aan het hoofdgebouw mogen ondergeschikte bouwwerken, geen 

gebouwen of overkappingen zijnde, zoals (brand)trappen, luifels en balkons, worden 

gebouwd met een maximum diepte van 3 meter;

2. de bouwhoogte van erfafscheidingen niet meer dan 2 meter mag bedragen;

3. de bouwhoogte van palen en (licht)masten niet meer dan 10 meter mag bedragen. 

Reclamemasten zijn uitgesloten;

4. de bouwhoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde, 

mag niet meer dan 4 meter bedragen;

e. bij realisering van een nieuwe geluidsgevoelige functie waarvoor op grond van de Wet 

geluidhinder een hogere waarde is vastgesteld, moet worden voldaan aan het hogere 

waarden besluit en de daaraan verbonden voorwaarden.

3.3  Nadere eisen

a. Het bevoegd gezag kan ter bescherming van het woon- en leefklimaat nadere eisen stellen 

ten aanzien van de in lid Bestemmingsomschrijving toegestane functies;

b. Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de situering en constructie van gebouwen 

en de inrichting van een perceel, indien hiertoe, met het oog op stedenbouwkundige-, 

ruimtelijk/functionele- of milieutechnische kwaliteit, aanleiding bestaat.
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3.4  Specifieke gebruiksregels

3.4.1  Overige gebruiksregels

Ten aanzien van de in lid 3.1 genoemde functies gelden de volgende bepalingen:

a. in appartementengebouwen zijn bedrijven, cultuur en ontspanning, detailhandel, 

dienstverlening, kantoren en  maatschappelijke voorzieningen uitsluitend toegestaan op de 

begane grond. Op de eerste verdieping zijn maatschappelijke voorzieningen ook 

toegestaan binnen de aanduiding 'maatschappelijk'

b. het aantal horecabedrijven mag maximaal 2 bedragen;

c. het aantal supermarkten mag maximaal 1 bedragen;

d. wonen is uitsluitend toegestaan op de verdieping(en) en op de begane grond binnen de 

aanduiding 'wonen'.

3.4.2  Gebruiksverplichting instandhouding natuurinclusieve maatregelen

Het gebruik van gebouwen is uitsluitend toegestaan indien de voorwaarden uit "Toolbox met 

betrekking tot natuurinclusief bouwen in stand worden gehouden. 

3.5  Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken 

van het bepaalde in:

a. lid 3.1 onder a ten einde geluidsgevoelige functies toe te laten die passen binnen de 

bestemmingsomschrijving waarvoor ten tijde van vaststelling van het bestemmingsplan 

geen hogere waarde op grond van de Wet geluidhinder is verleend, maar op grond van 

akoestisch onderzoek of anderszins aangetoond kan worden dat de betreffende functie 

ruimtelijk aanvaardbaar is. 
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Artikel 4  Groen

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. groenvoorzieningen;

b. bijbehorende voorzieningen zoals: speelvoorzieningen, terrassen, nutsvoorzieningen, 

hondenuitlaatplaatsen, in- en uitritten en fiets- en voetpaden; 

c. wadi's, water en waterhuishoudkundige voorzieningen, overstortvijvers, rioolbuffers, 

alsmede daarbij behorende voorzieningen zoals duikers, kunstwerken en overbruggingen;

d. erfafscheidingen en geluidwerende voorzieningen, zoals geluidswallen en geluidsschermen;

e. ondergeschikte bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde, zoals 

(brand)trappen, luifels, balkons en overstekende (dak)goten, ten behoeve van het 

aangrenzende hoofdgebouw in de naastgelegen bestemming; 

f. (bouw)werken ten algemenen nutte zoals bedoeld in artikel 8.2.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Algemene bouwregels

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

a. gebouwen en overkappingen ten behoeve van een nutsvoorziening;

b. ondergeschikte bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde, zoals 

(brand)trappen, luifels en balkons, ten behoeve van het aangrenzende hoofdgebouw in de 

naastgelegen bestemming;

c. gebouwen en overkappingen ten behoeve van (bouw)werken ten algemenen nutte zoals 

bedoeld in artikel 8.2;

d. bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde.

4.2.2  Specifieke bouwregels

De in artikel 4.2.1 genoemde bouwwerken zijn toegestaan voor zover voldaan wordt aan de 

volgende regels:

a. aangrenzend aan het hoofdgebouw van de naastliggende bestemming mogen 

ondergeschikte bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde, zoals 

(brand)trappen, luifels en balkons, worden gebouwd met een maximum diepte van 2 meter; 

b. de bouwhoogte van erfafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen;

c. de bouwhoogte van palen, (licht)masten en ballenvangers niet meer dan 10 meter 

bedragen. Reclamemasten zijn uitgesloten;

d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde, mag 

niet meer dan 5 meter bedragen.

4.3  Specifieke gebruiksregels

a. tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval verstaan het gebruik 

van gronden ten behoeve van parkeren;

b. mobiele verkoopinrichtingen (zoals een verkoopwagen, kraam of tafel) zijn toegestaan, 

voor zover toestemming is verleend op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening.  
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4.4  Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken 

van het bepaalde in artikel 4.1 ten behoeve van moestuinen onder de voorwaarden dat: 

a. het gaat om het telen van groenten, kruiden, kleinfruit en bloemen;

b. het uitsluitend gaat om hobbymatig gebruik van de gronden als moestuin;

c. het oprichten van gebouwen niet is toegestaan;

d. het gebruik als moestuin geen onevenredige hinder oplevert voor omliggende 

(woon)functies.
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Artikel 5  Verkeer

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wegen met een functie voor verblijf en verplaatsing, verkeerswegen (waaronder busbanen, 

fiets- en voetpaden), openbaar vervoer (waaronder hoogwaardig openbaar vervoer), 

kunstwerken (zoals bruggen en andere waterstaatkundige werken), parkeervoorzieningen 

(waaronder garageboxen en parkeergarages) en fietsenstallingen;

b. bijbehorende voorzieningen zoals: groen- en speelvoorzieningen, terassen en taluds; 

c. wadi's, water en waterhuishoudkundige voorzieningen, alsmede daarbij behorende 

voorzieningen zoals duikers, kunstwerken en overbruggingen;

d. erfafscheidingen en geluidwerende voorzieningen, zoals geluidswallen en geluidsschermen;

e. ondergeschikte bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde, zoals 

(brand)trappen, luifels, balkons en overstekende (dak)goten, ten behoeve van het 

aangrenzende hoofdgebouw in de naastgelegen bestemming;

f. (bouw)werken ten algemenen nutte zoals bedoeld in artikel 8.2.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Algemene bouwregels

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

a. gebouwen en overkappingen ten behoeve van fietsenstallingen;

b.  gebouwen en overkappingen ten behoeve van (bouw)werken ten algemenen nutte zoals 

bedoeld in artikel 8.2 ;

c. bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde.

5.2.2  Specifieke bouwregels

De in artikel 5.2.1 genoemde bouwwerken zijn toegestaan voor zover voldaan wordt aan de 

volgende regels:

a. de oppervlakte van gebouwen en/of overkappingen ten behoeve van fietsenstallingen mag 

per fietsenstalling niet meer bedragen dan 20 m2. De bouwhoogte van fietsenstallingen 

mag niet meer dan 3 meter bedragen;

b. aangrenzend aan het hoofdgebouw van de naastliggende bestemming mogen 

ondergeschikte bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde, zoals 

(brand)trappen, luifels en balkons, worden gebouwd met een maximum diepte van 2 meter;

c. de bouwhoogte van erfafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen;

d. de bouwhoogte van palen, (licht)masten en ballenvangers mag niet meer dan 10 meter 

bedragen. Reclamemasten zijn uitgesloten;

e. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde, mag 

niet meer dan 5 meter bedragen.

5.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken 

van het bepaalde in lid 5.1 en 5.2 voor de bouw van een kiosk met dien verstande dat:

a. de bebouwde oppervlakte van een kiosk maximaal 25 m² mag bedragen;
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b. de maximum bouwhoogte 5 meter en de maximum goothoogte 3 meter mag bedragen;

c. de activiteiten geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en 

geen onevenredige parkeerdruk veroorzaken.

5.4  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval verstaan het gebruik van 

garageboxen voor enige vorm van detailhandel en/of horeca.
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Artikel 6  Waarde - Archeologie 2

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor Waarde - Archeologie 2 aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de  

archeologische waarden van de gronden (gebieden met een hoge archeologische verwachting). 

6.2  Bouwregels

6.2.1  Algemene bouwregels

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming Waarde - Archeologie 2 uitsluitend 

bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde worden gebouwd.

6.2.2  Specifieke bouwregels

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde, mag niet meer 

dan 4 meter bedragen, met dien verstande dat palen en (licht)masten hoger mogen zijn;

b. op deze gronden mag ten behoeve van de overige voor deze gronden geldende 

bestemmingen niet worden gebouwd, tenzij aan een van onderstaande voorwaarden wordt 

voldaan:

1. er op basis van archeologisch onderzoek of anderszins is aangetoond dat op de 

betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;

2. het bouwplan betrekking heeft op een of meer van de volgende activiteiten of 

bouwwerken: vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, 

waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en 

waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande fundering;

3. het bouwplan is gesitueerd tot maximaal 3 meter uit de fundering van een bestaand 

gebouw; 

4. geen grondwerk wordt verricht dieper dan 0,30 meter onder maaiveld;

5. het totaal bebouwd oppervlak van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 

van het bouwperceel maximaal 100 m2 bedraagt;

6. het gaat om (vervanging van) bestaande bouwwerken.

6.3  Afwijken van de bouwregels

6.3.1  Afwijkingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken 

van het bepaalde in lid 6.2.2 onder b voor bouwwerken ten behoeve van de overige voor deze 

gronden geldende bestemmingen. 

6.3.2  Toelaatbaarheid

Een omgevingsvergunning kan worden verleend indien op basis van archeologisch onderzoek of 

anderszins is aangetoond dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet 

onevenredig (kunnen) worden geschaad. 
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6.3.3  Adviesprocedure voor afwijkingen

Alvorens het bevoegd gezag beslist over een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 6.3.1 

wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in bij de archeologisch deskundige omtrent de vraag 

of door het verlenen van de omgevingsvergunning archeologische waarden (kunnen) worden 

aangetast en welke voorschriften, ter bescherming van de archeologische waarden, aan de 

omgevingsvergunning moeten worden verbonden. Aan een omgevingsvergunning kunnen 

voorschriften worden verbonden zoals:

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

waarden in de bodem kunnen worden behouden, zoals: alternatieven voor heiwerk, het 

aanbrengen van een beschermende bodemlaag of andere voorzieningen die op dit doel zijn 

gericht;

b. tot het doen van opgravingen in de zin van artikel 5.1 van de Erfgoedwet; 

c. het begeleiden van de activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning is verleend door een 

daarvoor aangewezen archeologisch deskundige;

d. het doen van nader archeologisch onderzoek.

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

6.4.1  Werken en werkzaamheden

Het is verboden op of in de in lid 6.1 bedoelde grond zonder of in afwijking van een 

omgevingsvergunning van het bevoegde gezag de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, 

of werkzaamheden uit te voeren, te doen of te laten uitvoeren:

a. grondwerkzaamheden, waartoe worden gerekend het afgraven, woelen, mengen, 

diepploegen, egaliseren en ontginnen van gronden, alsmede het graven of vergraven, 

verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren, het aanleggen van drainage en 

het verwijderen van bestaande funderingen;

b. het ophogen van de bodem met meer dan 1 meter;

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

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

parkeergelegenheden en het aanleggen van andere oppervlakteverhardingen, 

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

voorwerpen in de grond;

f. het verlagen van het waterpeil;

g. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;

h. het omzetten van grasland in bouwland;

i. het aanleggen van nieuwe ondergrondse transport-, energie-,of telecommunicatieleidingen 

en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.

6.4.2  Uitzonderingen

Het in lid 6.4.1 vervatte verbod geldt niet voor werken en werkzaamheden indien aan een van 

onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

a. op basis van archeologisch onderzoek of anderszins is aangetoond dat op de betrokken 

locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;

b. de werken en werkzaamheden in de bodem niet dieper gaan dan 0,30 meter onder het 

maaiveld;

c. de oppervlakte van werken en werkzaamheden als bedoeld onder 6.4.1 onder d niet groter 
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is dan 100 m2;

d. de werken en werkzaamheden:

1. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer;

2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;

3. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning;

4. het archeologisch onderzoek betreffen.

6.4.3  Toelaatbaarheid

De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 6.4.1 zijn slechts toelaatbaar voor zover op 

grond van archeologisch onderzoek of anderszins is aangetoond dat de archeologische waarden 

hierdoor niet onevenredig (kunnen) worden geschaad.

6.4.4  Adviesprocedure voor omgevingsvergunningen voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Alvorens het bevoegd gezag beslist over een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 6.4.1 

wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in bij de archeologisch deskundige omtrent de vraag 

of door het verlenen van de omgevingsvergunning archeologische waarden (kunnen) worden 

aangetast en welke voorschriften, ter bescherming van de archeologische waarden, aan de 

omgevingsvergunning moeten worden verbonden.

6.5  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd met toepassing van artikel 3.6, lid 1, onder a van de 

Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan te wijzigen door:

a. de bestemming Waarde - Archeologie 2 als bedoeld in lid 6.1 geheel of gedeeltelijk te doen 

laten vervallen indien op basis van archeologisch onderzoek of anderszins is aangetoond 

dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn en niet 

langer archeologische begeleiding of zorg nodig is;

b. de bestemming Waarde - Archeologie 3 op te nemen indien op basis van archeologisch 

onderzoek of anderszins is aangetoond dat ter plaatse behoudenswaardige archeologische 

waarden aanwezig zijn. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 7  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 8  Algemene bouwregels

8.1  Beeldende kunst

Het oprichten van bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde, ten behoeve van 

beeldende kunst en gedenktekens zijn binnen alle bestemmingen toegestaan tot een maximum 

bouwhoogte van 10 meter, met dien verstande dat de regels van de dubbelbestemmingen en 

algemene aanduidingsregels onverkort van toepassing zijn.

8.2  (Bouw)werken ten algemenen nutte

Het oprichten van bouwwerken ten algemenen nutte, zoals: transformatorhuisjes, 

schakelhuisjes, bemalingsinrichtingen, kabels en leidingen, straatmeubilair, 

infiltratievoorzieningen, voorzieningen ten behoeve van koude- en warmteopslag, wachthuisjes 

voor verkeers- en parkeerdiensten en schuilgelegenheden, is binnen alle bestemmingen 

toegestaan, met dien verstande dat:

a. de inhoud van elk gebouw niet meer mag bedragen dan 50 m³;

b. de oppervlakte van elke overkapping niet meer mag bedragen dan 20 m²;

c. de goothoogte van gebouwen niet meer dan 3 meter mag bedragen en de bouwhoogte van 

gebouwen niet meer dan 5 meter mag bedragen;

d. de bouwhoogte van overkappingen niet meer dan 3 meter mag bedragen;

e. voor de bouwhoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde, de 

bouwregels van de geldende bestemming van toepassing zijn;

f. de regels van de dubbelbestemmingen en algemene aanduidingsregels onverkort van 

toepassing zijn.

8.3  Jongerenontmoetingsplaatsen

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken 

van het bepaalde in de bestemmingen Groen, Verkeer of Maatschappelijk ten behoeve van 

jongerenontmoetingsplaatsen onder de voorwaarden dat: 

a. het gaat om een visueel goed zichtbare locatie;

b. de locatie voldoende (verkeers)veilig is;

c. de locatie bij voorkeur gelegen is nabij een speelvoorziening;

d. de afstand tot omliggende woonbebouwing dusdanig is dat er geen hinder voor 

omwonenden is te verwachten;

e. de oppervlakte van gebouwen en/of overkappingen ten behoeve van een 

jongerenontmoetingsplaats per locatie niet meer dan 20 m2 bedraagt. De goothoogte mag 

maximaal 3 meter en de bouwhoogte maximaal 5 meter bedragen.

8.4  Ondergronds bouwen

Bouwen onder peil ten behoeve van de bestemming is toegestaan, met dien verstande dat:

a. bouwen onder peil is toegestaan binnen de aanduiding 'bouwvlak' ten behoeve van op de 

begane grond toegestane functies;

b. bouwen onder peil is toegestaan binnen de aanduiding 'bouwvlak' ten behoeve van 

ondergrondse parkeervoorzieningen; 

c. bouwen onder peil ten behoeve van bouwwerken ten algemenen nutte zoals bedoeld in 

artikel 8.2 is toegestaan;

d. bestaande ondergrondse gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn 

toegestaan;

 

42 ontwerp bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 2021-1 (Winkelcentrum- Weezenhof)



e. de regels van de dubbelbestemming en algemene aanduidingsregels onverkort van 

toepassing zijn.
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Artikel 9  Algemene gebruiksregels

9.1  Aan huis verbonden beroeps- en bedrijfsactiviteiten

9.1.1  Bouwregels

Ten behoeve van het onder lid 2 toegestane gebruik, mag in afwijking van de betreffende 

bestemming voor dit gebruik worden gebouwd, met dien verstande dat de daarvoor geldende 

bouwregels onverminderd van kracht blijven.

9.1.2  Specifieke gebruiksregels

In gebouwen die ingevolge deze regels gebruikt mogen worden als woning (inclusief 

bijbehorende aan- en uitbouwen) is de uitoefening van aan huis verbonden beroeps- en/of 

bedrijfsactiviteiten toegestaan. Tevens is de uitoefening van aan huis verbonden beroeps- en/of 

bedrijfsactiviteiten toegestaan in (vrijstaande of aangebouwde) bijgebouwen bij woningen. Voor 

aan huis verbonden beroeps- en bedrijfsactiviteiten gelden de volgende voorwaarden:

a. maximaal 35% van het vloeroppervlak van de woning met bijbehorende aan- en uitbouwen 

mag worden gebruikt voor een aan huis verbonden beroeps- en/of bedrijfsactiviteit. Het 

totale vloeroppervlak van de woning, aan- en uitbouwen en bijgebouwen tezamen dat 

wordt gebruikt voor een aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit, mag per woning 

niet meer dan 50 m2 bedragen;

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

zijn;

c. de activiteiten dienen qua aard, omvang en uitstraling te passen in een woonomgeving;

d. er mag geen horeca of detailhandel ter plaatse plaatsvinden, uitgezonderd een beperkte 

verkoop als ondergeschikte activiteit en in relatie met een aan huis verbonden beroeps- 

en/of bedrijfsactiviteit;

e. het gebruik mag niet leiden tot beperking van de gebruiksmogelijkheden van omliggende 

percelen.

9.2  Bed en breakfast

In hoofdgebouwen die ingevolge deze regels gebruikt mogen worden voor de hoofdfuncties 

bedrijven, voorzover deze voorkomen in categorie 1 of 2 van de Staat van bedrijvigheid, cultuur 

en ontspanning, detailhandel, dienstverlening, kantoren en/of maatschappelijke voorzieningen 

is op de verdieping(en) een bed en breakfast toegestaan.    

9.3  Buitenschoolse opvang en kinderdagverblijven

9.3.1  Bouwregels

Ten behoeve van het onder artikel 9.3.2 toegestane gebruik, mag in afwijking van de 

betreffende bestemming voor dit gebruik worden gebouwd, met dien verstande dat de 

daarvoor geldende bouwregels onverminderd van kracht blijven.
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9.3.2  Specifieke gebruiksregels

In hoofdgebouwen die ingevolge deze regels gebruikt mogen worden voor kantoor, recreatie 

en/of sport is het gebruik als buitenschoolse opvang en/of kinderdagverblijf onder de volgende 

voorwaarden toegestaan:

a. de activiteiten dienen qua aard, omvang en uitstraling te passen in de omgeving;

b. de activiteiten moeten voldoen aan de door de GGD en de brandweer gestelde eisen;

c. er dient voldaan te worden aan de voorkeurswaarden uit de Wet geluidhinder dan wel op 

grond van akoestisch onderzoek of anderszins aangetoond te worden dat de betreffende 

functie ruimtelijk aanvaardbaar is;

d. de activiteiten vinden naast of in combinatie met het volgens de betreffende bestemming 

toegestane gebruik plaats en mogen daarvoor geen belemmering vormen.

9.4  Evenementen

Evenementen zijn binnen alle bestemmingen toegestaan, mits hiervoor vergunning is verleend 

of voldaan wordt aan de voorwaarden voor een vergunningvrij evenement op grond van de 

Algemeen Plaatselijke Verordening. 

9.5  Ondersteunende horeca

In gebouwen die ingevolge deze regels gebruikt mogen worden voor cultuur en ontspanning, 

detailhandel, perifere detailhandel, dienstverlening, kantoren, maatschappelijke voorzieningen, 

recreatie en/of sport, en niet voor horeca, is ondersteunende horeca onder de volgende 

voorwaarden toegestaan:

a. de horeca-activiteit is ondergeschikt aan de hoofdactiviteit;

b. de openingstijden van de horeca-activiteit zijn aangepast aan de openingstijden van de 

hoofdactiviteit;

c. de toegang tot de horeca-activiteit is uitsluitend via die van de hoofdactiviteit, er is dus 

geen aparte ingang;

d. er is in het pand vrij toegankelijke sanitaire ruimte;

e. voor de horeca-activiteit mag geen aparte reclame worden gemaakt;

f. van het totale vloeroppervlak van een food-detailhandelsbedrijf mag maximaal 20 m2 en 

niet meer dan 25% van het totale verkoopvloeroppervlak aan ondersteunende horeca 

worden besteed, mits binnen een afstand van 50 meter aan weerszijden van het pand zich 

geen andere zaak bevindt met ondersteunende of reguliere horeca;

g. van het totale vloeroppervlak van een non-food detailhandelsbedrijf mag maximaal 50 m2 

en niet meer dan 25% van het totale verkoopvloeroppervlak aan ondersteunende horeca 

worden besteed, mits binnen een afstand van 50 meter aan weerszijden van het pand zich 

geen andere zaak bevindt met ondersteunende of reguliere horeca; 

h. van het totale vloeroppervlak van een voorziening gericht op cultuur en ontspanning, een 

kantoor, maatschappelijke voorziening, een recreatieve- en sportvoorziening (met 

uitzondering van een sporthal en sportveld) mag maximaal 10% aan ondersteunende 

horeca worden besteed;

i. van het totale vloeroppervlak van een sporthal mag maximaal 12% aan ondersteunende 

horeca worden besteed;

j. voor 1 sportveld mag maximaal 150 m2 aan ondersteunende horeca worden besteed en bij 

meerdere velden mag voor ieder extra sportveld maximaal 75 m2 worden opgeteld, met 

dien verstande dat de maximum oppervlakte niet meer mag bedragen dan 375 m2.

De gehanteerde oppervlaktematen betreffen de totale oppervlakte ten dienste van de 
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ondersteunende horecafunctie, niet inbegrepen de daarbij behorende ruimten als opslag, 

keuken- en toiletruimten. 

9.6  Productiegebonden en ondergeschikte detailhandel

Productiegebonden detailhandel en ondergeschikte detailhandel bij bedrijven is onder de 

volgende voorwaarden toegestaan:

a. de detailhandel staat in directe relatie met de aanwezige bedrijfsvoering. Zo geldt voor 

productiebedrijven, dat er alleen producten mogen worden verkocht die door het bedrijf 

zelf zijn geproduceerd;

b. ondergeschikte detailhandel voor groothandelsbedrijven is niet mogelijk voor de 

zogenaamde foodcategorieën;

c. de detailhandel vindt plaats in een afgeschermde ruimte, de overige bedrijfsruimte is niet 

toegankelijk voor consumenten;

d. de detailhandelsfunctie is gemaximeerd ten aanzien van de hoofdfunctie en bedraagt 

maximaal 20% van de totale bedrijfsvloeroppervlakte, met dien verstande dat de maximum 

omvang ervan nooit meer dan 100 m² verkoopvloeroppervlakte bedraagt;

e. voor de detailhandel gelden de openingstijden die ook voor de reguliere detailhandel van 

toepassing zijn.

9.7  Seksbedrijf

9.7.1  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met de bestemming, wordt in ieder geval verstaan een gebruik van 

gronden en gebouwen ten behoeve van:

a. een seksbedrijf voorzover binnen de geldende bestemming geen aanduiding 'seksinrichting' 

is opgenomen;

b. raam- en straatprostitutie.

9.8  Verkoopstandplaatsen

Verkoopstandplaatsen zijn binnen de bestemmingen Groen, Verkeer en Water toegestaan, mits 

hiervoor vergunning is verleend of voldaan wordt aan de voorwaarden voor vergunningvrije 

standplaatsen op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening.   
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Artikel 10  Algemene aanduidingsregels

10.1  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een (bouw)werk of van 
werkzaamheden

Het is zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag verboden om 

innen de gebiedsaanduiding 'beeldbepalende boom' (bouw)werken en werkzaamheden uit te 

(doen) voeren.

Deze bepaling is van toepassing voor werkzaamheden op of aan de bomen, die ter plaatse zijn 

weergegeven als beeldbepalende boom met de aanduiding 'beb'.

Deze bepaling is eveneens van toepassing op het oprichten van bouwwerken binnen deze zone. 

Daarbij zal moeten worden aangetoond middels een Bomen Effect Analyse (BEA) dat de 

(bouw)werken en werkzaamheden geen nadelige effecten teweeg brengen voor de als 

waardevolle boom aangeduide opstanden en evenmin op de duurzame instandhouding ervan.
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Artikel 11  Algemene afwijkingsregels

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken 

van de bepalingen van dit plan, voor zover het een in beperkte mate afwijking van de 

maatvoering betreft, noodzakelijk om het bouwwerk zodanig te laten aansluiten op een 

bestaande, legale situatie dat dit vanuit architectonisch en/of bouwkundig opzicht een 

verbetering is.
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Artikel 12  Overige regels

12.1  Regels verkamering

12.1.1  Verbod op verkamering

Het is verboden om een (gedeelte van een) gebouw waar wonen is toegestaan te verkameren, 

tenzij:

a. het een bestaande situatie betreft;

b. er sprake is van het verkameren door een hospes/hospita.

12.1.2  Afwijken van de regels voor verkamering

Burgemeester en wethouders kunnen door middel van het verlenen van een 

omgevingsvergunning afwijken van het verbod op verkamering zoals bedoeld in lid 12.1.1 indien 

de verkamering niet leidt tot een onaanvaardbare negatieve inbreuk op het  woon- en 

leefklimaat in de  omgeving van het betreffende gebouw. 

Of sprake is van een onaanvaardbare negatieve inbreuk op het woon- en leefklimaat wordt 

beoordeeld aan de hand van de Beleidsregels Kamerverhuur, met dien verstande dat, indien 

deze beleidsregels worden gewijzigd, de gewijzigde beleidsregels gelden. 

12.2  Parkeerregels

12.2.1  Algemene parkeerregels

Het is verboden te bouwen dan wel het gebruik van gronden en/of bouwwerken te wijzigen 

indien er niet wordt voldaan aan de op grond van dit artikel gestelde eisen ten aanzien van 

parkeren en stallen van voertuigen. 

12.2.2  Specifieke parkeerregels bij bouwplannen

Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen dient te worden voorzien in 

voldoende parkeermogelijkheden op de bij het bouwplan behorende en daartoe bestemde 

gronden. De toename van de parkeer- en stallingsbehoefte wordt bepaald op de wijze zoals 

beschreven in de beleidsregels Parkeren. Indien gedurende de planperiode de beleidsregels 

Parkeren wijzigen, gelden de gewijzigde regels.

12.2.3  Specifieke parkeerregels bij gebruikswijzigingen

Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor wijziging gebruik dient, voor wat betreft de 

toename in de parkeer- of stallingsbehoefte, te worden voorzien in voldoende 

parkeermogelijkheden op de bij de wijziging behorende en daartoe bestemde gronden. De 

parkeer- en stallingsbehoefte wordt bepaald op de wijze zoals beschreven in de beleidsregels 

Parkeren. Indien gedurende de planperiode de beleidsregels Parkeren wijzigen, gelden de 

gewijzigde regels. 
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12.2.4  Strijdig gebruik

Ruimte(n) voor het parkeren en stallen van voertuigen, voor zover de aanwezigheid van deze 

ruimte(n) krachtens deze parkeerregels is geëist, dient te allen tijde voor dit doel beschikbaar 

te blijven. Ander gebruik wordt aangemerkt als strijdig gebruik.

12.2.5  Afwijken van de parkeerregels

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken 

van het bepaalde in lid 12.2.2 en in lid 12.2.3. Het bevoegd gezag neemt hierbij, conform de 

beleidsregels Parkeren, in overweging of:

a. het voldoen aan de parkeerregels door bijzondere omstandigheden op overwegende 

bezwaren stuit;

b. er op andere wijze in de benodigde parkeer- en stallingsbehoefte wordt voorzien;

c. er een financiële voorwaarde dient te worden gesteld.

Indien gedurende de planperiode de beleidsregels wijzigen, gelden de gewijzigde regels.

 

50 ontwerp bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 2021-1 (Winkelcentrum- Weezenhof)



Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 13  Overgangsrecht

13.1  Overgangsrecht bouwwerken

13.1.1  Algemeen

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.

13.1.2  Afwijken bij omgevingsvergunning

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in artikel 13.1.1 een 

omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als 

bedoeld in artikel 13.1.1 met maximaal 10%.

13.1.3  Uitzonderingen

Artikel 13.1.1 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.

13.2  Overgangsrecht gebruik

13.2.1  Algemeen

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

13.2.2  Strijdig gebruik

a. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in artikel 13.2.1, 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.

b. Indien het gebruik, bedoeld in artikel 13.2.1, 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.
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13.2.3  Uitzonderingen

Artikel 13.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 

geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 14  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan 'Nijmegen Dukenburg 2021-1 (Winkelcentrum- Weezenhof)'.
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Bijlagen bij de regels
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Bijlage 1  Oplegnotitie Natuurinclusief 
bouwen en ontwikkelen
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 1 

Aanleiding 

De gemeente Nijmegen hecht grote waarde aan een prettige leefomgeving. Voor haar burgers , maar ook voor de 

flora en fauna in de omgeving. Uitgangspunten uit de omgevingsvisie (Omgevingsvisie Nijmegen 2020-2040) zijn: 

We nemen de natuur mee in onze plannen en kiezen voor ‘natuurinclusief bouwen’. Om natuurinclusief bouwen te 

implementeren in de bouwplannen, is voor de Waalsprong de “Toolbox natuurinclusief ontwikkelen en bouwen, 

Leidraad voor de Waalsprong” (verder benoemd als Toolbox Waalsprong) opgesteld. Deze Toolbox Waalsprong is 

gebaseerd op de omgeving, de gewenste soorten en de ambitie en gekoppeld aan de Leidraad natuurinclusief 

bouwen, renoveren en verduurzamen van de Provincie Gelderland. 

Voor de rest van de stad gaat een dergelijke Toolbox ook opgesteld worden. Deze is echter op dit moment nog niet 

beschikbaar.  

 

Deze oplegnotitie is  bedoeld om de Toolbox Waalsprong toepasbaar te maken voor het plangebied door een kaart 

toe te voegen voor de ruimtelijke context.  De systematiek en de puntenwaardering zijn ongewijzigd; een 

eventuele wijziging daarvan vereist tijd en afstemming met diverse interne disciplines. Totdat een nieuwe Toolbox 

beschikbaar is dient deze oplegnotitie gebruikt te worden zodat kansen die zich op korte termijn voordoen niet 

onbenut blijven. 

Waar doen we het voor 

Het doel van het natuurinclusief ontwikkelen en bouwen is het versterken van de stedelijke biodiversiteit en het 

vergroten van de belevingswaarde voor de bewoners. Biodiversiteit is de verscheidenheid aan soorten die er zijn. 

Voor de mens is biodiversiteit van groot belang; voor ons welzijn, een goede ontwikkeling van gewassen en het 

voorkomen van ziekten en plagen. Variatie is belangrijk voor evenwicht in de natuur en maakt haar minder 

kwetsbaar.  Tevens willen we met de groene maatregelen uit de toolbox een bijdrage leveren aan het tegengaan 

van hittestress, wateroverlast en droogte. Klimaatadaptieve maatregelen moeten bijdragen aan het terugdringen 

of tenminste beheersbaar houden van de effecten van klimaatverandering.  De Nijmeegse klimaatadaptieve 

ambities zijn opgenomen in de omgevingsvisie. 

Stap 1 – bepalen aantal potentiele verblijfplaatsen  

Gebouwbewonende soorten hebben hun broed- en verblijfsplaatsen in of tegen gebouwen. Huismussen leven al 

eeuwenlang in de omgeving van mensen, gierzwaluwen zijn in West-Europa sterk geassocieerd met mensen en 

ook de gewone dwergvleermuis is een echte cultuurvolger en is dan ook veel in de bebouwde omgeving te vinden. 

 

Door moderne bouwtechnieken zijn gebouwen echter vaak ontoegankelijk geworden en blijven weinig spontane 

spleten en gaten over die gebruikt kunnen worden door deze gebouwbewonende dieren.  De nieuwe bebouwing in 

het plangebied kan echter ook in potentie veel nest- en verblijfplaatsen bieden wanneer daarin bewust ruimte 

wordt gecreëerd. Deze kans willen we benutten.  Het ambitieniveau van de aantallen te realiseren potentiele 

verblijfplaatsen is gebaseerd op de van oudsher ruim aanwezige spontane kieren en gaten in gebouwen en 

gewenste variatie in microklimaat en omgeving. Voor de huismus, gierzwaluw en gewone dwergvleermuis kan het 

plangebied dan in relatie met de groene omgeving geschikte huisvesting bieden. 

 

Vanwege de noodzakelijke ecologische keuzes en uitwerkingen moet u zich tijdens dit proces laten adviseren door 

een (eigen) ecologisch adviseur. De gemeente heeft een toetsende rol.  
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Stap 1a rekenkundige bepaling 

Het onderstaande rekenmodel dient gebruikt te worden om de aantallen te realiseren potentiele verblijfplaatsen 

te bepalen. Dit komt overeen met stap 1 uit de Toolbox Waalsprong. 

 

 
 

Definities 

- Een kopgevel is de eerste en laatste gevel aan weerszijden van een huizenrij, huizenblok, tweekappers of 

(appartementen-)gebouw. Bij samengestelde hoogbouw en bouwcomplexen is een kopgevel ook herkenbaar doordat 

deze tussen de eerste en laatste gevel in de hoogte uitsteekt. Dit uitsteken wordt gekwantificeerd in een verschil in 

goothoogte van minimaal 20% ten opzichte van de daarnaast lager gelegen gevel. 

Stap 1b plaatsing binnen plangebied 

De aantallen die voortkomen uit stap 1a dienen binnen het plangebied gerealiseerd te worden.  Het is niet 

noodzakelijk dat de verdeling naar gevels uit het rekenmodel wordt aangehouden. Binnen de invloedsfeer van het 

plangebied dient gezocht te worden naar de beste locaties voor de potentiele verblijfplaatsen. Oftewel, binnen het 

plangebied dient geschoven te worden met de nestvoorzieningen.  

Stap 1c ecologische potenties 

De aantallen die voortkomen uit stap 1a dienen binnen het plangebied gerealiseerd te worden.  Binnen de 

invloedsfeer van het plangebied dient gezocht te worden naar de beste locaties voor de potentiele 

verblijfplaatsen.  De uiteindelijke locatiebepaling van de verblijfplaatsen is afhankelijk van ecologische potenties. 

Daarbij zijn onder andere van belang de situering van de bouwblokken (bezonning) en de aanwezigheid van 

belemmerende elementen in de in- en uitvliegzone en verlichting. Deze factoren dienen in het ontwerpproces 

meegenomen te worden zodat er “bijgeschaafd” kan worden. Uitgangspunt is in een vroegtijdig stadium de 

opgave voor potentiele verblijfplaatsen mee te nemen, zodat er rekening kan worden gehouden met ecologische 

eisen. Het is weinig doelmatig om aan een voltooid ontwerp als laatste de verblijfplaatsen toe te voegen. Het is 

noodzakelijk dat er een (eigen) ecoloog betrokken wordt die deze factoren in het ontwerpproces meeneemt, zodat 

er geen voorzieningen gesitueerd worden op gevels die niet kansrijk zijn.  Er kan alleen worden afgeweken van de 

aantallen uit stap 1a wanneer uit een ecologische onderbouwing blijkt dat dit niet leidt tot potentieel geschikte 

nest- en verblijfplaatsen voor de huismus, gierzwaluw en gewone dwergvleermuis. 

 

Om tot duurzame vestiging van deze soorten te komen, zijn nestvoorzieningen alleen niet genoeg. Wanneer zij 

geen plek hebben om te foerageren, is de waarde van de nestvoorzieningen beperkt. Voor écht natuurinclusief 

bouwen en ontwikkelen is meer nodig.   

 

Stap 2 – groen-stedelijke zone  

 Om de bepalen binnen welke ruimtelijke context de natuurinclusieve maatregelen genomen worden is in de 

Toolbox Waalsprong het plangebied ingedeeld in vier zones (stap 2 uit de Toolbox Waalsprong).  Aansluitend op 

deze indeling en karakterisering is het plangebied Winkelcentrum Weezenhof  benoemt als groen-stedelijke zone. 

Dat betekent dat de aanwezigheid van (aangrenzend) groen het noodzakelijke leefgebied van de 

gebouwbewonende soorten moet garanderen. Ook andere soorten zullen hier van profiteren. De realisatie van 

groene maatregelen voor de opstalwikkelaar is in deze zone niet verplicht, echter wel zeer gewenst. 
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Figuur 1 Ruimtelijke context 

 

Stap 3 – inwisselbaarheid van verblijfplaatsen 

 

In de Groen stedelijke zone zijn conform de systematiek groene maatregelen niet verplicht. In de Groen stedelijke 

zone mag 25% van het aantal verblijfplaatsen worden ingewisseld voor groene maatregelen.  Het treffen van 

(extra) groene maatregelen is uiteraard mogelijk en zeer gewenst.  

 

In de Toolbox worden  de groene maatregelen gewaardeerd met punten. Elke groene maatregel heeft een 

ecologische waarde van 1 tot 6 punten, zie bijlage A van de Toolbox Waalsprong. Bij de  inwisseling van 25% 

nestvoorzieningen dienen er tenminste 6 punten  gerealiseerd  te worden. 

 

Stap 4 – bepalen van type maatregelen 

 

Uit oogpunt voor natuur is een combinatie van verblijfplaatsen, foerageergebied én dekking gewenst.  

In bijlage A van de toolbox en in bijlage E ‘Mitigatiecatalogus’ vindt u een praktische handleiding voor 

natuurinclusief bouwen met uitgewerkte voorbeelden.  

Voor alle maatregelen geldt dat ze aantoonbaar: 

- minstens 5 jaar in goede staat moeten blijven; 

- realiseerbaar zijn binnen de invloedsfeer van de uitvoerende partij; 

- beantwoorden aan het doel. Bij twijfel moeten de maatregelen worden goedgekeurd door de opdrachtgever om 

mee te kunnen wegen in de beoordeling. 

 

Stap 5 – uitleg en verantwoording 

 

U verantwoordt in een toelichting hoe de beste locaties voor de potentiele verblijfplaatsen zijn bepaald, wat de 

groenmaatregelen inhouden en waar het komt. In de fase van het Voorlopig Ontwerp (VO) stuurt u naar de 

gemeente de volgende documenten ter toetsing: 

- een tekening met legenda waarop de potentiele verblijfplaatsen en groenvoorzieningen staan ingetekend; 

- de schriftelijke toelichting en verantwoording van de gemaakte keuzes (ecologisch advies). 

 

Erratum  

In de Toolbox Waalsprong zijn nog enkele onderwerpen genoemd. Hierover het volgende: 
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- De maatregelen zoals benoemd in tabel B en C dienen in verhouding te staan tot de opgave en te 

beantwoorden aan het doel. Bij twijfel moeten de maatregelen worden goedgekeurd door de gemeente 

Nijmegen om te kunnen meewegen in de beoordeling. 

 



Bijlage 2  Staat van bedrijvigheid 
(toelichting)

Algemeen

Een goede ruimtelijke ordening omvat ook het zoveel als mogelijk voorkomen van hinder en 

gevaar voor kwetsbare bestemmingen door milieubelastende activiteiten. Dit kan onder meer 

worden bereikt door bij nieuwe ontwikkelingen voldoende afstand in acht te nemen tussen 

milieubelastende activiteiten en hiervoor gevoelige functies. In de ruimtelijke ordening wordt 

dan ook gewerkt met "milieuzonering", die het mogelijk maakt om enerzijds hinder en gevaar 

voor alle betrokkenen te voorkomen en waarmee het anderzijds ook voor bedrijven mogelijk 

wordt gemaakt om zich binnen aanvaardbare voorwaarden te vestigen. 

Toepassing milieuzonering

Sinds 1986 geeft de vereniging van Nederlandse Gemeenten een brochure uit over bedrijven en 

milieuzonering. Doel van deze brochure "Bedrijven en Milieuzonering" (verder: "de 

VNG-brochure") was, en is nog steeds, het bieden van een op de praktijk van de ruimtelijke 

planvorming gerichte handreiking voor maatwerk op lokaal niveau. De, in de tijd steeds 

geactualiseerde, VNG-brochure, is in Nederland inmiddels uitgegroeid tot het meest toegepaste 

en geaccepteerde hulpmiddel, om de afstanden tussen bedrijvigheid en woningen, concreet 

voor een locatie, in te vullen. Ook voor de toepassing van milieuzonering in dit plan wordt 

gebruik gemaakt van de VNG-brochure (editie 2009).

Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid tot het vestigen van nieuwe bedrijven. De 

uitgangspunten met betrekking tot nieuwe bedrijfsvestigingen, maar ook nieuwe ruimtelijke 

ontwikkelingen in de nabijheid van bedrijvigheid, worden in dit bestemmingsplan bepaald aan 

de hand van de methodiek zoals omschreven in de VNG- brochure. Hierbij wordt in principe een 

"milieuzone" aangehouden tussen bedrijvigheid en "gevoelige objecten". De omvang van deze 

milieuzone is enerzijds afhankelijk van de mogelijke milieubelasting veroorzaakt door de soort 

bedrijvigheid, en anderzijds van de omgeving waarbinnen het gevoelige object is gelegen. 

Deze "VNG-methodiek" vereist uiteraard enige toelichting.

milieubelasting

De potentiële milieubelasting veroorzaakt door een bepaalde vorm van bedrijvigheid wordt in 

de VNG-brochure per bedrijfstype bepaald in de bedrijvenlijst, in de VNG-brochure opgenomen 

als bijlage 1.

De als bijlage bij dit bestemmingsplan opgenomen Staat van Bedrijvigheid (verder: SvB), is een 

verbijzonderde afgeleide van deze bijlage 1 van de VNG-brochure. De SvB is een lijst waarin de 

meest voorkomende bedrijven en bedrijvigheid (naar hoofdcategorieën), al naar gelang de te 

verwachten belasting voor het milieu, zijn ingedeeld in een aantal milieucategorieën, veelal 

direct overgenomen uit de VNG-publicatie, waarbij afwijkingen, hieronder in deze toelichting, 

nader worden verduidelijkt. 

De SvB is in zijn algemeenheid een categorale indeling, waarbij per bedrijfscategorie de mate 
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van milieu-hygiënische hinderlijkheid, aan de hand van een aantal indicatoren (o.a. geur, gevaar, 

geluid, stof ), wordt aangegeven. In de SvB behorende bij dit bestemmingsplan zijn slechts drie 

milieuhinder-categorieën opgenomen: 1, 2 en 3.1. Hiervoor gelden specifieke milieuzones, 

waarvan de straal wordt gegeven in door de zgn. "richtafstanden". Voor de genoemde 

milieuhinder-categorieën gelden richtafstanden van respectievelijk 10, 30 en 50 meter.

Categorie 1 en 2 betreffen bedrijvigheid die wellicht toelaatbaar is tussen of soms zelfs 

onmiddellijk naast woonbebouwing. Categorie 3.1 betreft in principe kleine tot (middel)grote 

industrie. Deze categorie betreft activiteiten die slechts toelaatbaar zijn op afstand van 

woonbebouwing.

De omgeving

De in de SvB genoemde richtafstanden gelden in principe ten opzichte van een rustige 

woonwijk. De ervaren hinderlijkheid van bepaalde activiteiten hangt echter sterk samen met de 

reeds aanwezige belasting van de betreffende milieuaspecten. In bepaalde wijken heerst dan 

ook al een woon- en leefklimaat waar, zonder dat dit de kwaliteit van de leefomgeving aantast, 

in principe ook zwaardere bedrijvigheid kan worden toegelaten. 

In dit soort wijken geldt dat het vanuit het oogpunt van efficiënt ruimtegebruik niet wenselijk is 

om de functiescheiding zo ver mogelijk door te voeren. Op grond van dit alles onderscheidt men 

in de VNG-brochure, al vanaf de eerste publicatie, een tweetal omgevingstypen ('rustige 

woonwijk' en 'gemengd gebied'), waarvoor verschillende richtafstanden gelden. 

Volgens de VNG-brochure kunnen de richtafstanden voor een 'rustige woonwijk', zonder dat dit 

ten koste gaat van het bestaande woon- en leefklimaat, met één afstandsstap worden verlaagd 

indien sprake is van een gemengd gebied. Dit betekent dat voor de in deze SvB toegestane 

hindercategorieën 1, 2 en 3.1, in de gemengde gebieden afstanden gelden van resp. 0, 10 en 30 

meter. 

Deze "verkleining van de milieuzones" is overigens alleen mogelijk bij die milieuaspecten 

waarvan de ervaren hinderlijkheid wordt bepaald door de heersende achtergrondniveaus, zoals 

het geval is bij geluid of geur. Wanneer de richtwaarde voor gevaar (externe veiligheid) bepalend 

is voor de aan te houden afstand tussen bedrijvigheid en gevoelig object, is het uiteraard niet 

mogelijk om de milieuzone op deze manier te verkleinen.

Gemotiveerd toepassen (functiemengingsgebieden)

De toepassing van milieuzones en richtafstanden ten opzichte van de verschillende 

omgevingstypen, zoals een rustige woonwijk of gemengd gebied, gaat uit van het principe van 

functiescheiding.

Binnen bepaalde woongebieden bestaat echter van oudsher reeds een matige tot sterke 

functiemenging, waar milieubelastende en milieugevoelige functies op dusdanig korte afstand 

van elkaar zijn gesitueerd, dat de richtafstanden (en dus functiescheiding) niet goed toepasbaar 

zijn, zonder dat hiermee ook het karakter van het gebied (ongewild) wordt aangetast.

Daarnaast blijkt dat de door de aanwezige bedrijvigheid optredende overlast, door de 

betrokken aanwonenden, ook niet zozeer als hinderlijk wordt ervaren. Deze (niet als zodanig 

ervaren) milieuhinder wordt, binnen zekere grenzen (uiteraard wordt de mate van overlast wel 

begrensd door de milieuregelgeving), in deze gebieden ook geaccepteerd als de consequentie 

van het leven in een levendig gebied met functiemenging. 
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Functiemenging wordt in deze gebieden, zoals stadscentra, dorpskernen, winkelcentra en 

horecaconcentratiegebieden, dan ook welbewust nagestreefd en conflicteert hier dus met het 

principe van milieuzonering. De onderkenning van dit dilemma was de belangrijkste wijziging in 

het principe van milieuzonering zoals omschreven in de VNG-brochure van 2007. In deze 

publicatie werd dan ook voor het eerst een zoneringslijst opgesteld voor gebieden met 

functiemenging (bijlage 4 van de VNG-brochure). Een voor de VNG-brochure nieuwe 

omgevingscategorie, naast de al in eerdere publicaties omschreven "rustige woonwijk" en 

"gemengd gebied".

In gebieden met functiemenging wordt niet gewerkt met richtafstanden. De toelaatbaarheid 

van milieubelastende functies in gebieden met functiemenging wordt beoordeeld aan de hand 

van de volgende drie, ruimtelijk relevante, milieucategorieën:

categorie A: activiteiten die zodanig weinig milieubelastend voor hun omgeving zijn, dat 

deze aanpandig aan woningen en andere milieugevoelige functies kunnen worden 

uitgevoerd. De eisen uit het Bouwbesluit voor scheiding tussen wonen en bedrijvigheid zijn 

daarbij toereikend. Gebouwen zijn aanpandig indien zij constructief aan elkaar zijn 

gebouwd, waardoor contactgeluid via een constructieve verbinding mogelijk is;

categorie B: activiteiten die in gemengd gebied kunnen worden uitgeoefend, echter met 

een zodanige milieubelasting voor hun omgeving dat zij bouwkundig afgescheiden van 

woningen en andere milieugevoelige functies dienen plaats te vinden. Gebouwen zijn 

bouwkundig afgescheiden indien er sprake is van zelfstandige bouwkundige eenheden, die 

in constructief en functioneel opzicht te onderscheiden zijn (201303879/1/A2);

categorie C: de activiteiten zoals genoemd onder categorie B, waarbij vanwege relatief 

grote verkeersaantrekkende werking een ontsluiting op de hoofdinfrastructuur is 

aangewezen. 

In paragraaf 4.4 van de toelichting van dit bestemmingsplan is aangegeven welke wegen in het 

plangebied als gebiedsontsluitingswegen worden gezien. Deze gebiedsontsluitingswegen 

vormen de hoofdinfrastructuur waarlangs categorie C bedrijven kunnen worden toegestaan. 

Deze bedrijven kunnen direct of indirect (via een zijweg) zijn ontsloten op een 

gebiedsontsluitingsweg. Het is daarbij van belang dat er geen verkeershinder voor de omgeving 

plaatsvindt. 

Deze beoordeling geldt dus alleen voor als zodanig aangewezen gebieden met functiemenging. 

Buiten deze gebieden worden al deze bedrijven "gewoon" beoordeeld aan de hand van de in de 

VNG-brochure omschreven methodiek voor milieuzonering. Bijvoorbeeld een werkplaats waar 

kleding van leer gemaakt wordt, dient buiten de bovengenoemde aangewezen gebieden voor 

functiemenging, een minimale afstand van 30 meter in een woongebied en 10 meter in een 

gemengd gebied, aan te houden tot milieugevoelige objecten.

Voor de duidelijkheid moet dan wel worden opgemerkt dat wat betreft de mate van overlast die 

een bedrijf mag veroorzaken naar gevoelige objecten (veelal genormeerd via het 

Activiteitenbesluit), geen verschil bestaat tussen een gebied met functiemenging en de andere 

woongebieden. Wel zal het bevoegde gezag in functiemengingsgebieden gemakkelijker aan 

mogen nemen dat een bepaalde bedrijfsfunctie uit de A-, B- of C- categorie, past binnen een 

beoogde bestemming, zonder dat hiervoor diverse milieuonderzoeken moeten worden 

opgevraagd omdat niet wordt voldaan aan een bepaalde minimale afstand. 

Uiteraard geldt dit beleid niet voor alle bedrijfstypen. In een gebied met functiemenging wordt 

uiteraard niet beoogd om ruimte te maken voor een groot transportbedrijf of chemische 

fabriek, maar biedt de VNG-brochure een afwegingskader voor de soorten van bedrijvigheid 

waar functiemenging voor mogelijk is. Dit afwegingskader is ook toegepast bij de SvB, behorend 

bij dit bestemmingsplan:
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categorie A voor activiteiten in milieucategorie 1;

categorie B voor activiteiten maximaal in categorie 1 voor wat betreft aspect gevaar; 

categorie 2 voor stof en geur; categorie 3.1 voor geluid met een index van maximaal 1G 

(goederen) en 2P (personen);

categorie C, als categorie B, maar met een maximale index van 2G (goederen) en 3P 

(personen).

Bovendien geldt de functiemenging-mogelijkheid niet voor alle bedrijven in een bepaalde 

bedrijfscategorie. Aangesloten wordt ook hier bij de VNG-brochure, waarin voor de 

toelaatbaarheid van de verschillende activiteiten, de volgende randvoorwaarden worden 

gegeven:

1. het gaat om kleinschalige, meest ambachtelijke bedrijvigheid;

2. productie en/ of laad en losactiviteiten vinden alleen in de dagperiode plaats;

3. de activiteiten, inclusief opslag, geschieden hoofdzakelijk inpandig;

4. de activiteiten uit categorie C beschikken daarnaast over een goede aansluiting op de 

hoofdinfrastructuur.

Deze randvoorwaarden hebben als consequentie dat bepaalde gelijksoortige typen van 

milieubelastende activiteiten, juist in een gebied waar functiemenging wordt nagestreefd, toch 

volledig anders beoordeeld moeten worden. Bijvoorbeeld een school met een schoolplein kan 

dan op grond van de derde voorwaarde niet worden gezien als een type B activiteit. 

Milieuzonering blijft hier dus aangewezen, waardoor categorie 2 van toepassing blijft. Dit terwijl 

een school zonder schoolplein (of een schoolplein met een aantoonbaar ondergeschikte functie) 

in een functiemenging-gebied juist wel moet worden gezien als type B, conform de SvB. Het 

gaat immers, conform de jurisprudentie dienaangaande, bij de beoordeling om datgene wat "in 

hoofdzaak" plaats vindt bij een milieubelastende activiteit. Met andere woorden; het gaat hier 

om datgene wat in hoofdzaak milieubelastend is (in casu: het schoolplein).

De acceptatie van het principe van functiemenging heeft er toe geleid dat de toepassing van de 

VNG-brochure in de bestemmingsplanpraktijk vanaf 2007 in plaats van het "gemotiveerd 

afwijken" als nieuw uitgangspunt het "gemotiveerd toepassen" heeft kozen. In de 

VNG-brochure (p.40) zelf wordt hierover opgemerkt: "Er kan naar keuze gebruik worden 

gemaakt van meerdere lijsten, voor de inpassing van activiteiten in gemengd gebied zijn de 

milieucategorieën A, B en C opgenomen [...]. Na vaststelling van de lijsten in het 

bestemmingsplan is bij afwijkingen uiteraard een zorgvuldige motivering nodig."

Gemotiveerd afwijken

De VNG-brochure is bedoeld als hulpmiddel en niet als blauwdruk. Ook wanneer functiemenging 

niet aan de orde is, laat jurisprudentie zien dat, van de brochure kan/moet worden afgeweken 

wanneer aannemelijk wordt gemaakt dat, ondanks het voldoen aan de in de VNG-brochure 

genoemde richtafstanden, de bedrijfsvoering door nieuwe ontwikkelingen in sommige gevallen 

toch wordt beperkt. Of omgekeerd kan het ook aan de orde zijn dat een goed woon- en 

leefklimaat bij kleinere afstanden juist wel kan worden gewaarborgd. Belangrijke voorwaarde 

hierbij is echter wel dat aan dergelijke afwegingen een zeer gedegen nader onderzoek ten 

grondslag moet liggen. 

Er kan dus "mits zorgvuldig gemotiveerd", ook worden afgeweken van de in de VNG-brochure 

genoemde richtafstanden voor functiescheiding. Hierbij dienen ook de mogelijke (toekomstige) 

gevolgen voor het woon- en leefmilieu, toch al direct te worden meegewogen in de 

belangenafweging. De Raad van State meent dat een bevoegd gezag zich reeds bij de 
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bestemmingsplanprocedure een oordeel dient te vormen of, uitgaande van de "representatieve 

invulling van de maximale planologische mogelijkheden", geen onoverkomelijke problemen zijn 

te verwachten. Hierdoor kan de belangenafweging dienaangaande ook niet worden 

doorgeschoven naar de Wabo- (milieu)vergunningverlening (o.a. ABRvS 200408416/1, Zaanstad). 

Bestemmingsplannen mogen immers geen bestemmingen bevatten die niet kunnen worden 

gerealiseerd omdat bij voorbaat al vaststaat dat niet aan de milieueisen kan worden voldaan.

Vooralsnog valt uit de jurisprudentie nog niet eenduidig af te leiden wat dan de 

toetsingsgrondslag van deze nadere motivatie zou moeten zijn. Waarschijnlijk is dat hiervoor 

het Activiteitenbesluit kan worden gebruikt. Het Activiteitenbesluit is een algemene maatregel 

van bestuur waarin regels zijn opgenomen die nodig zijn ter bescherming van het milieu tegen 

de nadelige gevolgen van bedrijfsactiviteiten, die gelden voor de overgrote meerderheid van de 

bedrijven in Nederland. De normen die het activiteitenbesluit bevat, hebben in principe geen 

'omgekeerde werking', het bevat dus geen normen voor een 'redelijk woon- en leefklimaat' voor 

milieugevoelige functies. Het bestemmingsplan, dan wel een besluit tot afwijking daarvan, blijft 

hierdoor het middel om een woon- en leefklimaat van omwonende te beschermen (o.a. ABRvS 

201302600/1/A1, Lingewaard). 

Toch kent de bestuursrechter in de praktijk al wel degelijk een omgekeerde werking toe aan de 

normen van het Activiteitenbesluit. Wanneer een bedrijf, door bijvoorbeeld nieuwvestiging van 

een woning, niet meer aan de normen van het Activiteitenbesluit zou kunnen voldoen, wordt het 

bestemmingsplan geacht niet meer te voldoen aan het uitgangspunt van een goede ruimtelijke 

ordening. Dit vanuit de gedachte dat indien aan het Activiteitenbesluit wordt voldaan, er in 

beginsel sprake is van een goed woon- en leefklimaat.

Of er bij vestiging van milieubelastende functies in een bestemmingsplan een redelijk woon- en 

leefklimaat aan milieugevoelige functies wordt geboden, wordt dus, zoals hierboven al 

uitgewerkt, in beginsel bepaald aan de hand van de richtafstanden, of mogelijkheid tot 

functiemenging, als omschreven in de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering'. Ook 

toekomstige ontwikkelingen worden dan geacht te zijn meegewogen. Wanneer aan de 

VNG-richtafstand, of voorwaarde voor functiemenging, wordt voldaan, dan hoeft er dus in 

principe geen toets meer aan het Activiteitenbesluit, of (soms) vigerende vergunning, plaats te 

vinden. Uiteraard geldt hiervoor wel de uitzondering dat, wanneer (onderbouwd) aannemelijk 

wordt gemaakt dat de criteria van de VNG-brochure in het concrete geval niet volstaan, nader 

onderzoek noodzakelijk is.

Wanneer de richtafstand echter groter is dan in een voorliggende situatie kan worden gehaald, 

of wanneer niet aan de criteria voor functiemenging kan worden voldaan, is bedrijfsvestiging 

toch nog steeds niet helemaal uitgesloten. Dit omdat, door middel van een algemene 

afwijkingsbevoegdheid, ook de mogelijkheid geboden wordt, om van de, op de VNG-brochure 

gebaseerde, SvB af te wijken. Deze afwijkingsbevoegdheid geldt ook voor bedrijfssoorten die 

niet op de lijst voorkomen en/of voor bedrijven uit een hogere milieuhindercategorie dan het 

bestemmingsplan toelaat. Uiteraard dient hieraan wel een zorgvuldige motivering, in de 

bovenstaande zin, ten grondslag te liggen.

Bij ruimtelijke ontwikkelingen waarbij kwetsbare bestemmingen worden gerealiseerd, dient 

ook rekening te worden gehouden met de milieuzones rondom de bedrijven. Ook hier geldt dat 

bij inachtneming van de VNG-criteria in principe geen nader onderzoek noodzakelijk is. Maar net 

zoals bedrijven soms kunnen worden gerealiseerd op kortere afstanden dan volgens de 

VNG-richtlijnafstanden wenselijk is, kunnen omgekeerd ook woningen op geringere afstanden 

dan de richtafstanden toelaatbaar zijn, wanneer het betreffende bedrijf enerzijds geen 

uitbreidingsmogelijkheden meer heeft (wanneer er dus aannemelijk wordt gemaakt dat wordt 

uitgegaan van de "representatieve invulling van de maximale planologische mogelijkheden") en 

er anderzijds sprake is van een "goed woon- en leefklimaat" ter plaatse van de geprojecteerde 

nieuwbouw.
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Of deze situatie zich inderdaad voordoet, kan worden beoordeeld aan de hand van het 

aanvullend toetsingskader, zoals opgenomen in bijlage 5 van de VNG-brochure. De 

jurisprudentie laat hierbij echter zien dat aan de normstelling van het Activiteitenbesluit de 

plaats toekomt die de VNG-brochure reserveert voor haar eigen normstelling in het 

"Toetsingskader voor ontheffingen en planherzieningen". De gemeente Nijmegen zoekt dan 

ook bij de toepassing van dit VNG-toetsingskader aansluiting bij de jurisprudentie.

De verbijzonderde Staat van Bedrijvigheid

De keuze voor de bovenstaande wijze van milieuzonering betekent tevens dat, anders dan in 

voorgaande bestemmingsplannen van de gemeente Nijmegen, ook detailhandel, 

dienstverlening, kantoren, sport, maatschappelijke, culturele en recreatieve functies zijn 

onderworpen aan de VNG-methodiek. Het doel hiervan is om duidelijkheid en rechtszekerheid 

ten aanzien van deze functies, met een vaak grote maatschappelijke impact, te verschaffen. De 

SvB is dan ook gemodelleerd in deze zin.

De SvB van dit bestemmingsplan wijkt dan ook op enkele onderdelen af van de bedrijvenlijst van 

bijlage 1 van de VNG-publicatie. Allereerst valt qua vormgeving op dat, anders dan in de 

VNG-brochure (bijlage 1 van de VNG-brochure volgt de SBI-indeling), de indeling van de 

methodiek van de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen 2012 (SVBP2012), is 

aangehouden. Hierbinnen werden vervolgens de verschillende functies en hoofdgroepen van de 

VNG-brochure (inclusief code) ingebracht. Tevens is aangegeven of de betreffende categorie in 

aanmerking komt voor functiemenging en zo ja, welk type (A, B of C) van toepassing is.

Bijlage I van de VNG-brochure kan worden gezien als een samenvatting en tevens uitwerking 

van de door het Centraal bureau voor de statistiek (CBS) uitgewerkte "Index per klasse bij de 

SBI 2008" (het bestand: sbi2008versie2012indexperklasse.xls; verder: "de CBS-lijst"). Voor zover 

niet geheel duidelijk is of een concreet bedrijf te plaatsen is in een bepaalde bedrijfscategorie 

van SvB, is er in dit bestemmingsplan voor gekozen om de (veel gedetailleerder) indeling uit de 

CBS-lijst uit 2012 bepalend te laten zijn. Om hierover echter onduidelijkheid te voorkomen, is 

dan ook bij ieder met name genoemd bedrijf de meer gedetailleerdere SBI-code van de CBS-lijst 

opgenomen, terwijl bij de omschrijving toch is aangesloten bij de Bijlage I van de VNG-brochure, 

waardoor de betreffende categorie-indeling van het specifieke bedrijf toch duidelijk te herleiden 

is. 

Daarnaast zijn er enkele inhoudelijke wijzigingen, die in het onderstaande puntsgewijs zullen 

worden toegelicht:

in de lijn van het gestelde in de casus ABRvS 200004956/1 (Amsterdam) en de 

aanbevelingen dienaangaande in de VNG-brochure, zijn, gelet op de karakteristieken van 

het plangebied, in de SvB alleen bedrijven ondergebracht tot en met milieucategorie 3.1;

gelet op het karakter van de omgeving zijn agrarische bedrijven, evenals dienstverlenende 

bedrijven in deze sector, niet opgenomen in de SvB. In aansluiting met de SVBP2012 hebben 

kantoren een eigen hoofdcategorie (sub D) gekregen, waarbinnen de diverse 

kantoor-aanduidingen in de VNG-brochure zijn ondergebracht. Het betreft hier kantoren 

zonder overwegende baliefunctie, waarvan de grootte in principe dus bepalend is voor de te 

verwachten milieuhinder. Kantoren met (overwegende) baliefunctie zijn gerangschikt onder 

de categorie dienstverlening;

ten opzichte van de VNG-publicatie is gekozen voor een afwijkende beoordeling van de 

hinderaspecten die samen hangen met autohandel- en reparatiebedrijven, benzinestations 

en aanverwante bedrijven. Gebleken is dat de overlast ten aanzien van "reparaties waarbij 

de garagedeuren niet zijn gesloten" of "buitenreparaties" in de woonbebouwing vooral 's 

zomers tot grote problemen kan leiden. Dit terwijl de opslag van brandstoffen en 

olieachtige producten op zichzelf voor ongewenste risico's zorgen, waardoor wij van 
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mening zijn dat nieuw vestiging in woongebieden in principe niet gewenst is. Daarnaast zijn 

het naar onze mening niet alleen de bedrijfsprocessen zelf die in dit verband als risicovol 

moeten worden beoordeeld, maar ook de frequente verkeersbewegingen van en naar dit 

soort bedrijven, ook met motorvoertuigen die niet optimaal functioneren (en daarom voor 

onderhoudsbeurten of ter reparatie worden aangeboden). De bedrijfstypen met SBI-2008 

codes 45 en 473 zijn dan ook niet opgenomen in de SvB voor dit gebied;

vergelijkbare overwegingen hebben bij bedrijfstypen die in de VNG-brochure zijn 

gerangschikt onder SBI-2008 code 4752 (bouwmarkten, tuincentra en hypermarkten), 

SBI-code 82992 (veilingen voor huisraad, kunst e.d.) en SBI-code 47.1 (supermarkten, 

warenhuizen) waar een potentieel aanzienlijke verkeersaantrekkende werking vanuit gaat 

(als bedoeld in categorie 2P, blz 83 van de VNG-brochure), er voor gezorgd dat deze niet zijn 

opgenomen, dan wel zijn uitgezonderd in de SvB; 

in relatie tot de systematiek die bij dit bestemmingsplan ten aanzien van de 

categorie-indeling wordt gehanteerd, kon echter niet worden volstaan met het simpelweg 

niet benoemen van de bovenbedoelde detailhandel, die als categorie 2 hinderlijk wordt 

beschouwd in de VNG-brochure. Dit omdat dit type bedrijven dan via de restcategorie 47: 

"Detailhandel voor zover n.e.g." toch positief bestemd zou worden. Dit is opgelost door te 

verwijzen naar categorie 47.5/47.7 Winkels in overige (huishoudelijke) artikelen, excl. 

bouwmarkten, tuincentra, hypermarkten (cat.2), waarmee deze uitzondering expliciet is 

gemaakt. Ook supermarkten en warenhuizen, beide met een verkeersbelasting 2P, zijn 

uitgezonderd door te verwijzen de SBI-categorieën 47.11 en 47.19.2, waarbij deze vormen 

van detailhandel expliciet zijn uitgezonderd.

Op basis van de hiermee opgedane ervaringen is de methodiek van de "Staat van 

horeca-activiteiten (model Nijmegen)" gehandhaafd. Deze horeca-activiteiten zijn nu weliswaar 

ook ondergebracht in de SvB, maar er worden nog steeds in de in de volgende drie categorieën 

onderscheiden:

Categorie 1: lichte horeca

Dit betreft bedrijven die in beginsel alleen overdag en 's avonds geopend zijn en slechts in 

beperkte hinder voor omwonenden veroorzaken. Hierbij gaat het vooral over (kleinschalige): 

restaurants, cafetaria's, ijssalons, koffiebars en dergelijke. Bedrijven van deze categorie met 

openingstijden uitsluitend in de dagperiode zijn geplaatst in categorie A. Bedrijven met 

avondopenstelling zijn ondergebracht in categorie B. Dit komt overeen met categorie 1 en 2 bij 

milieuzonering.

Categorie 2: middelzware horeca

Onder categorie 2 vallen de volgende bedrijven:

bedrijven die grotere hinder kunnen veroorzaken voor omwonenden door de ruime 

openingstijden (ook 's nachts). Hierbij kan worden gedacht aan café's en bars zonder al te 

zware muziekbelasting, taveernes, cocktailbars, etc. Deze bedrijven zijn over het algemeen 

passend binnen weinig gevoelige gebieden, zoals centrumgebieden met primair een functie 

voor detailhandel en voorzieningen. Het zijn bedrijven die passen binnen type B, of 

categorie 3.1 bij functiescheiding;

bedrijven met een relatief grote verkeersaantrekkende werking: grotere restaurants, 

grotere hotels e.d. maar ook restaurants met een potentieel zeer hinderlijke haal- en 

brengservice. Deze bedrijven zijn vooral toelaatbaar langs de hoofdinfrastructuur. Dit zijn bij 

uitstek de categorie C bedrijven.

 

 ontwerp bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 2021-1 (Winkelcentrum- Weezenhof) 69



Categorie 3: zware horeca

Bedrijven die voor een goed functioneren ook 's nachts zijn geopend en tevens een groot aantal 

bezoekers (verkeer) aantrekken, hetgeen grote hinder voor de omgeving met zich mee kan 

brengen, zoals: dancings, discotheken en partycentra. 

Gelet op het aantal incidenten wat bij dit type bedrijven heeft plaatsgevonden de afgelopen 

jaren, blijkt aan de aanwezigheid van dergelijke bedrijven ook meer risico's verbonden dan tot 

uiting komt in de VNG-brochure. Deze bedrijven zijn naar onze mening dan ook alleen 

toelaatbaar in specifiek voor dergelijke bedrijven aangewezen gebieden. Bovendien wordt bij dit 

soort bedrijven zeker niet voldaan aan de randvoorwaarden voor bedrijven die aan de 

methodiek voor functiemenging gesteld zijn. Deze bedrijven zijn dan ook niet opgenomen in de 

hierboven uitgewerkte methodiek voor functiemenging (A,B en C-typering).
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Bijlage 3  Staat van bedrijvigheid
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Staat van bedrijvigheid

SBI-2008 OMSCHRIJVING               AFSTANDEN IN METERS            INDICES
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A Bedrijven

10, 11

VERVAARDIGING VAN 

VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN

10.1 Slachterijen en vleesverwerking:

10.13

- vleeswaren en conservenfabrieken: p.o. 

<= 1000 m² 50 0 50 C 30 50 3.1 1 G 1

10.13

- vleeswaren en conservenfabrieken: p.o. 

<= 200 m² 30 0 50 10 50 3.1 1 G 1

10.20 Visverwerkingsbedrijven:

10.20

- verwerken (excl. Drogen, conserveren of 

roken): p.o. <= 300 m² 50 10 30 10 50 3.1 1 G 1

10.31 Aardappelprodukten fabrieken:

10.31

- vervaardiging van snacks met p.o. < 

2.000 m² 50 10 50 50 R 50 3.1 1 G 1

10.5 Vervaardiging van zuivelproducten

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

10.71 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:

10.71

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

charge-ovens B 30 10 30 C 10 30 2 1 G 1

10.82.2

- vervaardigen van chocoladewerken met p.o. 

<= 200 m² B 30 10 30 10 30 2 1 G 1

10.82.2

- suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: 

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

10.85

- vervaardiging van snacks en 

vervaardiging van kant-en-klaar-

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

11.02 t/m 

11.04 Vervaardiging van wijn, cider e.d. B 10 0 30 C 0 30 2 1 G 1

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

13.9, excl. 

13.93

Vervaardiging van overige textielwaren, excl. 

Vloerkleden en tapijt B 10 0 50 10 50 3.1 1 G 1

14.1 14.3

Vervaardiging van kleding en -toebehoren 

(excl. van leer) C 10 10 30 10 30 2 2 G 2

14.11 Vervaardiging kleding van leer B 30 0 50 0 50 3.1 1 G 1

14.2, 15.1

Bereiden en verven van bont; vervaardiging 

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

15.1

Lederwarenfabrieken (excl. kleding en 

schoeisel) 50 10 30 10 50 3.1 D 2 G 2

15.2 Schoenenfabrieken 50 10 50 10 50 3.1 2 G 1

16.10.2 Houtconserveringsbedrijven:

16.10.2 - met zoutoplossingen C 10 30 50 10 50 3.1 2 G 1 B

16.2

Timmerwerkfabrieken, vervaardiging 

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

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

17.12 Papier- en kartonfabrieken:

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

18

Drukkerijen, reproductie van opgenomen 

media



Staat van bedrijvigheid

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

18.13 Grafische reproduktie en zetten C 30 0 10 10 30 2 2 G 1 B

18.14 Grafische afwerking B 0 0 10 0 10 1 1 G 1

18.14 Binderijen C 30 0 30 0 30 2 2 G 1

18.14 Overige grafische aktiviteiten C 30 0 30 10 30 2 D 2 G 1 B

18.2 Reproduktiebedrijven opgenomen media B 0 0 10 0 10 1 1 G 1

20.59 Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken 50 10 50 50 R 50 3.1 3 G 2 B

21.20 Farmaceutische produktenfabrieken:

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

21.20 - verbandmiddelenfabrieken C 10 10 30 10 30 2 2 G 1

22.11 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:

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

22.2 Kunststofverwerkende bedrijven:

22.22; 22.23

- productie van verpakkingsmateriaal en 

assemblage van kunststofbouwmaterialen 50 30 50 30 50 3.1 2 G 1

23.12 23.19 Glasbewerkingsbedrijven B 10 30 50 10 50 3.1 1 G 1

23.2, 23.3 23.4 Aardewerkfabrieken:

23.2, 23.3 23.5 - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW B 10 10 30 10 30 2 1 G 1 L

23.7 Natuursteenbewerkingsbedrijven:

23.7

- zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 

2.000 m² B 10 30 50 0 50 3.1 1 G 1

23.91 Slijp- en polijstmiddelen fabrieken B 10 30 50 10 50 3.1 D 1 G 2

25.1, 33.1 Constructiewerkplaatsen

25.1, 33.1 - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2 B 30 30 50 10 50 3.1 1 G 1

25.5, 33.1

Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen 

e.d., p.o. < 200 m2 B 30 30 50 10 50 3.1 D 1 G 2 B

25.61, 33.11 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:

25.62, 33.11

Overige metaalbewerkende industrie, 

inpandig, p.o. <200m2 B 10 30 50 10 50 3.1 D 1 G 2 B

25.9, 33.1

Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; 

inpandig, p.o. <200 m2 B 30 30 50 10 50 3.1 1 G 2 B

26, 28, 33

Kantoormachines- en computer 

reparatiebedrijven B 30 10 30 10 30 2 1 G 1

26.1, 26.3, 

26.4, 33.1

Vervaardiging van audio-, video- en telecom-

apparatuur e.d. incl. reparatie 30 0 50 30 50 3.1 D 2 G 1 B

26

Vervaardiging van audio, video- en telecom-

apparatuur ed incl. reparatie 30 50 30 50 3,1 2 G 1 B

26.12 Fabrieken voor gedrukte bedrading 50 10 50 30 50 3.1 1 G 2 B

26, 32, 33

Fabrieken voor medische en optische 

apparaten en instrumenten e.d. incl. 

reparatie B 30 0 30 0 30 2 1 G 1

30.1, 33.15 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:

30.1, 33.15 - houten schepen C 30 30 50 10 50 3.1 2 G 1 B

95.24 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 A 0 10 10 0 10 1 1 P 1

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

32.2 Muziekinstrumentenfabrieken C 30 10 30 10 30 2 2 G 2

32.3 Sportartikelenfabrieken 30 10 50 30 50 3.1 2 G 2

32.4 Speelgoedartikelenfabrieken 30 10 50 30 50 3.1 2 G 2
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32.99.1 Sociale werkvoorziening B 0 30 30 0 30 2 1 P 1

32.99.9 Vervaardiging van overige goederen n.e.g. 30 10 50 30 50 3.1 D 2 G 2

35.13

Elektriciteitsdistributiebedrijven, met 

transformatorvermogen:

35.13 - < 10 MVA B 0 0 30 C 10 30 2 1 P 1 B

35.13 - 10 - 100 MVA 0 0 50 C 30 50 3.1 1 P 1 B

35.13 Gasdistributiebedrijven:

35.13

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

regelinst. Cat. A 0 0 10 C 10 10 1 P 1

35.13

- gasdrukregel- en meetruimten (kasten en 

gebouwen), cat. B en C 0 0 30 C 10 30 2 1 P 1

35.13 - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D 0 0 50 C 50 R 50 3.1 1 P 1

35.12 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:

35.12 - blokverwarming B 10 0 30 C 10 30 2 1 P 1

36.00 Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:

36.00

- bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of 

straling 10 0 50 C 30 50 3.1 1 G 2

36.00

Waterdistributiebedrijven met 

pompvermogen:

36.00 - < 1 MW B 0 0 30 C 10 30 2 1 P 1

38.11 Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d. 50 30 50 10 50 3.1 2 G 1

38.12 Gemeentewerven (afval-inzameldepots) 30 30 50 30 R 50 3.1 2 G 1 B

41, 42, 43 - bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m² C 10 30 50 10 50 3.1 2 G 1 B

41, 42, 43

Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 

1000 m² C 10 30 50 10 50 3.1 2 G 1 B

41, 42, 43

- aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 

1000 m² B 0 10 30 10 30 2 1 G 1 B

46

GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING 

(geen auto's of motorfietsen)

46.1 Handelsbemiddeling A 0 0 10 0 10 1 1 P 1

46.21

Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders, 

excl. 46.21.7 Ruwe tabak, 

verwerkingscapaciteit <500 ton/h 30 30 50 30 R 50 3.1 2 G 2

46.22 Grth in bloemen en planten C 10 10 30 0 30 2 2 G 1

46.24

Grth in huiden, vellen en leder (incl. 

halffabrikaten) 50 0 30 0 50 3.1 2 G 1

46.21.7, 46.31

Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en 

consumptie-aardappelen 30 10 30 50 R 50 3.1 2 G 1

46.32, 46.33

Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten,  

spijsoliën en- vetten en eieren, 10 0 30 50 R 50 3.1 2 G 1

46.34 Grth in dranken (geen zuivel) C 0 0 30 0 30 2 2 G 1

46.35

Grth in tabaksprodukten en 

rokersbenodigheden C 10 0 30 0 30 2 2 G 1

46.36 Grth in suiker, chocolade en suikerwerk C 10 10 30 0 30 2 2 G 1

46.37

Grth in koffie, thee, cacao en specerijen (geen 

ruwe) C 30 10 30 0 30 2 2 G 1

46.38, 46.39

Grth in overige voedings- en genotmiddelen 

(incl. halffabrikaten) C 10 10 30 10 30 2 2 G 1

46.4, 

46,5,46.73.3

Grth in consumentenartikelen, non-food 

(excl. Vuurwerk en munitie) C 10 10 30 10 30 2 2 G 1

4.64.99 Grth in vuurwerk en munitie:
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46.49.9

- consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 

ton C 10 0 30 10 V 30 2 2 G 1

46.49.9

- consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 

tot 50 ton 10 0 30 50 V 50 3.1 2 G 1

46.64; 46.65; 

46.66

Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, 

vakbenodigdheden e.d. C 0 0 30 0 30 2 2 G 1

46.69

Groothandel in overige machines, apparaten 

en toebehoren voor industrie en handel C 0 10 50 0 50 3.1 2 G 1

46.9 Niet-gespecialiseerde groothandel C 0 0 30 0 30 2 2 G 1

46.71.1 Grth in vaste brandstoffen:

46.71.1 - klein, lokaal verzorgingsgebied 10 50 50 30 50 3.1 2 P 2

46.73 Grth in hout en bouwmaterialen:

46.73 - algemeen: b.o. > 2000 m² C 0 10 50 10 50 3.1 2 G 2

46.73 - algemeen: b.o. <= 2000 m² B 0 10 30 10 30 2 1 G 1

46.73.5 zand en grind:

46.73.5 - algemeen: b.o. <= 200 m² B 0 10 30 0 30 2 1 G 1

46.74

Grth in ijzer- en metaalwaren en 

verwarmingsapparatuur:

46.74 - algemeen: b.o. > 2.000 m² C 0 0 50 10 50 3.1 2 G 2

46.74 - algemeen: b.o. < = 2.000 m² B 0 0 30 0 30 2 1 G 1

46.76 Grth in overige intermediaire goederen C 10 10 30 10 30 2 2 G 2

47.91 Postorderbedrijven C 0 0 50 0 50 3.1 2 G 1

49.32 Vervoer per taxi B 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1

49.4

- Goederenwegvervoerbedrijven (zonder 

schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m² 0 0 50 C 30 50 3.1 2 G 1

49.5

Pomp- en compressorstations van 

pijpleidingen B 0 0 30 C 10 30 2 D 1 P 1 B

52.10.2, 

52.10.9

Opslag in koelhuizen e.d.; Opslag in 

distributiecentra en overige opslag (niet in 

tanks, koelhuizen e.d.) 30 10 50 C 50 R 50 3.1 D 2 G 2

52.10.9 Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) B 0 0 30 C 10 30 2 2 G 1

56.2 Cateringbedrijven B 10 0 30 C 10 30 2 1 G 1

58.1 Uitgeverijen (kantoren) A 0 0 10 0 10 1 1 P 1

61

Telecommunicatiebedrijven, excl. 

zendinstallaties A 0 0 10 C 0 10 1 1 P 1

62

Computerservice- en informatietechnologie-

bureau's e.d. A 0 0 10 0 10 1 1 P 1

58, 63 Datacentra B 0 0 30 C 0 30 2 1 P 1

68 Verhuur van en handel in onroerend goed A 0 0 10 0 10 1 1 P 1

77.11

Verhuur en lease van personenauto's en 

lichte bedrijfsauto's B 10 0 30 10 30 2 2 P 1

77.12 

Verhuurbedrijven voor transportmiddelen 

(excl. personenauto's) C 10 0 50 10 50 3.1 D 2 G 1

77.2 Verhuur van consumentenartikelen C 10 10 30 10 30 2 D 2 G 2

77.3

Verhuurbedrijven voor machines en 

werktuigen C 10 0 50 10 50 3.1 D 2 G 1 B

81.22

Gespecialiseerde reiniging van gebouwen en 

industriële reiniging 50 10 30 30 50 3.1 D 1 P 1 B

96.01.1 Tapijtreinigingsbedrijven 30 0 50 30 50 3.1 2 G 1 L

96.01.1 Wasserijen en strijkinrichtingen 30 0 50 C 30 50 3.1 2 G 1

96.01.2 Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30 30 R 30 2 2 G 1 B L

96.01.3 Wasverzendinrichtingen B 0 0 30 0 30 2 1 G 1
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B Detailhandel 

47 Detailhandel voor zover n.e.g. A 0 0 10 0 10 1 1 P 1

47.11

Winkels met algemeen assortiment, voedings- 

en genotmiddelen (geen supermarkten of 

vergelijkbare winkels met verkeersbelasting 

2P) A 0 0 10 0 10 1 1 P 1

47.19.2

Winkels met een algemeen assortiment non-

food (geen warenhuizen ) A 0 0 10 0 10 1 1 P 1

47.22

Detailhandel vlees, wild, gevogelte, met 

roken, koken of bakken A 10 0 10 10 10 1 1 P 1

47.24

Detailhandel brood en banket met bakken 

voor eigen winkel A 10 10 10 C 10 10 1 1 P 1

47.5, 47.7

Winkels in overige (huishoudelijke) artikelen, 

excl. Bouwmarkten, tuincentra, 

hypermarkten (cat.2) A 0 0 10 0 10 1 1 P 1

47.78.9 Detailhandel in vuurwerk tot 10 ton verpakt B 0 0 10 10 V 10 1 1 P 1

C Dienstverlening  

53 Post en koeriers B 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1

64, 65, 66

FINANCIELE INSTELLINGEN EN 

VERZEKERINGSWEZEN A 0 0 10 C 0 10 1 1 P 1

72.1

Natuurwetenschappelijk speur- en 

ontwikkelingswerk 30 10 30 30 R 30 2 1 P 1

72.2

Maatschappij- en geesteswetenschappelijk 

onderzoek A 0 0 10 0 10 1 1 P 1

74.20.3 Ontwikkelcentrales (foto en film) C 10 0 30 C 10 30 2 2 G 1 B

79.1 Reisbemiddeling en reisorganisatie A 0 0 10 0 10 1 1 P 1

63, 69tm71, 73, 

74, 77, 78, 

80tm82

Overige zakelijke dienstverlening: kantoren 

met overwegende baliefunctie B 0 0 10 0 10 1 D 2 P 1

95.2

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

motorfietsen) A 0 0 10 10 10 1 1 P 1

96.01.3 Wasserettes, wassalons A 0 0 10 0 10 1 1 P 1

96.02 Haar- en schoonheidsverzorging A 0 0 10 0 10 1 1 P 1

96.09 Overige dienstverlening (rest) A 0 0 10 C 0 10 1 D 1 P 1

D Kantoor
63, 69tm71, 73, 

74, 77, 78, 

80tm82

Kantoor zonder overwegende baliefunctie 

p.o. <500 m2 A 0 0 10 0 10 1 1 P 1

63, 69tm71, 73, 

74, 77, 78, 

80tm82

Kantoor zonder overwegende baliefunctie, 

p.o.  >500  en <1000m2 B 0 0 10 0 10 1 2 P 1

63, 69tm71, 73, 

74, 77, 78, 

80tm82

Kantoor zonder overwegende baliefunctie, 

p.o.  >1000m2 C 0 0 30 0 30 2 3 P 1

E Maatschappelijke functies

47.73; 47.74

Apotheken; Winkels in drogisterij-, medische 

en orthopedische artikelen A 0 0 0 10 10 1 1 P 1

84

Openbaar bestuur, overheidsdiensten en 

verplichte sociale verzekeringen B 0 0 10 0 10 1 2 P 1

84.25 Brandweerkazernes 0 0 50 C 0 50 3.1 1 G 1

85.2; 85.31

Primair en speciaal onderwijs; Algemeen 

vormend voortgezet onderwijs B 0 0 30 0 30 2 1 P 1

85.32; 85.4; 

85.5

Scholen voor beroeps-, hoger en overig 

onderwijs B 10 0 30 10 30 2 D 2 P 1

86.1 Ziekenhuizen C 10 0 30 C 10 30 2 3 P 2
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86.21; 86.22; 

86.23

Artsenpraktijken, klinieken en 

dagbehandelcentra B 0 0 10 0 10 1 2 P 1

86.91, 86.92.3

Praktijken van verloskundigen en paramedici; 

preventieve gezondheidszorg A 0 0 10 0 10 1 1 P 1

87.1 Verpleeghuizen B 10 0 30 C 0 30 2 1 P 1

88.91 Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk B 0 0 30 0 30 2 2 P 1

91.01; 91.02

Culturele uitleencentra en openbare 

archieven; Musea, kunstgalerieën en -

expositieruimten B 0 0 10 0 10 1 2 P 1

94.1; 94.2

Bedrijfs-, werkgevers- en 

beroepsorganisaties; 

Werknemersorganisaties A 0 0 10 0 10 1 1 P 1

94.91 Levensbeschouwelijke organisaties B 0 0 30 0 30 2 2 P 1

94.99.1 Gezelligheidsverenigingen B 0 0 30 C 0 30 2 D 2 P 1

96.03

Uitvaartverzorging, mortuaria en 

begraafplaatsen, excl. crematoria B 0 0 10 0 10 1 2 P 1

F Cultuur en ontspanning

59; 60 productie films, geluidopnamen, radio en TV C 0 0 30 C 10 30 2 2 G 1

59.14 Bioscopen C 0 0 30 C 0 30 2 3 P 1

85.52 Cultureel onderwijs B 0 0 30 0 30 2 2 P 1

85.52.1 Dansscholen B 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1

90.04

Theaters, schouwburgen, concertgebouwen, 

evenementenhallen C 0 0 30 C 0 30 2 3 P 1

91.01; 91.02 Musea, ateliers, e.d. B 0 0 10 0 10 1 2 P 1

91.04.1 Kinderboerderijen B 30 10 30 C 0 30 2 1 P 1

92.00.9

Exploitatie van amusements- en 

speelautomaten B 0 0 30 C 0 30 2 1 P 1

96.04 Sauna's, solaria, baden e.d. B 10 0 30 C 0 30 2 1 P 1

G Sport

93.11.1 Zwembaden:

93.11.1 - overdekt C 10 0 50 C 10 50 3.1 3 P 1

93.11.2 Sporthallen, excl. Ijshallen - en banen C 0 0 50 C 0 50 3.1 2 P 1

93.11.9 Overige sportaccomodaties:

93.11.9 skelter- en kartbanen, in een hal B 10 0 50 10 50 3.1 2 P 1

93.11.9 kunstskibanen 0 0 30 C 50 R 50 3.1 2 P 2

93.11.9 Golfbanen B 0 0 10 0 10 1 2 P 1

93.12.1; 

93.12.2 Veldsportcomplex (met verlichting) B 0 0 50 C 0 50 3.1 2 P 2

93.12.4 Tennisbanen (met verlichting) B 0 0 50 C 0 50 3.1 2 P 2

93.12.5 Paardensport en maneges 50 30 30 0 50 3.1 2 P 1

93.12.9 Schietinrichtingen:

93.12.9 - buitenbanen met voorzieningen: boogbanen 0 0 30 30 30 2 1 P 1

93.12.9 - binnenbanen: boogbanen A 0 0 10 C 10 10 1 1 P 1

93.13 Fitnesscentra B 10 0 30 C 0 30 2 1 P 1

93.14.4 Bowlen, kegelen, biljarten e.d. B 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1

I Horeca

55.10 Hotels e.d. B 10 0 10 10 10 1 2 P 1

56.1 Lichte Horeca maaltijdenverstrekking

56.1

alleen dagopenstelling: automatiek, 

broodjeszaak, cafetaria, croissanterie, 

luchroom, ijssalon, snackbar  e.d. (zonder 

bezorg- of brengservice) A 10 0 10 C 10 10 1 1 P 1
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56.1

tevens avondopenstelling: bistro, brasserie, 

grillroom, restaurant zonder bezorg- en of 

afhaalservice B 10 0 30 C 10 30 2 2 P 1

56.3 Lichte horeca drankenverstrekking

56.3

alleen dagopenstelling: tearoom, koffiebar 

e.d. A 10 0 10 C 10 10 1 1 P 1

56.3

tevens avondopenstelling: huiskamercafe, 

schaakcafe, bar, ed B 10 0 30 C 10 30 2 2 P 1

56.1 Middelzware horeca, maaltijdenverstrekking

56.1

Restaurant met afhaal- en brengservice (o.a.  

grillroom, pizzeria, chinees, shoarma) C 0 0 30 C 10 30 2 3 P 1

56.3 Middelzware horeca, drankenverstrekking

56.3

Grand café's, Bierhuizen, Irish pubs, tavernes, 

cocktailbars, nachtclub's, etc. B 0 0 50 C 10 50 3.1 2 P 1

56.3

 zalenverhuur zonder regulier gebruik tbv 

feesten of evenementen B 0 0 50 C 10 50 3.1 2 P 1

56.1; 56.3

bedrijven in SBI- categorie 561 of 563 met 

een vloeroppervlake van meer dan 250 m2 C 0 0 50 C 10 50 3.1 3 P 1

56.3 Zware horeca

56.3 Feestcafé's, podiumcafé's, muziekcafé's 0 0 50 C 30 50 3.1 D 3 P 1

56.3

Discotheken,Partycentra, zalenverhuur met 

regulier gebruik tbv feesten of evenementen 

e.d. 0 0 50 C 30 50 3.1 D 3 P 1



Bijlage 4  Staat van bedrijfsactiviteiten 
(toelichting)

Algemeen

Voor de toepassing van milieuzonering in dit plan gebruik gemaakt van de VNG-brochure (editie 

2009). De uitgangspunten met betrekking tot nieuwe bedrijfsvestigingen, maar ook nieuwe 

ruimtelijke ontwikkelingen in de nabijheid van bedrijvigheid, worden in dit bestemmingsplan 

bepaald aan de hand van de methodiek zoals omschreven in deze VNG-brochure. Hierbij wordt 

in veel gevallen een "milieuzone" aangehouden tussen bedrijvigheid en "gevoelige objecten". De 

omvang van deze milieuzone is enerzijds afhankelijk van de mogelijke milieubelasting 

veroorzaakt door de soort bedrijvigheid, en anderzijds ook van de omgeving waarbinnen het 

gevoelige object is gelegen.

milieubelasting

De potentiële milieubelasting veroorzaakt door een bepaalde vorm van bedrijvigheid wordt in 

de VNG-brochure per bedrijfstype bepaald in de bedrijvenlijst, in de VNG-brochure opgenomen 

als bijlage 1. In bijlage 3 van de VNG-brochure is, op basis van de lijst opgenomen in bijlage 1 een 

voorbeeld Staat van Bedrijfsactiviteiten voor bedrijventerreinen (verder: SvB) opgenomen, die 

weer dient als uitgangspunt voor de in dit bestemmingsplan opgenomen SvB. De SvB is een lijst 

waarin de meest voorkomende bedrijven en bedrijvigheid (naar hoofdcategorieën), al naar 

gelang de te verwachten belasting voor het milieu, zijn ingedeeld in een aantal 

milieucategorieën, veelal direct overgenomen uit de VNG-publicatie, waarbij afwijkingen, 

hieronder in deze toelichting, nader worden verduidelijkt. 

De SvB is in zijn algemeenheid een categorale indeling, waarbij per bedrijfscategorie de mate 

van milieu-hygiënische hinderlijkheid, aan de hand van een aantal indicatoren (o.a. geur, gevaar, 

geluid, stof ), wordt aangegeven. In de SvB behorende bij dit bestemmingsplan zijn bedrijven 

opgenomen tot milieucategorie 5.3. Hiervoor gelden specifieke milieuzones, waarvan de straal 

wordt gegeven in door de zgn. "richtafstanden", die zijn opgenomen in de SvB (de "grootste 

afstand", afgeleid van de verschillende hierboven benoemde indicatoren).

de omgeving

De in de SvB genoemde richtafstanden gelden in principe ten opzichte van een rustige 

woonwijk. De ervaren hinderlijkheid van bepaalde activiteiten hangt echter sterk samen met de 

reeds aanwezige belasting van de betreffende milieuaspecten. In bepaalde wijken heerst dan 

ook al een woon- en leefklimaat waar, zonder dat dit de kwaliteit van de leefomgeving aantast, 

in principe ook zwaardere bedrijvigheid kan worden toegelaten. In dit soort wijken geldt dat het 

vanuit het oogpunt van efficiënt ruimtegebruik niet wenselijk is om de functiescheiding zo ver 

mogelijk door te voeren. Op grond van dit alles onderscheidt men in de VNG-brochure, al vanaf 

de eerste publicatie, een tweetal omgevingstypen ('rustige woonwijk' en 'gemengd gebied'), 

waarvoor verschillende richtafstanden gelden. Volgens de VNG-brochure kunnen de 

richtafstanden voor een 'rustige woonwijk', zonder dat dit ten koste gaat van het bestaande 

woon- en leefklimaat, met één afstandstap worden verlaagd indien sprake is van een gemengd 

gebied. 
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Voor de toepassing van milieuzonering op een industrieterrein worden in de VNG-brochure, 

zoals al aangegeven in de inleiding, geen handreikingen gegeven. In de VNG-brochure staat dat 

de richtafstandenlijsten niet zonder meer worden toegepast indien gevoelige functies óp een 

bedrijventerrein voorkomen. "Het gaat hier om historisch gegroeide situaties waar 

burgerwoningen (verspreid of gegroepeerd) zijn vermengd met milieubelastende bedrijvigheid. 

Het gaat ook om gevoelige functies die bewust op een bedrijventerrein of industrieterrein zijn 

gesitueerd. Deze situaties vallen buiten de kaders van de richtafstandenlijsten." Opvallend is te 

noemen dat in de VNG-brochure nog niet wordt ingegaan op de mogelijkheid om bedrijven 

onderling, ten opzichte van elkaar, eveneens te beschouwen als 'gevoelig' voor bepaalde 

vormen van milieuhinder.

Dat neemt echter niet weg dat de Raad van State meent dat de in de VNG-brochure opgenomen 

richtafstanden ook in deze situaties een indicatie kunnen vormen voor de aanvaardbaarheid 

van een bestemmingsplan vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening en door de 

raad als zodanig kunnen worden toegepast. De jurisprudentie laat dan ook zien dat toepassing 

van de VNG-brochure zich niet alleen hoeft te beperken tot de omgevingstyperingen "rustige 

woonwijk" en "gemengd gebied". In de casus 201306680/1/R4 van 18 maart 2015 (Schiedam) 

wordt bijvoorbeeld door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitgesproken 

dat het bij bedrijfswoningen van derden in de directe nabijheid van een industrieterrein geen 

sprake is van 'gemengd gebied' en dat het hier redelijk is om de richtafstanden uit de 

VNG-brochure met twee afstandstappen te verlagen.

Echter, datgene wat hierboven geldt voor het woonklimaat van een bedrijfswoning, kan 

indicatief evenzeer gelden voor het leefklimaat van een bedrijf wat gevoelig is voor een 

bepaalde vorm van hinder. Dit zou dus betekenen dat voor gevoelige objecten op een 

industriegebied de richtafstanden uit de VNG-brochure met twee afstandstappen worden 

verlaagd. Deze "verkleining van de milieuzones" is overigens alleen mogelijk bij die 

milieuaspecten waarvan de ervaren hinderlijkheid wordt bepaald door de heersende 

achtergrondniveaus, zoals het geval is bij stof, geluid of geur. Wanneer de richtwaarde voor 

gevaar (externe veiligheid) bepalend is voor de aan te houden afstand tussen bedrijvigheid en 

gevoelig object, is het uiteraard niet mogelijk om de milieuzone op deze manier te verkleinen. 

Dit kan echter omgekeerd niet gelden voor "geluidhinder" omdat in een geluidgezoneerd 

industrieterrein het speciale vestigingsklimaat voor inrichtingen niet mag worden aangetast.

Dit komt in dit gedeelte van het bestemmingsplan dus overeen met een zwaarte van 3.1 voor 

gevaar, en gelet op het bovenstaande (toepassing van het gestelde in de casus 

201306680/1/R4), een zwaarte van 4.1 voor stof en geur. Voor wat betreft de zwaarte van de 

geluidsbelasting wordt overal op het terrein aangesloten bij de indeling van het vigerende plan. 

Door aansluiting te zoeken bij de bestaande indeling wordt immers veilig gesteld dat de 

autonome ontwikkeling van het gebied, in milieuhygiënische zin, niet in negatieve zin wordt 

beïnvloed door voorliggend plan.

Wanneer door het treffen van maatregelen de bovengenoemde afstanden tot gevoelige 

objecten haalbaar zijn en dit aan de hand van nadere onderzoeken objectief kan worden 

aangetoond, kunnen ook bedrijven in hogere milieucategorieën, begrenst door de hoogste 

waarde die op de plankaart is weergegeven, zich ter plaatse vestigen (zie ook onder het kopje 

"gemotiveerd afwijken"). Dit uiteraard onverlet de criteria die gelden vanuit de 

milieuregelgeving (BRZO, BEVI, Activiteitenbesluit, etc.). Deze methodiek kan, blijkens de 

bestaande jurisprudentie, overigens niet onverkort worden toegepast wanneer er sprake is van 

"bijzondere gevoeligheid" van een bepaald bedrijf voor een van de genoemde vormen van 

milieuhinder. In dit geval is maatwerk noodzakelijk. 

gemotiveerd afwijken
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De VNG-brochure is bedoeld als hulpmiddel en niet als blauwdruk. Er kan van de brochure 

worden afgeweken wanneer aannemelijk wordt gemaakt dat, ondanks het voldoen aan de in de 

VNG-brochure genoemde richtafstanden, de bedrijfsvoering door nieuwe ontwikkelingen in 

sommige gevallen toch wordt beperkt. Of omgekeerd kan het ook aan de orde zijn dat een 

goed- woon- en leefklimaat bij kleinere afstanden juist wel kan worden gewaarborgd. 

Belangrijke voorwaarde hierbij is echter wel dat aan dergelijke afwegingen een zeer gedegen 

nader onderzoek ten grondslag moet liggen. 

Er kan dus "mits zorgvuldig gemotiveerd", ook worden afgeweken van de in de VNG-brochure 

genoemde richtafstanden voor functiescheiding. Hierbij dienen ook de mogelijke (toekomstige) 

gevolgen voor het woon- en leefmilieu, toch al direct te worden meegewogen in de 

belangenafweging. De Raad van State meent dat een bevoegd gezag zich reeds bij de 

bestemmingsplanprocedure een oordeel dient te vormen of, uitgaande van de "representatieve 

invulling van de maximale planologische mogelijkheden", geen onoverkomelijke problemen zijn 

te verwachten. Hierdoor kan de belangenafweging dienaangaande ook niet worden 

doorgeschoven naar de Wabo-(milieu)vergunningverlening (o.a. ABRvS 200408416/1, Zaanstad). 

Bestemmingsplannen mogen immers geen bestemmingen bevatten die niet kunnen worden 

gerealiseerd omdat bij voorbaat al vaststaat dat niet aan de milieueisen kan worden voldaan.

Vooralsnog valt uit de jurisprudentie nog niet eenduidig af te leiden wat dan de 

toetsingsgrondslag van deze nadere motivatie zou moeten zijn. Meer dan aannemelijk is echter 

dat hiervoor in vele gevallen het Activiteitenbesluit kan worden gebruikt. Het Activiteitenbesluit 

is een algemene maatregel van bestuur waarin regels zijn opgenomen die nodig zijn ter 

bescherming van het milieu tegen de nadelige gevolgen van bedrijfsactiviteiten, die gelden voor 

de overgrote meerderheid van de bedrijven in Nederland. De normen die het activiteitenbesluit 

bevat, hebben in principe geen 'omgekeerde werking', het bevat dus geen normen voor een 

'redelijk woon- en leefklimaat' voor milieugevoelige functies. Het bestemmingsplan, dan wel 

een besluit tot afwijking daarvan, blijft hierdoor het middel om een woon- en leefklimaat van 

omwonenden te beschermen (o.a. ABRvS 201302600/1/A1, Lingewaard). 

Toch kent de bestuursrechter in de praktijk al wel degelijk een omgekeerde werking toe aan de 

normen van het Activiteitenbesluit. Wanneer een bedrijf, door bijvoorbeeld nieuwvestiging van 

een woning, niet meer aan de normen van het Activiteitenbesluit zou kunnen voldoen, wordt het 

bestemmingsplan geacht niet meer te voldoen aan het uitgangspunt van een goede ruimtelijke 

ordening. Dit vanuit de gedachte dat indien aan het Activiteitenbesluit wordt voldaan, er in 

beginsel sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Of er bij vestiging van milieubelastende 

functies in een bestemmingsplan een redelijk woon- en leefklimaat aan milieugevoelige functies 

wordt geboden, wordt dus, zoals hierboven al uitgewerkt, in beginsel bepaald aan de hand van 

de richtafstanden, of mogelijkheid tot functiemenging, als omschreven in de VNG-publicatie 

'Bedrijven en milieuzonering'. Ook toekomstige ontwikkelingen worden dan geacht te zijn 

meegewogen.

Wanneer aan de VNG-richtafstand, of voorwaarde voor functiemenging, wordt voldaan, dan 

hoeft er dus in principe geen toets meer aan het Activiteitenbesluit plaats te vinden. 

Kanttekening die hierbij bij dit bestemmingsplan gemaakt moet worden is dat het 

industrieterrein Westkanaaldijk in principe bedoeld is voor zware bedrijvigheid die niet in alle 

gevallen afdoende of volledig wordt gereguleerd door het Activiteitenbesluit. In deze gevallen 

dient de haalbaarheid van bedrijfsvestiging- en/of uitbreiding te worden getoetst aan de van 

toepassing zijnde specifieke regelgeving, zoals bijvoorbeeld het  Besluit risico's zware 

ongevallen (BRZO), Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) of de Wet geurhinder en 

veehouderijen (Wgv). 

Uiteraard geldt hiervoor wel de uitzondering dat, wanneer (onderbouwd) aannemelijk wordt 

gemaakt dat de criteria van de VNG-brochure in het concrete geval niet volstaan, nader 

onderzoek noodzakelijk is. Wanneer de richtafstand echter groter is dan in een voorliggende 
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situatie kan worden gehaald, is bedrijfsvestiging dan ook nog steeds niet uitgesloten. Dit 

omdat, door middel van een algemene afwijkingsbevoegdheid, ook de mogelijkheid geboden 

wordt, om van de, op de VNG-brochure gebaseerde, SvB af te wijken. Deze 

afwijkingsbevoegdheid geldt ook voor bedrijfssoorten die niet op de lijst voorkomen en/of voor 

bedrijven uit een hogere milieuhindercategorie dan het bestemmingsplan toelaat. Uiteraard 

dient hieraan wel een zorgvuldige motivering, in de bovenstaande zin, ten grondslag te liggen.

Bij ruimtelijke ontwikkelingen waarbij kwetsbare bestemmingen worden gerealiseerd, dient 

ook rekening te worden gehouden met de milieuzones rondom de bedrijven. Ook hier geldt dat 

bij inachtneming van de VNG-criteria in principe geen nader onderzoek noodzakelijk is. Maar net 

zoals bedrijven soms kunnen worden gerealiseerd op kortere afstanden dan volgens de 

VNG-richtlijnafstanden wenselijk is, kunnen omgekeerd ook gevoelige objecten op geringere 

afstanden dan de hierboven genoemde richtafstanden toelaatbaar zijn, wanneer het 

betreffende bedrijf enerzijds geen uitbreidingsmogelijkheden meer heeft (wanneer er dus 

aannemelijk wordt gemaakt dat wordt uitgegaan van de "representatieve invulling van de 

maximale planologische mogelijkheden") en er anderzijds sprake is van een "goed leefklimaat" 

ter plaatse van de geprojecteerde nieuwbouw.

Of deze situatie zich inderdaad voordoet, kan worden beoordeeld aan de hand van het 

aanvullend toetsingskader, zoals opgenomen in bijlage 5 van de VNG-brochure. De 

jurisprudentie laat hierbij echter zien dat aan de normstelling van het Activiteitenbesluit de 

plaats toekomt die de VNG-brochure reserveert voor haar eigen normstelling in het 

"Toetsingskader voor ontheffingen en planherzieningen". De gemeente Nijmegen zoekt dan 

ook, bij de toepassing van dit VNG-toetsingskader, aansluiting bij de jurisprudentie in deze.

De verbijzonderde Staat van Bedrijfsactiviteiten

Zoals hierboven al aangeduid is bijlage 3 van de VNG brochure leidraad geweest bij de 

samenstelling van de in dit bestemmingsplan opgenomen SvB. De bijlage 3 van de VNG-brochure 

kan overigens ook worden gezien als een samenvatting en tevens uitwerking van de door het 

Centraal bureau voor de statistiek (CBS) uitgewerkte "Index per klasse bij de SBI 2008". 

Mogelijk is bij het gebruik van de SvB verwarrend dat bepaalde bedrijven van een categorie 

specifiek nog worden benoemd, terwijl de hoofdgroep tevens is benoemd (bijvoorbeeld: 

hoofdcategorie 'Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven' (SBI-codes 

4511, 452, 453, 454), maar ook worden Autoplaatwerkerijen (SBI-code 45204)) genoemd die 

onder deze groep bedrijven is te rekenen. Dit heeft echter daarmee te maken dat de 

milieubelasting van dergelijke bedrijven afwijkt van die de hoofdcategorie (in het voorbeeld 

heeft de hoofdgroep milieucategorie 2, terwijl het specifieke bedrijf autoplaatwerkerijen valt 

onder milieucategorie 3.2). In het bestemmingsplan (regels en verbeelding) is aangegeven 

welke milieucategorie is toegestaan.

Daarnaast zijn er enkele inhoudelijke wijzigingen, die in het onderstaande puntsgewijs zullen 

worden toegelicht:

gelet op het karakter van de omgeving zijn agrarische bedrijven, evenals dienstverlenende 

bedrijven in deze sector, niet opgenomen in de SvB;

detailhandel (met uitzondering van garagebedrijven en productiegebonden en 

ondergeschikte detailhandel), zelfstandige kantoren en commerciële dienstverlening zijn 

niet toegestaan;

vormen van demontage (scooters, bromfietsen, motorfietsen), maar ook de reparatie en 

handel in vrachtwagens zijn vanwege een ongewenste ruimtelijke uitstrailing niet 
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toegestaan. De bedrijfsactiviteiten (met SBI-codes (2008): 4677, 45.19) zijn dan ook niet 

opgenomen in de staat van bedrijfsactiviteiten van dit bestemmingsplan;

benzineservicestations worden niet als categorie genoemd in bijlage 3 van de 

VNG-brochure, hierbij wordt aansluiting gezocht, omdat de mening wordt gedeeld dat 

dergelijke bedrijven in principe niet thuishoren op een industrieterrein. Om verwarring 

dienaangaande te vermijden, die mogelijk wel wordt veroorzaakt door de betiteling van de 

hoofdcategorie in de VNG-brochure: 'Handel/reparatie van auto's, motorfietsen; 

benzineservicestations', wordt deze betiteling in overeenstemming gebracht met de 

bovenstaande bepalingen, namelijk: 'Handel/reparatie/keuring van auto's, motorfietsen'.
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Bijlage 5  Staat van bedrijfsactiviteiten
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10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN
101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking:
101, 102 1 - slachterijen en pluimveeslachterijen 100 0 100 C 50 R 100 D 3.2
101 4 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m² 100 0 100 C 50 R 100 3.2
101 5 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m² 50 0 50 C 30 50 3.1
101 6 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m² 30 0 50 10 50 3.1

101, 102 7 - loonslachterijen 50 0 50 10 50 3.1

108 8
- vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met p.o. < 2.000 
m² 50 0 50 10 50 3.1

102 0 Visverwerkingsbedrijven:
102 2 - conserveren 200 0 100 C 30 200 4.1
102 5 - verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m² 100 10 50 30 100 3.2
102 6 - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² 50 10 30 10 50 3.1
1031 0 Aardappelprodukten fabrieken:
1031 2 - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m² 50 10 50 50 R 50 3.1
1032, 1039 0 Groente- en fruitconservenfabrieken:
1032, 1039 1 - jam 50 10 100 C 10 100 3.2
1032, 1039 2 - groente algemeen 50 10 100 C 10 100 3.2
1032, 1039 3 - met koolsoorten 100 10 100 C 10 100 3.2
104101 0 Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten:
104101 1 - p.c. < 250.000 t/j 200 30 100 C 30 R 200 4.1
1042 0 Margarinefabrieken:
1042 1 - p.c. < 250.000 t/j 100 10 200 C 30 R 200 4.1
1042 2 - p.c. >= 250.000 t/j 200 10 300 C Z 50 R 300 4.2
1051 0 Zuivelprodukten fabrieken:
1051 1 - gedroogde produkten, p.c. >= 1,5 t/u 200 100 500 C Z 50 R 500 5.1
1051 2 - geconcentreerde produkten, verdamp. cap. >=20 t/u 200 30 500 C Z 50 R 500 5.1
1051 3 - melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j 50 0 100 C 50 R 100 3.2
1051 4 - melkprodukten fabrieken v.c. >= 55.000 t/j 100 0 300 C Z 50 R 300 4.2
1051 5 - overige zuivelprodukten fabrieken 50 50 300 C 50 R 300 4.2
1052 1 Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² 50 0 100 C 50 R 100 3.2
1052 2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² 10 0 30 0 30 2
1061 2 - p.c. < 500 t/u 100 50 200 C 50 R 200 4.1
1061 Grutterswarenfabrieken 50 100 200 C 50 200 D 4.1
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1062 0 Zetmeelfabrieken:
1062 1 - p.c. < 10 t/u 200 50 200 C 30 R 200 4.1
1091 5 - mengvoeder, p.c. < 100 t/u 200 50 200 C 30 200 4.1
1092 Vervaardiging van voer voor huisdieren 200 100 200 C 30 200 4.1
1071 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:
1071 1 - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens 30 10 30 C 10 30 2
1071 2 - v.c. >= 7500 kg meel/week 100 30 100 C 30 100 3.2
1072 Banket, biscuit- en koekfabrieken 100 10 100 C 30 100 3.2
10821 0 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:

10821 2 - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 2.000 m² 100 30 50 30 100 3.2

10821 3 - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m² 30 10 30 10 30 2
10821 5 - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m² 100 30 50 30 R 100 3.2
10821 6 - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² 30 10 30 10 30 2
1073 Deegwarenfabrieken 50 30 10 10 50 3.1
1083 0 Koffiebranderijen en theepakkerijen:
1083 2 - theepakkerijen 100 10 30 10 100 3.2
108401 Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden 200 30 50 10 200 4.1
1089 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen 200 30 50 30 200 D 4.1
1089 Bakkerijgrondstoffenfabrieken 200 50 50 50 R 200 4.1
1089 0 Soep- en soeparomafabrieken:
1089 1 - zonder poederdrogen 100 10 50 10 100 3.2
1089 Bakmeel- en puddingpoederfabrieken 200 50 50 30 200 4.1
110102 0 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:
110102 1 - p.c. < 5.000 t/j 200 30 200 C 30 R 200 4.1
1102 t/m 1104 Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30 C 0 30 2
1107 Mineraalwater- en frisdrankfabrieken 10 0 100 50 R 100 3.2

12 - VERWERKING VAN TABAK
120 Tabakverwerkende industrie 200 30 50 C 30 200 4.1

13 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL
131 Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100 30 100 3.2
132 0 Weven van textiel:
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132 1 - aantal weefgetouwen < 50 10 10 100 0 100 3.2
132 2 - aantal weefgetouwen >= 50 10 30 300 Z 50 300 4.2
133 Textielveredelingsbedrijven 50 0 50 10 50 3.1
139 Vervaardiging van textielwaren 10 0 50 10 50 3.1
1393 Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken 100 30 200 10 200 4.1
139, 143 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen 0 10 50 10 50 3.1

14 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT
141 Vervaardiging kleding van leer 30 0 50 0 50 3.1
141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2
142, 151 Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont 50 10 10 10 50 3.1

15 - VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)
151 Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) 50 10 30 10 50 D 3.1
152 Schoenenfabrieken 50 10 50 10 50 3.1

16 - HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.
16101 Houtzagerijen 0 50 100 50 R 100 3.2
16102 0 Houtconserveringsbedrijven:
16102 1 - met creosootolie 200 30 50 10 200 4.1
16102 2 - met zoutoplossingen 10 30 50 10 50 3.1
1621 Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 100 30 100 10 100 3.2
162 0 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout 0 30 100 0 100 3.2
162 1 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2 0 30 50 0 50 3.1
162902 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 10 30 0 30 2

17 - VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN
1711 Vervaardiging van pulp 200 100 200 C 50 R 200 4.1
1712 0 Papier- en kartonfabrieken:
1712 1 - p.c. < 3 t/u 50 30 50 C 30 R 50 3.1
1712 2 - p.c. 3 - 15 t/u 100 50 200 C Z 50 R 200 4.1
172 Papier- en kartonwarenfabrieken 30 30 100 C 30 R 100 3.2
17212 0 Golfkartonfabrieken:
17212 1 - p.c. < 3 t/u 30 30 100 C 30 R 100 3.2
17212 2 - p.c. >= 3 t/u 50 30 200 C Z 30 R 200 4.1
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58 - UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA
581 Uitgeverijen 0 0 10 0 10 1
1811 Drukkerijen van dagbladen 30 0 100 C 10 100 3.2
1812 Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) 30 0 100 10 100 3.2
18129 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30 0 30 2
1814 A Grafische afwerking 0 0 10 0 10 1
1814 B Binderijen 30 0 30 0 30 2
1813 Grafische reproduktie en zetten 30 0 10 10 30 2
1814 Overige grafische aktiviteiten 30 0 30 10 30 D 2
182 Reproduktiebedrijven opgenomen media 0 0 10 0 10 1

19 - AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; BEWERKING SPLIJT-/KWEEKSTOFFEN
19202 A Smeeroliën- en vettenfabrieken 50 0 100 30 R 100 3.2

20 - VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN
202 0 Landbouwchemicaliënfabrieken:
2120 0 Farmaceutische produktenfabrieken:
2120 1 - formulering en afvullen geneesmiddelen 50 10 50 50 R 50 3.1
2120 2 - verbandmiddelenfabrieken 10 10 30 10 30 2
2052 0 Lijm- en plakmiddelenfabrieken:
2052 1 - zonder dierlijke grondstoffen 100 10 100 50 100 3.2
205902 Fotochemische produktenfabrieken 50 10 100 50 R 100 3.2
205903 A Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken 50 10 50 50 R 50 3.1

22 - VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF
221102 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:
221102 1 - vloeropp. < 100 m2 50 10 30 30 50 3.1
221102 2 - vloeropp. >= 100 m2 200 50 100 50 R 200 4.1
2219 Rubber-artikelenfabrieken 100 10 50 50 R 100 D 3.2
222 0 Kunststofverwerkende bedrijven:
222 3 - productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststofbouwmaterialen 50 30 50 30 50 3.1
23 -

23 - VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN
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231 0 Glasfabrieken:
231 1 - glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j 30 30 100 30 100 3.2
231 2 - glas en glasprodukten, p.c. >= 5.000 t/j 30 100 300 C Z 50 R 300 4.2
231 Glasbewerkingsbedrijven 10 30 50 10 50 3.1
232, 234 0 Aardewerkfabrieken:
232, 234 1 - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 10 10 30 10 30 2
232, 234 2 - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW 30 50 100 30 100 3.2
233 A Baksteen en baksteenelementenfabrieken 30 200 200 30 200 4.1
235201 0 Kalkfabrieken:
235201 1 - p.c. < 100.000 t/j 30 200 200 30 R 200 4.1
235202 0 Gipsfabrieken:
235202 1 - p.c. < 100.000 t/j 30 200 200 30 R 200 4.1
23611 0 Betonwarenfabrieken:
23611 1 - zonder persen, triltafels en bekistingtrille 10 100 200 30 200 4.1
23611 2 - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. < 100 t/d 10 100 300 30 300 4.2
23611 3 - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. >= 100 t/d 30 200 700 Z 30 700 5.2
23612 0 Kalkzandsteenfabrieken:
23612 1 - p.c. < 100.000 t/j 10 50 100 30 100 3.2
23612 2 - p.c. >= 100.000 t/j 30 200 300 Z 30 300 4.2
2362 Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken 50 50 100 30 100 3.2
2363, 2364 0 Betonmortelcentrales:
2363, 2364 1 - p.c. < 100 t/u 10 50 100 10 100 3.2
2363, 2364 2 - p.c. >= 100 t/u 30 200 300 Z 10 300 4.2
2365, 2369 0 Vervaardiging van produkten van beton, (vezel)cement en gips:
2365, 2369 1 - p.c. < 100 t/d 10 50 100 50 R 100 3.2
237 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:
237 1 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m² 10 30 100 0 100 D 3.2
237 2 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m² 10 30 50 0 50 3.1
237 3 - met breken, zeven of drogen,   v.c. < 100.000 t/j 10 100 300 10 300 4.2
237 4 - met breken, zeven of drogen,   v.c. >= 100.000 t/j 30 200 700 Z 10 700 5.2
2391 Slijp- en polijstmiddelen fabrieken 10 30 50 10 50 D 3.1
2399 B0 Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol):
2399 B1 - steenwol, p.c. >= 5.000 t/j 100 200 300 C Z 30 300 4.2
2399 B2 - overige isolatiematerialen 200 100 100 C 50 200 4.1
2399 C Minerale produktenfabrieken n.e.g. 50 50 100 50 100 D 3.2
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2399 D0 Asfaltcentrales: p.c.< 100 ton/uur 100 50 200 30 200 4.1
2399 D1 - asfaltcentrales, p.c. >= 100 ton/uur 200 100 300 Z 50 300 4.2

24 - VERVAARDIGING VAN METALEN
241 0 Ruwijzer- en staalfabrieken:
245 0 IJzeren- en stalenbuizenfabrieken:
245 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 500 30 500 5.1
245 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 100 1000 Z 50 R 1000 5.3
243 0 Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen:
243 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 300 30 300 4.2
243 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 50 700 Z 50 R 700 5.2
244 A0 Non-ferro-metaalfabrieken:
244 A1 - p.c. < 1.000 t/j 100 100 300 30 R 300 4.2
244 B0 Non-ferro-metaalwalserijen, -trekkerijen e.d.:
244 B1 - p.o. < 2.000 m2 50 50 500 50 R 500 5.1
2451, 2452 0 IJzer- en staalgieterijen/ -smelterijen:
2451, 2452 1 - p.c. < 4.000 t/j 100 50 300 C 30 R 300 4.2
2451, 2452 2 - p.c. >= 4.000 t/j 200 100 500 C Z 50 R 500 5.1
2453, 2454 0 Non-ferro-metaalgieterijen/ -smelterijen:
2453, 2454 1 - p.c. < 4.000 t/j 100 50 300 C 30 R 300 4.2
2453, 2454 2 - p.c. >= 4.000 t/j 200 100 500 C Z 50 R 500 5.1

25, 31 -
VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. 
MACH./TRANSPORTMIDD.)

251, 331 0 Constructiewerkplaatsen
251, 331 1 - gesloten gebouw 30 30 100 30 100 3.2
251, 331 1a - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2 30 30 50 10 50 3.1
251, 331 2 - in open lucht, p.o. < 2.000 m2 30 50 200 30 200 4.1
251, 331 3 - in open lucht, p.o. >= 2.000 m2 50 200 300 Z 30 300 4.2
2529, 3311 0 Tank- en reservoirbouwbedrijven:
2529, 3311 1 - p.o. < 2.000 m2 30 50 300 30 R 300 4.2
2529, 3311 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 100 500 Z 50 R 500 5.1
2521, 2530, 3311 Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels 30 30 200 30 200 4.1
255, 331 A Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven 10 30 200 30 200 4.1
255, 331 B Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. 50 30 100 30 100 D 3.2
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255, 331 B1 Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2 30 30 50 10 50 D 3.1
2561, 3311 0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:
2561, 3311 1 - algemeen 50 50 100 50 100 3.2
2561, 3311 10 - stralen 30 200 200 30 200 D 4.1
2561, 3311 11 - metaalharden 30 50 100 50 100 D 3.2
2561, 3311 12 - lakspuiten en moffelen 100 30 100 50 R 100 D 3.2
2561, 3311 2 - scoperen (opspuiten van zink) 50 50 100 30 R 100 D 3.2
2561, 3311 3 - thermisch verzinken 100 50 100 50 100 3.2
2561, 3311 4 - thermisch vertinnen 100 50 100 50 100 3.2
2561, 3311 5 - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten) 30 50 100 30 100 3.2
2561, 3311 6 - anodiseren, eloxeren 50 10 100 30 100 3.2
2561, 3311 7 - chemische oppervlaktebehandeling 50 10 100 30 100 3.2
2561, 3311 8 - emailleren 100 50 100 50 R 100 3.2
2561, 3311 9 - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed) 30 30 100 50 100 3.2
2562, 3311 1 Overige metaalbewerkende industrie 10 30 100 30 100 D 3.2
2562, 3311 2 Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m2 10 30 50 10 50 D 3.1
259, 331 A0 Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:
259, 331 A1 - p.o. < 2.000 m2 30 50 200 30 200 4.1
259, 331 A2 - p.o. >= 2.000 m2 50 100 500 Z 30 500 5.1
259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. 30 30 100 30 100 3.2
259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m2 30 30 50 10 50 3.1

27, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN
27, 28, 33 0 Machine- en apparatenfabrieken incl. reparatie:
27, 28, 33 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 100 30 100 D 3.2
27, 28, 33 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 30 200 30 200 D 4.1
28, 33 3 - met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW 50 30 300 Z 30 300 D 4.2

26, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS
26, 28, 33 A Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie 30 10 30 10 30 2

26, 27, 33 - VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.
271, 331 Elektromotoren- en generatorenfabrieken incl. reparatie 200 30 30 50 200 4.1
271, 273 Schakel- en installatiemateriaalfabrieken 200 10 30 50 200 4.1
272 Accumulatoren- en batterijenfabrieken 100 30 100 50 100 3.2
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293 Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 30 10 30 2

26, 33 - VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH.
261, 263, 264, 331 Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. incl. reparatie 30 0 50 30 50 D 3.1
2612 Fabrieken voor gedrukte bedrading 50 10 50 30 50 3.1

26, 32, 33 - VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN
26, 32, 33 A Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie 30 0 30 0 30 2

29 VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS
291 0 Autofabrieken en assemblagebedrijven
291 1 - p.o. < 10.000 m2 100 10 200 C 30 R 200 D 4.1
291 2 - p.o. >= 10.000 m2 200 30 300 Z 50 R 300 4.2
29201 Carrosseriefabrieken 100 10 200 30 R 200 4.1
29202 Aanhangwagen- en opleggerfabrieken 30 10 200 30 200 4.1
293 Auto-onderdelenfabrieken 30 10 100 30 R 100 3.2

30 - VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS)
301, 3315 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:
301, 3315 1 - houten schepen 30 30 50 10 50 3.1
301, 3315 2 - kunststof schepen 100 50 100 50 R 100 3.2
301, 3315 3 - metalen schepen < 25 m 50 100 200 30 200 4.1
301, 3315 4 - metalen schepen >= 25m en/of proefdraaien motoren >= 1 MW 100 100 500 C Z 50 500 5.1
302, 317 0 Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:
302, 317 1 - algemeen 50 30 100 30 100 3.2
302, 317 2 - met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW 50 30 300 Z 30 R 300 4.2
303, 3316 0 Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:
303, 3316 1 - zonder proefdraaien motoren 50 30 200 30 200 4.1
309 Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 30 10 100 30 R 100 3.2
3099 Transportmiddelenindustrie n.e.g. 30 30 100 30 100 D 3.2

31 - VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.
310 1 Meubelfabrieken 50 50 100 30 100 D 3.2
9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 0 10 10 0 10 1
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321 Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10 10 30 2
322 Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30 10 30 2
323 Sportartikelenfabrieken 30 10 50 30 50 3.1
324 Speelgoedartikelenfabrieken 30 10 50 30 50 3.1
32991 Sociale werkvoorziening 0 30 30 0 30 2
32999 Vervaardiging van overige goederen n.e.g. 30 10 50 30 50 D 3.1

38 - VOORBEREIDING TOT RECYCLING
383201 Metaal- en autoschredders 30 100 500 Z 30 500 5.1
383202 A0 Puinbrekerijen en -malerijen:
383202 A1 - v.c. < 100.000 t/j 30 100 300 10 300 4.2
383202 A2 - v.c. >= 100.000 t/j 30 200 700 10 700 5.2
383202 C Afvalscheidingsinstallaties 200 200 300 C 50 300 4.2

35 - PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER
35 B0 bio-energieinstallaties electrisch vermogen < 50 MWe:

35 B1
- covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, GFT en reststromen 
voedingsindustrie 100 50 100 30 R 100 3.2

35 B2 - vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa 50 50 100 30 R 100 3.2
35 C0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:
35 C1 - < 10 MVA 0 0 30 C 10 30 2
35 C2 - 10 - 100 MVA 0 0 50 C 30 50 3.1
35 C3 - 100 - 200 MVA 0 0 100 C 50 100 3.2
35 C4 - 200 - 1000 MVA 0 0 300 C Z 50 300 4.2
35 C5 - >= 1000 MVA 0 0 500 C Z 50 500 5.1
35 D3 - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A 0 0 10 C 10 10 1
35 D4 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C 0 0 30 C 10 30 2
35 D5 - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D 0 0 50 C 50 R 50 3.1
35 E0 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:
35 E1 - stadsverwarming 30 10 100 C 50 100 3.2
35 E2 - blokverwarming 10 0 30 C 10 30 2

36 - WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER
36 A0 Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:
36 A2 - bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling 10 0 50 C 30 50 3.1
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36 B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:
36 B1 - < 1 MW 0 0 30 C 10 30 2
36 B2 - 1 - 15 MW 0 0 100 C 10 100 3.2
36 B3 - >= 15 MW 0 0 300 C 10 300 4.2

41, 42, 43 - BOUWNIJVERHEID
41, 42, 43 0 Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m² 10 30 100 10 100 3.2
41, 42, 43 1 - bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m² 10 30 50 10 50 3.1
41, 42, 43 2 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m² 10 30 50 10 50 3.1
41, 42, 43 3 - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m² 0 10 30 10 30 2

45 - HANDEL/REPARATIE/KEURING VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN
4511, 452, 453,454 Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven 10 0 30 10 30 2
45204 A Autoplaatwerkerijen 10 30 100 10 100 3.2
45204 C Autospuitinrichtingen 50 30 30 30 R 50 3.1
7120 APK-keuringstations 10 0 30 10 30 2

46 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING
461 Handelsbemiddeling 0 0 10 0 10 1
4621 0 Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders 30 30 50 30 R 50 3.1

4621 1
Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders met een verwerkingscapaciteit van 500 ton/uur 
of meer 100 100 300 Z 50 R 300 4.2

4622 Grth in bloemen en planten 10 10 30 0 30 2
4623 Grth in levende dieren 50 10 100 C 0 100 3.2
4624 Grth in huiden, vellen en leder 50 0 30 0 50 3.1
46217, 4631 Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen 30 10 30 50 R 50 3.1
4632, 4633 Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën 10 0 30 50 R 50 3.1
4634 Grth in dranken 0 0 30 0 30 2
4635 Grth in tabaksprodukten 10 0 30 0 30 2
4636 Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30 0 30 2
4637 Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10 30 0 30 2
4638, 4639 Grth in overige voedings- en genotmiddelen 10 10 30 10 30 2
464, 46733 Grth in overige consumentenartikelen 10 10 30 10 30 2
46499 0 Grth in vuurwerk en munitie:
46499 1 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton 10 0 30 10 V 30 2
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46499 2 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton 10 0 30 50 V 50 3.1
46499 5 - munitie 0 0 30 30 30 2
46711 0 Grth in vaste brandstoffen:
46711 1 - klein, lokaal verzorgingsgebied 10 50 50 30 50 3.1
46713 Grth minerale olieprodukten (excl. brandstoffen) 100 0 30 50 100 3.2
46722, 46723 Grth in metalen en -halffabrikaten 0 10 100 10 100 3.2
4673 0 Grth in hout en bouwmaterialen:
4673 1 - algemeen: b.o. > 2000 m² 0 10 50 10 50 3.1
4673 2 - algemeen: b.o. <= 2000 m² 0 10 30 10 30 2
46735 4 zand en grind:
46735 5 - algemeen: b.o. > 200 m² 0 30 100 0 100 3.2
46735 6 - algemeen: b.o. <= 200 m² 0 10 30 0 30 2
4674 0 Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:
4674 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m² 0 0 50 10 50 3.1
4674 2 0 0 30 0 30 2
46752 Grth in kunstmeststoffen 30 30 30 30 R 30 2
4676 Grth in overige intermediaire goederen 10 10 30 10 30 2
466 0 Grth in machines en apparaten:
466 1 - machines voor de bouwnijverheid 0 10 100 10 100 3.2
466 2 - overige 0 10 50 0 50 3.1
466, 469 Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. 0 0 30 0 30 2

47 - DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN
4791 Postorderbedrijven 0 0 50 0 50 3.1
952 Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) 0 0 10 10 10 1

55 - LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING
562 Cateringbedrijven 10 0 10 C 10 10 D 1

-
- VERVOER OVER LAND

493 Bus-, tram- en metrostations en -remises 0 10 100 C 0 100 D 3.2
493 Taxibedrijven 0 0 30 C 0 30 2
493 Touringcarbedrijven 10 0 100 C 0 100 3.2
494 0 Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m² 0 0 100 C 30 100 3.2
494 1 - Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m² 0 0 50 C 30 50 3.1
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495 Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 0 0 30 C 10 30 D 2

50, 51 - VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT
50, 51 A Vervoersbedrijven (administratie) 0 0 10 0 10 1

52 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER
52242 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart:
52242 1 - containers 0 10 300 50 R 300 4.2
52242 2 - stukgoederen 0 10 100 50 R 100 D 3.2
52242 3 - ertsen, mineralen, e.d., opslagopp. < 2.000 m² 30 200 300 30 300 4.2
52102, 52109 A Distributiecentra, pak- en koelhuizen 30 10 50 C 50 R 50 D 3.1
52109 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 0 0 30 C 10 30 2
5222 Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (administratie) 0 0 10 0 10 1
5223 B Helikopterlandplaatsen 0 50 500 50 500 5.1
5229 Expediteurs, cargadoors (administratie) 0 0 10 0 10 D 1

53 - POST EN TELECOMMUNICATIE
531, 532 Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C 0 30 2
61 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C 0 10 1
61 B0 zendinstallaties:
61 B2 - FM en TV 0 0 0 C 10 10 1
61 B3 - GSM en UMTS-steunzenders (indien bouwvergunningplichtig) 0 0 0 C 10 10 1

77 -
VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE 
GOEDEREN

7711 Personenautoverhuurbedrijven 10 0 30 10 30 2
7712, 7739 Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's) 10 0 50 10 50 D 3.1
773 Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 10 0 50 10 50 D 3.1
772 Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 10 10 30 10 30 D 2

-
62 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE
62 A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 0 0 10 0 10 1
58, 63 B Datacentra 0 0 30 C 0 30 2

72 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK
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721 Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 30 10 30 30 R 30 2
722 Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 0 0 10 0 10 1

-
- OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

812 Reinigingsbedrijven voor gebouwen 50 10 30 30 50 D 3.1
74203 Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 C 10 30 2

37, 38, 39 - MILIEUDIENSTVERLENING
3700 A0 AWZI's en gierverwerkingsinricht., met afdekking voorbezinktanks:
3700 A1 - < 100.000 i.e. 200 10 100 C 10 200 4.1
3700 B rioolgemalen 30 0 10 C 0 30 2
381 A Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d. 50 30 50 10 50 3.1
381 B Gemeentewerven (afval-inzameldepots) 30 30 50 30 R 50 3.1
381 C Vuiloverslagstations 200 200 300 30 300 4.2
382 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:
382 A2 - kabelbranderijen 100 50 30 10 100 3.2
382 A4 - pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) 50 10 30 10 50 3.1
382 A5 - oplosmiddelterugwinning 100 0 10 30 R 100 D 3.2
382 A7 - verwerking fotochemisch en galvano-afval 10 10 30 30 R 30 2
382 C3 - belucht v.c. < 20.000 ton/jr 100 100 100 10 100 3.2
382 C4 - belucht v.c. > 20.000 ton/jr 200 200 100 30 200 4.1

96 - OVERIGE DIENSTVERLENING
96011 A Wasserijen en strijkinrichtingen 30 0 50 C 30 50 3.1
96011 B Tapijtreinigingsbedrijven 30 0 50 30 50 3.1
96012 Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30 30 R 30 2
96013 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30 0 30 2
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