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I n l e i d i n g  

1 . 1   

A l g e m e e n  

De gemeente Langedijk stelt voor de gronden binnen de bestaande bedrijven-

terreinen in de gemeente één nieuw bestemmingsplan op: het bestemmings-

plan Bedrijventerreinen in Langedijk. Opgemerkt wordt dat de ontwikkeling 

van het bedrijventerrein Breekland II niet op grond van dit bestemmingsplan 

mogelijk wordt gemaakt. Wanneer het plan voor de ontwikkeling van het be-

drijventerrein Breekland II verder is uitgewerkt, zal voor het bedrijventerrein 

een eigen bestemmingsplan worden opgesteld. 

 

Het plangebied van het bestemmingsplan Bedrijventerreinen in Langedijk be-

treft de gronden binnen de bedrijventerreinen Breekland I, De Mossel, De 

Wuyver en Zuiderdel en een deel van de bedrijvigheid op het Veilingterrein. In 

de figuur voor deze toelichting is op de overzichtskaart het plangebied weer-

gegeven. In het kader van de actualiseringsplicht voor 1 juli 2013 is een deel 

van het Veilingterrein in het voorliggende bestemmingsplan opgenomen. 

1 . 2   

G e l d e n d e  b e s t e m m i n g s p l a n n e n  

Op dit moment gelden voor de gronden verschillende bestemmingsplannen, 

waarin verschillende regels zijn opgenomen die niet op elkaar aansluiten. 

 

Door middel van het voorliggende bestemmingsplan is een uniforme regeling 

voor de diverse bedrijventerreinen in Langedijk opgesteld, met de nodige 

ruimte voor maatwerk. Dit komt onder meer tot uitdrukking in het feit dat 

Breekland I een eigen bedrijventerreinbestemming heeft, om de specifieke 

kenmerken op dit bedrijventerrein te waarborgen. 

 

Het voorliggende bestemmingsplan is een herziening van de volgende bestem-

mingsplannen: 

 
Bestemmingsplan Vastgesteld Goedkeuring 

Breekland, 1e fase 2 oktober 2001 12 maart 2003 

Industrieterrein De Mossel 1981 24 november 1981 4 januari 1989 

Industrieterrein De Wuyver 1977 19 december 1978 4 maart 1980 

Zuiderdel III 3 april 1990 21 augustus 1990 

Landelijk gebied 1971 7 december 1971 27 juni 1972 

Dorpsstraat Midden 1975 13 mei 1976 12 april 1977 

Stedenbouwkundig Programma van Eisen Besluit college van Burgemeester en 

Wethouders 30 november 2004 
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Het voorliggende bestemmingsplan is een zogenoemd ‘beheerplan’. Op grond 

hiervan worden in beginsel geen nieuwe grote ontwikkelingen mogelijk ge-

maakt. In de bestemmingsregels zijn wel afwijkingsmogelijkheden opgenomen. 

Deze mogelijkheden zien op ontwikkelingen van  geringe omvang, om binnen 

een beheerplan toch de nodige speelruimte op te nemen. 

 

Voorafgaand aan het opstellen van het voorliggende bestemmingsplan is door 

de gemeente Langedijk een zogenoemde ‘Kadernota bestemmingsplan Bedrij-

venterreinen’ in Langedijk opgesteld. In de Kadernota bestemmingsplan Be-

drijventerreinen zijn de uitgangspunten van het beleid van de gemeente voor 

de bedrijventerreinen in hoofdlijnen uiteengezet. De Kadernota bestemmings-

plan Bedrijventerreinen heeft een inspraakprocedure doorlopen en is op basis 

daarvan aangepast. De raad van de gemeente Langedijk heeft de Kadernota 

bestemmingsplan Bedrijventerreinen op 22 januari 2013 vastgesteld. De voor-

liggende toelichting is op de Kadernota bestemmingsplan Bedrijventerreinen 

gebaseerd. 

1 . 3   

L e e s w i j z e r  

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de huidige situatie wat betreft de bedrijven-

terreinen in de gemeente Langedijk. In hoofdstuk 3 wordt het  ruimtelijk be-

leidskader uiteengezet waarin beleid van het rijk, de provincie en de gemeen-

te is opgenomen. Hierna is in hoofdstuk 4 een overzicht opgenomen van de 

ontwikkelmogelijkheden op de bedrijventerreinen. In dit hoofdstuk wordt ook 

ingegaan op de beleidskeuzes die aan het voorliggende plan ten grondslag lig-

gen. De randvoorwaarden wat betreft onder meer milieu, ecologie, archeolo-

gie en water komen aan de orde in hoofdstuk 5.  Hoofdstuk 6 betreft de juridi-

sche toelichting. In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de economische en maat-

schappelijke haalbaarheid. 
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H u i d i g e  s i t u a t i e  

Het voorliggende bestemmingsplan heeft betrekking op vier bedrijventerrei-

nen. In het navolgende wordt kort ingegaan op de kenmerken van deze terrei-

nen. 

2 . 1   

D e  W u y v e r  

 
F i g u u r  1 .  H u i d i g  b e d r i j v e n t e r r e i n  D e  W u y v e r  

 

Bedrijventerrein De Wuyver is het oudste bedrijventerrein van de gemeente 

Langedijk. Het terrein ligt aan de noordoostkant van Noord-Scharwoude en kan 

worden gezien als een uitbreiding van het voormalig veilingterrein van Noord-

Scharwoude. Het terrein is min of meer organisch gegroeid en is vrij dicht be-

bouwd. De bedrijven die er zijn gevestigd behoren tot meerdere bedrijfstak-

ken en zijn meest relatief kleinschalig. Enkele bedrijven hebben nog een bin-

ding met agrarische activiteiten (onder meer groentengroothandel en een 

zaadhandel). De aanwezige bedrijven behoren overwegend tot de lichtere mi-

lieucategorieën als genoemd in de bij de regels behorende bijlage ‘Staat van 

Bedrijven’. 
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Het terrein is goed ontsloten richting de N504 via de Oostelijke Randweg. Bij-

zondere elementen zijn de KPN-gebouwen met zendmast aan de noordoostzij-

de van het terrein, de jachthaven (met watersportbedrijf), die in open verbin-

ding staat met het Kanaal Alkmaar-Kolhorn en het zaadteeltbedrijf aan de 

zuidrand van het bedrijventerrein. 

 

 
F o t o ’ s  p l a n g e b i e d  D e  W u y v e r  ( b r o n :  G o o g l e  E a r t h )  

 

Op het terrein komt een groot aantal bedrijfswoningen voor, die zijn aange-

duid op de verbeelding door middel van de aanduiding “bedrijfswoning”. Het 

terrein heeft geen bijzondere ruimtelijke kwaliteiten. 
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2 . 2   

D e  M o s s e l  

 
F i g u u r  2 .  B e d r i j v e n t e r r e i n  D e  M o s s e l  

 

De Mossel is het eerste planmatig aangelegde bedrijventerrein in de gemeente, 

gelegen aan de noordwestkant van Noord-Scharwoude. Het terrein biedt ruim-

te aan zowel kleinere als grootschalige bedrijven, deels met bedrijfswoningen. 

Het terrein is goed ontsloten richting de N504 en dat leidt er mede toe dat de 

tansportsector vrij sterk is vertegenwoordigd. 

 

Het terrein heeft een lang front langs de N504 via de Westelijke randweg. Ook 

dit terrein kan worden gekwalificeerd als een traditioneel bedrijventerrein, 

met zowel eenvoudige bedrijfsloodsen aan vooral de noordzijde als panden 

met een bijzondere architectonische kwaliteit aan de zuidzijde. Het terrein 

heeft geen uitgesproken ruimtelijke samenhang. Het grenst bovendien direct 

aan een woongebied, wat een beperkend effect heeft op de bedrijfstypen die 

zich kunnen vestigen. Op het terrein is nog enige bedrijfsgrond uitgeefbaar. 

Door de provincie is aangegeven dat het terrein in aanmerking komt voor her-

ontwikkeling. 
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F o t o ’ s  p l a n g e b i e d  D e  M o s s e l  ( b r o n :  G o o g l e  E a r t h )  

2 . 3   

Z u i d e r d e l  

Bedrijventerrein Zuiderdel is ontwikkeld in de jaren ‘80 van de vorige eeuw. 

Het terrein is rationeel verkaveld met brede wegen, is nagenoeg volledig uit-

gegeven en huisvest een breed scala aan bedrijven: van klein tot zeer groot-

schalig. Het grootste bedrijf is chipsfabriek Lays aan de zuidoostkant van het 

terrein. Het terrein heeft tevens een functie voor grootschalige detailhandel in 

ABC-goederen als bouwmarkten en woninginrichtingswinkels. Op het bedrijven-

terrein komen op beperkte schaal ook bedrijven voor met een hogere milieu-

belasting op de directe omgeving. 
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F i g u u r  3 .  B e d r i j v e n t e r r e i n  Z u i d e r d e l  

 

Zuiderdel is ook het eerste terrein waar aandacht is besteed aan beeldkwali-

teit. Dit blijkt met name rond de waterpartijen en aan de noordoostrand van 

het bedrijventerrein. Ook op dit terrein komen bedrijfswoningen voor. 

 

 
F o t o ’ s  p l a n g e b i e d  Z u i d e r d e l  ( b r o n :  G o o g l e  E a r t h )  
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2 . 4   

B r e e k l a n d  I  

 
F i g u u r  4 .  B e d r i j v e n t e r r e i n  B r e e k l a n d  I  

 

Omdat bedrijventerrein Zuiderdel geen ruimte meer bood voor bedrijven, is 

ten westen van Oudkarspel bedrijventerrein Breekland I ontwikkeld. Voorlopig 

blijft het bij de ontwikkeling van de eerste fase in het westelijk deel van het 

gebied. Bedrijventerrein Breekland I is mede bestemd voor bedrijven van el-

ders in de gemeente die op de huidige vestigingsplaats onvoldoende expansie-

mogelijkheden hebben of tegen milieubeperkingen aanlopen. 

 

Op het terrein wordt maximale aandacht besteed aan de beeldkwaliteit. In het 

plan komen de heldere lijnen van het landschap terug met brede, open profie-

len. Het beeldkwaliteitsplan geeft aan welke kavelomvang is gewenst, waar de 

zichtlocaties zijn met uitzicht op het achterliggende landschap en hoe een 

groene bufferzone van 500 m wordt ingericht tussen het terrein en het  dorp 

Oudkarspel. De woongebieden dienen geen hinder te ondervinden van Breek-

land I. Via parkmanagement wordt de beoogde ruimtelijke kwaliteit bereikt. 

 

Inmiddels is een aantal kavels uitgegeven en is er nog steeds ruimte voor de 

vestiging van bedrijven. Op het terrein komen geen bedrijfswoningen voor, de-

ze mogen op grond van geldend beleid ook niet worden gebouwd. 
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F o t o ’ s  p l a n g e b i e d  B r e e k l a n d  I  ( b r o n :  G o o g l e  E a r t h )  
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B e l e i d s k a d e r  

In dit hoofdstuk is voor het bestemmingsplan Bedrijventerreinen in Langedijk 

het geldende (ruimtelijk) beleid van het Rijk, de provincie en de gemeente op-

genomen. Het betreft beleid dat bij het vaststellen van het voorliggende be-

stemmingsplan overwogen moet worden. 

3 . 1   

R i j k s b e l e i d  

3 . 1 . 1   

S t r u c t u u r v i s i e  I n f r a s t r u c t u u r  e n  R u i m t e  

( 2 0 1 2 )  

Op 13 maart 2012 is de ‘Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte’ (SVIR) van 

kracht geworden. De SVIR heeft diverse nota’s vervangen, zoals de Nota Ruim-

te en Nota Mobiliteit. Ook zijn met de SVIR de ruimtelijke doelen en uitspraken 

vervallen die zijn benoemd in de Agenda Landschap, Agenda Vitaal Platteland 

en Pieken in de Delta. In de SVIR is de visie van de rijksoverheid op de ruimte-

lijke en mobiliteitsopgaven voor Nederland richting 2040 aangegeven. Dit be-

treft een nieuw, integraal kader dat de basis vormt voor bestaand en nieuw 

rijksbeleid met ruimtelijke consequenties. In de SVIR is gekozen voor een meer 

selectieve inzet van het rijksbeleid dan voorheen. Voor de periode tot 2028 

zijn de ambities van het Rijk in drie rijksdoelen uitgewerkt: 

- Vergroten van de concurrentiekracht door versterking van de ruimtelijk-

economische structuur van Nederland. 

- Verbeteren van de bereikbaarheid. 

- Zorgen voor een leefbare en veilige omgeving met unieke natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden. 

 

Het Rijk zet in op topsectoren zoals logistiek, water, hightech, creatieve indu-

strie, chemie en voedsel en tuinbouw, waar de kracht van Nederland ligt ten 

opzichte van internationale concurrenten. De bereikbaarheid en mobiliteit van 

personen en goederen is daarbij van groot belang. Ontwikkelingen in leefbaar-

heid en veiligheid hangen sterk samen met bevolkingsgroei en in krimp. De 

veranderende behoeften op het gebied van wonen en werken leggen daarbij 

een extra druk op een markt waar de totale vraag afneemt: kwaliteit gaat voor 

kwantiteit. De ambitie is dat in 2040 de woon-werklocaties in steden en dor-

pen aansluiten op de kwalitatieve vraag en dat locaties voor transformatie en 

herstructurering zoveel mogelijk worden benut. 
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Met bovengenoemde rijksdoelen zijn 13 nationale belangen aan de orde die in 

de SVIR verder gebiedsgericht zijn uitgewerkt in concrete opgaven voor de di-

verse onderscheiden regio’s. Buiten deze nationale belangen hebben decentra-

le overheden meer beleidsvrijheid op het terrein van de ruimtelijke ordening 

gekregen; het kabinet is van mening dat provincies en gemeenten beter op de 

hoogte zijn van de actuele situatie in de regio en de vraag van bewoners, be-

drijven en organisaties en daardoor beter kunnen afwegen welke (ruimtelijke) 

ingrepen in een gebied nodig zijn. 

 

Het voorgenomen plan voorziet in een adequate planologische regeling voor  

bestaande bedrijventerreinen en past binnen het beleid van het Rijk. 

3 . 1 . 2   

B e s l u i t  a l g e m e n e  r e g e l s  r u i m t e l i j k e  

o r d e n i n g  ( 2 0 1 1 )  

Om de rijksbelangen te waarborgen is op 30 december 2011 het Besluit alge-

mene regels ruimtelijke ordening (Barro) in werking getreden. Hierin zijn de 

rijksbelangen zoals opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

en waarvoor het nodig is deze in wet- en regelgeving te verwerken, uitgewerkt 

in algemene regels. Het rijk verwacht dat de rijksbelangen hiermee door pro-

vincie en gemeenten goed worden gewaarborgd. 

 

Voor de bedrijventerreinen in de gemeente Langedijk zijn geen rijksbelangen 

van toepassing waarvoor in het Barro algemene regels zijn opgenomen. 

3 . 2   

P r o v i n c i a a l  b e l e i d  

3 . 2 . 1   

S t r u c t u u r v i s i e  N o o r d - H o l l a n d  2 0 4 0  ( 2 0 1 0 )  

Op 21 juni 2010 is door Provinciale Staten de Structuurvisie Noord-Holland 

2040 vastgesteld. Hierin zet de provincie haar visie op de (ruimtelijke) ontwik-

keling van Noord-Holland uiteen. Daarbij omschrijft de provincie ook het beeld 

van Noord-Holland in 2040. Op 23 mei 2011 is door Provinciale Staten de eerste 

herziening van de Structuurvisie Noord-Holland 2040 vastgesteld. 

 

In de visie maakt de provincie de keuze om vooral in het bestaand stedelijk 

gebied ontwikkelingen mogelijk te maken. Hiermee zet de provincie in op het 

behouden en versterken van het open landelijk gebied. Door de uitbreiding van 

het stedelijk gebied te beperken wil de provincie inspelen op de verwachte af-

name van het aantal inwoners in de periode na 2040. De provincie wil het lan-

delijk gebied ontwikkelen op basis van het karakter van het landelijk gebied in 

Noord-Holland waardoor de provincie een bijzonder gebied blijft voor wonen, 

werken en recreatie en toerisme. 
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Noord-Holland moet een aantrekkelijke provincie blijven. In de structuurvisie 

heeft de provincie hiervoor verschillende provinciale belangen aangewezen. 

Hierbij zijn drie hoofdbelangen onderscheiden. Deze drie hoofdbelangen zijn 

samen het ruimtelijke streven van de provincie. In figuur 5 is dit in een over-

zicht weergegeven. 

 

 
 

F i g u u r  5 .  O v e r z i c h t  p r o v i n c i a l e  b e l a n g e n  

3 . 2 . 2   

P r o v i n c i a l e  R u i m t e l i j k e  V e r o r d e n i n g  

S t r u c t u u r v i s i e  ( 2 0 1 0 )  

Door Provinciale Staten is op 21 juni 2010 de Provinciale Ruimtelijke Verorde-

ning Structuurvisie (PRVS) vastgesteld. De verordening is op 3 november 2010 

in werking getreden. Hierin zijn de provinciale belangen zoals opgenomen in 

de Structuurvisie Noord-Holland 2040 uitgewerkt in algemene regels. Op 23 

mei 2011 is door Provinciale Staten de eerste herziening van de Provinciale 

Ruimtelijke Verordening Structuurvisie vastgesteld. Deze herziening is op 30 

november 2011 in werking getreden. 

 

In de verordening is bepaald dat in een bestemmingsplan geen mogelijkheden 

voor detailhandel in ABC-goederen op bedrijventerrein mogen worden opge-

nomen. Dit met uitzondering van: 

- een afhaalplaats voor zogenoemde e-commerce; 

- detailhandel als ondergeschikt onderdeel van een bedrijf waarvan de 

vestiging op het bedrijventerrein is toegestaan; 

- de vestiging van zogenoemde detailhandel in ABC-goederen of detail-

handel die in verband met (milieu)hinder niet in winkelgebieden geves-

tigd kan worden. 
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Ook is bepaald dat in een bestemmingsplan mogelijkheden voor zogenoemde 

grootschalige (perifere) detailhandel mogen worden opgenomen wanneer: 

- deze gevestigd wordt in of in aansluiting op bestaande centra wanneer 

duidelijk blijkt dat hierdoor geen sprake is van ernstige verstoring van 

de bestaande detailhandelstructuur; 

- duidelijk blijkt dat er in bestaande centra onvoldoende ruimte is; 

- duidelijk blijkt dat er sprake is van een zogenoemde ‘thematische ver-

binding’ aan de bestaande (perifere) vestigingsplaats. 

 

Voor de gemeentelijke vertaling van dit onderdeel van de PRVS wordt verwe-

zen naar paragraaf 3.4.3 van de voorliggende toelichting. 

 

B e s t a a n d  b e b o u w d  g e b i e d  e n  l a n d e l i j k  g e b i e d  

In de verordening zijn voor verschillende gebieden regels opgenomen. In 

hoofdlijnen zijn twee algemene gebieden onderscheiden: het bestaand be-

bouwd gebied en het landelijk gebied. Op de kaart bij de verordening liggen de 

bestaande bedrijventerrein in het bestaand bebouwd gebied. 

 

Gemeenten moeten voor de gronden in het bestaand bebouwd gebied een be-

stemmingsplan opstellen. Daarbij is er veel ruimte voor eigen beleid van de 

gemeenten. In bestaand bebouwd gebied zijn mogelijkheden voor de aanleg 

van een nieuw bedrijventerrein of de uitbreiding van een bestaand terrein als 

dit past binnen de provinciale planningsopgave. Daarvoor moeten in regionaal 

verband plannen worden opgesteld.  

 

De gebieden in de gemeente Langedijk die als bestaand bebouwd gebied zijn 

aangemerkt, zijn aangegeven in figuur 6. Alle gebieden waarop het voorliggen-

de bestemmingsplan betrekking heeft, liggen in bestaand bebouwd gebied. 

Nieuwe bedrijventerreinen of uitbreiding van bestaande terreinen wordt op 

grond van het voorliggende bestemmingsplan niet mogelijk gemaakt. 

 

 
F i g u u r  6 .  F r a g m e n t  v a n  d e  k a a r t  b i j  d e  v e r o r d e n i n g ;  b e s t a a n d  b e -

b o u w d  g e b i e d  



 

  
122.00.00.25.03.toe - Bestemmingsplan Bedrijventerreinen in Langedijk - 25 juni 2013  19

3 . 2 . 3   

E e n  g o e d e  p l e k  v o o r  i e d e r  b e d r i j f  ( 2 0 0 5 )  

Op 26 april 2005 is door Gedeputeerde Staten de beleidsnota ‘Een goede plek 

voor ieder bedrijf’ vastgesteld. Hierin heeft de provincie haar locatiebeleid 

voor bedrijven uiteen. Het beleid is gericht op het bieden van een goede vesti-

gingsplaats aan bedrijven en (grootschalige) voorzieningen. Daartoe zijn in de 

nota verschillende vestigingsmilieus onderscheiden. Uitgangspunt is dat er vol-

doende vestigingsruimte voor bedrijven en voorzieningen moet zijn. 

 

In hoofdlijnen worden stedelijke vestigingsmilieus en bijzondere vestigingsmi-

lieus onderscheiden. In de omschrijving van de verschillende vestigingsmilieus 

is uiteengezet welke soorten bedrijven en voorzieningen in het vestigingsmilieu 

gevestigd kunnen worden. De vestiging van bedrijven en voorzieningen buiten 

de in de nota opgenomen vestigingsmilieus is in beginsel niet wenselijk. 

 

In bestemmingsplannen moet op basis van een onderbouwing uiteengezet wor-

den in welke vestigingsmilieus het bestemmingsplan voorziet. Dit is van toe-

passing op bestemmingsplannen voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijventer-

reinen en voor de herinrichting van bestaande bedrijventerreinen. 

In het algemeen volgt uit het locatiebeleid onder andere dat: 

-  ‘intensief ruimtegebruik’ noodzakelijk is; dit betekent dat inbreiding de 

voorkeur heeft boven uitbreiding; 

-  voor bedrijven die vanwege (milieu)hinder niet in een gebied met ande-

re bedrijven of voorzieningen gevestigd kunnen worden, voldoende (ves-

tigings)ruimte moet zijn; 

-  verkeersaantrekkende bedrijven en voorzieningen zo mogelijk bij open-

baar vervoersknooppunten gevestigd moeten worden. 

 

In de nota zijn richtlijnen per vestigingsmilieu uiteengezet. Bij kleinschalige 

ontwikkelingen zijn het provinciaal locatiebeleid en de PRVS niet van toepas-

sing. Zo mag bij kleinschalige ontwikkelingen maximaal 50% van de totale be-

drijfsruimte voor kantoren worden benut, met een maximum van 2000 m². 

3 . 2 . 4   

B e d r i j v e n t e r r e i n e n ,  p r o v i n c i a a l  

h e r s t r u c t u r e r i n g s p r o g r a m m a  2 0 0 9 - 2 0 2 0 ,  

u p d a t e  2 0 1 2  

De provincie Noord-Holland heeft ten aanzien van de bedrijventerreinen in de 

provincie beleid vastgesteld waarin de regierol van de provincie verder is uit-

gewerkt. Die regierol betreft ook de afstemming met de regio. In het beleid 

wordt de relatie tussen de regierol en de Provinciale structuurvisie omschre-

ven. Uit het provinciaal herstructureringsprogramma blijkt dat de regierol van 

de provincie meer betrekking heeft op bedrijventerreinen waarop veranderin-

gen plaatsvinden dan op nieuwe bedrijventerreinen. Het voorliggende be-

stemmingsplan betreft bestaande bedrijventerreinen, waarvoor een conserve-
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rend bestemmingsplan is opgesteld. Van een regierol van de provincie is dan 

ook geen sprake. 

3 . 2 . 5   

D e t a i l h a n d e l s -  e n  l e i s u r e v i s i e  

N o o r d - H o l l a n d  ( 2 0 0 9 )  

In 2009 heeft de provincie de nota ‘Detailhandels- en leisurevisie Noord-

Holland’ vastgesteld. Hierin geeft de provincie aan dat het haar opgave is om 

de juiste randvoorwaarden te scheppen die het mogelijk maken dat de sector 

en de daarbij behorende detailhandelsstructuur zich verder kan ontwikkelen 

en versterken, afgestemd op regionale behoeftes. De provincie wil ruimte bie-

den aan de verdere ontwikkeling van detailhandel en leisure, om ook op lange-

re termijn een vitale, dynamische en concurrerende structuur te huisvesten. 

De ambitie en het beleidsdoel is dat de markt onder voorwaarden de ruimte 

moet krijgen om in te kunnen spelen op nieuwe trends en ontwikkelingen en 

veranderende consumentenbehoeftes. Op basis van dit beleid en overeenkom-

stig de provinciale Structuurvisie zijn regionale detailhandelsvisies ontwikkeld. 

3 . 3   

R e g i o n a a l  b e l e i d  

3 . 3 . 1   

R e g i o n a l e  b e d r i j v e n v i s i e  v a n  d e  r e g i o  

N o o r d - K e n n e m e r l a n d  ( 2 0 0 8 )  

Op basis van het voormalige provinciale beleid uit het ‘Ontwikkelingsbeeld 

Noord-Holland Noord’ is door de regio Noord-Kennemerland een bedrijvenvisie 

opgesteld. De bedrijvenvisie waarborgt afstemming tussen de gemeente beho-

rende tot de regio op het gebied van de realisatie van nieuwe bedrijventerrei-

nen. Omdat het voorliggende bestemmingsplan betrekking heeft op bestaande 

bedrijventerreinen, is geen verdere afstemming met het regionaal beleid 

noodzakelijk. 

 

Inmiddels is het provinciale Ontwikkelingsbeeld vervangen door de Provinciale 

Structuurvisie als genoemd in paragraaf 3.2.1. De provincie stelt dat ruimte 

schaars is. De provincie Noord-Holland geeft de voorkeur aan slim gebruik van 

bestaande terreinen boven de aanleg van nieuwe terreinen. Goede en vol-

doende werklocaties zijn belangrijke voorwaarden voor een gezond onderne-

mingsklimaat en een gunstige concurrentiepositie van de regio. De provincie 

helpt met de regionale afstemming over de realisatie van nieuwe bedrijventer-

reinen en de verbetering van bestaande terreinen. Dit doet zij door maatrege-

len, projecten en acties. 
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3 . 3 . 2   

D e t a i l h a n d e l s v i s i e  R e g i o  A l k m a a r  ( 2 0 1 1 )  

In elke regio in Noord-Holland is een detailhandelsvisie opgesteld. In de visie 

voor de Regio Alkmaar wordt aangegeven dat er geen ruimte is voor aanzienlijk 

meer aanbod. Wel is vanuit kwalitatieve overwegingen uitbreiding van be-

staande winkelcentra mogelijk. De concentratie van grootschalige winkels op 

bedrijventerrein Zuiderdel heeft een streekverzorgende functie. De locatie 

heeft als concentratie weinig uitstraling, maar biedt een geschikte vestigings-

plek voor grootschalige detailhandel. Bij ontwikkelingen die meer dan meer 

dan 1500 winkelvloeroppervlakte (gelijk aan circa 1800 m² bedrijfsvloeropper-

vlak) omvatten, dient regionale afstemming plaats te vinden. 

3 . 4   

G e m e e n t e l i j k  b e l e i d  

3 . 4 . 1   

S t r u c t u u r v i s i e  L a n g e d i j k  2 0 1 2 - 2 0 3 0  ( 2 0 1 2 )  

Aanleiding voor vernieuwing van de huidige structuurvisie is de nieuwe Wet 

ruimtelijke ordening (Wro) die per 1 juli 2008 in werking trad. Daarnaast is de 

huidige structuurvisie verouderd. Tien jaar na de vaststelling van de huidige 

structuurvisie en het tussentijds vaststellen van meerdere sectorale deelvisies, 

is er geen sprake meer van een samenhangende visie op de ruimtelijke ontwik-

keling van Langedijk. De gemeenteraad van Langedijk heeft in december 2009 

besloten om de huidige Structuurvisie 2000-2020 te actualiseren. Op 18 sep-

tember 2012 is de gemeentelijke Structuurvisie 2012-2030 door de gemeente-

raad vastgesteld. 

 

De bedrijven waar goederen worden gemaakt zijn vooral op de bedrijventer-

reinen Breekland I, De Mossel, De Wuyver en Zuiderdel gevestigd. Detailhan-

delsbedrijven zijn vooral in en in de directe omgeving van het lint gevestigd, 

waarbij de Broekerveiling een belangrijk bundelingsgebied voor detailhandels-

bedrijven is. In de gemeente zijn geen grote kantoorterreinen zijn, ook omdat 

er geen ‘aansluiting’ op een spoorweg is. 

 

Om voldoende arbeidsplaatsen in de gemeente te behouden wil de gemeente 

ondernemers een goed ondernemersklimaat bieden. Dit betekent onder andere 

dat de gemeente in beginsel medewerking wil verlenen aan uitbreidingsplan-

nen of het verplaatsen van bedrijven in de gemeente. 

 

De verschillende bedrijventerreinen zijn als volgt gekenmerkt: 

- De Wuyver (- Veilingterrein): dit is het oudste bedrijventerrein in de 

gemeente (op een deel van het veilingterrein vindt een herinrichting  

naar een woongebied plaats). 
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- De Mossel: door de provincie is aangegeven dat op dit bedrijventerrein 

dringend een herontwikkeling nodig is. 

- Zuiderdel: op dit bedrijventerrein zijn zeer uiteenlopende bedrijven ge-

vestigd, vooral (detailhandels)bedrijven in zogenoemde ABC-goederen 

en bedrijven gericht op ‘gemak en efficiency’. 

- Breekland: het eerste deel van het bedrijventerrein (Breekland I) is in-

middels aangelegd. Hier zijn ook al verschillende bedrijven gevestigd. 

Uitgangspunten van dit bedrijventerrein zijn onder andere begrippen als 

‘parkmanagement’, ‘inpassing in een groenblauw raamwerk’ en een 

‘bufferzone van 500 m’. 

 

Het beleid zoals opgenomen in de structuurvisie is gericht op: 

- het behouden van ten minste het bestaande aantal arbeidsplaatsen; 

- ruimte bieden aan ontwikkelingsgerichte ondernemers; 

- het herontwikkelen van het bedrijventerrein De Mossel en andere oude-

re bedrijventerreinen; 

- het ontwikkelen van het bedrijventerrein Breekland I. 

3 . 4 . 2   

B e s t e m m i n g s p l a n  F a c e t r e g e l i n g  d e t a i l h a n -

d e l  o p  b e d r i j v e n t e r r e i n e n  ( 2 0 0 6 )  

Op 6 juni 2006 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Facetregeling de-

tailhandel op bedrijventerreinen’ (facetbestemmingsplan) vastgesteld. Hierin 

zijn regels opgenomen voor de vestiging van detailhandelsbedrijven op de be-

drijventerreinen De Mossel, De Wuyver en Zuiderdel. De regels zijn er op ge-

richt om de mogelijkheden voor detailhandel op de betreffende bedrijventer-

reinen te beperken om hierdoor onder andere de winkelgebieden op de meer 

geschikte plaatsen te behouden en te versterken. 

 

In de toelichting bij het facetbestemmingsplan worden verschillende soorten 

detailhandel onderscheiden: 

-  Detailhandel in ABC-goederen: handel in auto’s, auto-onderdelen, boten 

en caravans, machinerieën voor bedrijven en landbouwwerktuigen. De 

vestiging van detailhandelsvestigingen in ABC-goederen in de winkelge-

bieden is in het algemeen niet wenselijk. Het beleid voor dit soort de-

tailhandel is er op gericht om de bestaande detailhandelsvestigingen op 

de bestaande vestigingsplaats toe te staan. De (nieuw)vestiging van 

nieuwe bedrijven moet in de eerste plaats op bedrijventerreinen plaats-

vinden. 

-  Perifere detailhandel: handel in meubels, woninginrichting (alleen wan-

neer door de aard van de goederen hiervoor veel ruimte nodig is), 

bouwmarkten, doe-het-zelfartikelen, keukens en sanitair. Het verkoop-

vloeroppervlakte van deze detailhandelsbedrijven moet ten minste 500 

m² per bedrijf zijn. De vestiging van dit type bedrijven in winkelgebie-

den is niet wenselijk. Het beleid voor dit soort detailhandel is er op ge-

richt om de bestaande detailhandelsbedrijven op de bestaande vesti-
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gingsplaats toe te staan. De vestiging van nieuwe bedrijven is, op grond 

van een afwijkingsmogelijkheid, alleen mogelijk op het bedrijventerrein 

Zuiderdel. Het bedrijventerrein Zuiderdel is als bundelingsgebied voor 

(te verplaatsen) perifere detailhandel aangewezen. 

-  Grootschalige detailhandel niet zijnde ABC-goederen: onder andere de-

tailhandel in fietsen, speelgoed en elektronica op grote schaal. Het be-

leid is er op gericht om dit soort bedrijven geen vestigingsplaats te bie-

den. 

-  (Detail)handel in brand- en explosiegevaarlijke en milieuhinderlijke  

stoffen: de vestiging van detailhandelsbedrijven voor de handel in deze 

stoffen in zogenoemde gemengde gebieden is vanwege de risico’s die 

met de handel in deze stoffen samenhangen niet wenselijk. De bestaan-

de bedrijven zijn op de bestaande vestigingsplaats toegestaan. De vesti-

ging van nieuwe bedrijven is, op grond van een afwijkingsmogelijkheid, 

mogelijk op alle bedrijventerreinen. 

-  Ondergeschikte detailhandel bij bedrijven: onder andere beperkte de-

tailhandel van onderdelen bij een reparatiebedrijf of detailhandel van 

ter plaatse gemaakte goederen zoals meubels. Belangrijk hierbij is dat 

het bedrijf in de eerste plaats een werkplaats is. Het beleid is er op ge-

richt dit soort detailhandel - onder voorwaarden - toe te staan. De 

voorwaarden zijn: 

1.  De detailhandel heeft een direct verband met het bedrijf en is on-

dergeschikt aan de hoofdactiviteit van het bedrijf. 

2.  Ten hoogste 10% van het bedrijfsvloeroppervlak tot ten hoogste 

150 m² mag gebruikte worden voor detailhandel. 

3.  Er is voldoende ruimte voor parkeren op het eigen bedrijfsterrein. 

4.  Er kunnen aanvullende voorwaarden voor reclame ter plaatse gesteld 

worden. Detailhandel bij een groothandelsbedrijf wordt niet als on-

dergeschikte detailhandel beschouwd. Wel is productiegebonden de-

tailhandel, onder voorwaarden zoals genoemd voor ondergeschikte 

detailhandel, mogelijk gemaakt. 

-  Andere detailhandel. De vestiging van detailhandelsbedrijven of onder-

geschikte detailhandel bij bedrijven anders dan hiervoor is uiteengezet 

op bedrijventerreinen is niet wenselijk. Het beleid is er op gericht om 

de bestaande detailhandelsbedrijven die volgens de regels op een be-

drijventerrein zijn gevestigd toe te staan maar deze bedrijven geleide-

lijk op te heffen. Dit betekent dat de detailhandelsbedrijven geleidelijk 

van de bedrijventerreinen verdwijnen. 

 

De detailhandel die niet binnen het hiervoor omschreven beleid past, maar 

waarover afspraken zijn gemaakt, zijn in het bijzonder omschreven. Dit is 

doorvertaald naar de regels van dit bestemmingsplan. Deze detailhandel is al-

leen in de omschreven aard en schaal toegestaan, ter plaatse van de op de 

verbeelding opgenomen aanduiding “detailhandel”. 
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Bovenstaand beleid is voor wat betreft Breekland I opgenomen in het op 4 april 

2007 door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan ‘2e partiële herzie-

ning Breekland 1e fase’. Bepaald is dat detailhandel in ABC-goederen en (de-

tail)handel in brand- en explosiegevaarlijke en milieuverstorende stoffen na 

ontheffing mag worden gevestigd. Perifere detailhandel is niet toegestaan. In 

het voorliggende bestemmingsplan is deze mogelijkheid, na toepassing van een 

afwijking bij omgevingsvergunning, ook weer opgenomen. 

 

De in het bestemmingsplan ‘Facetregeling detailhandel op bedrijventerreinen’ 

opgenomen voorwaarden voor de vestiging van detailhandel op bedrijventer-

reinen, zijn te beschouwen als een uitwerking van het provinciaal beleid zoals 

opgenomen in de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie. Het ge-

meentelijk beleid zoals opgenomen in het bestemmingsplan past dan ook bin-

nen het provinciaal beleid zoals opgenomen in de verordening. 

3 . 4 . 3   

N o t i t i e  B e l e i d  i n z a k e  n o o d z a k e l i j k h e i d  

b e d r i j f s w o n i n g e n  o p  b e d r i j v e n t e r r e i n  

( 2 0 0 8 )  

De gemeenteraad heeft op 29 mei 2008 de notitie ‘Beleid inzake noodzakelijk-

heid bedrijfswoningen op bedrijventerrein’ vastgesteld. In de notitie heeft de 

gemeente haar beleid voor bedrijfswoningen op de bedrijventerreinen uiteen-

gezet. 

 

In haar beleid streeft de gemeente naar: 

-  het behouden van de blijvende verbinding tussen een bedrijf en de be-

drijfswoning; 

-  het voorkomen dat de bedrijfsvoering van bedrijven op een bedrijven-

terrein wordt belemmerd door de bedrijfswoningen op het bedrijventer-

rein. 

 

Naar de mening van de gemeente is het mogelijk om dit streven in beleid uit 

te werken door: 

1. het toepassen van het zogenoemde noodzakelijkheidcriterium; 

2. op grond van nieuwe bestemmingsplannen voor de gronden binnen de 

bedrijventerreinen geen nieuwe bedrijfswoningen toe te staan. 

 

Het noodzakelijkheidcriterium betekent dat de noodzaak van de bedrijfswo-

ning duidelijk moet blijken uit onder andere het bedrijfsplan. Uitgangspunt 

voor het bepalen van de noodzaak van een bedrijfswoning zijn de volgende 

twee overwegingen waarbij verschillende vragen zijn opgenomen om de nood-

zaak te bepalen: 

1.  De bedrijfswoning is noodzakelijk vanwege het toezicht op het bedrijf: 

-  Is direct toezicht noodzakelijk vanwege een grote(re) kans op een 

zogenoemde calamiteit? 
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-  Is direct toezicht noodzakelijk vanwege een bijzondere bedrijfsvoe-

ring? 

-  Is direct toezicht noodzakelijk vanwege de goederen of diensten die 

het bedrijf aanbiedt? 

2.  De bedrijfswoning is noodzakelijk vanwege de goede bedrijfsvoering: 

-  Is direct toezicht noodzakelijk vanwege een bijzondere bedrijfsvoe-

ring? 

-  Is direct toezicht noodzakelijk vanwege de goederen of diensten die 

het bedrijf aanbiedt? 

 

Het noodzakelijkheidcriterium heeft bij de feitelijke uitwerking tot gevolg dat  

op bedrijventerreinen heel beperkt nieuwe bedrijfswoningen gebouwd kunnen 

worden. Op grond van het beleid kan echter, via een omgevingsvergunningpro-

cedure, altijd een aanvraag worden ingediend inhoudende het verzoek tot het 

oprichten van een bedrijfswoning. Getoetst zal daarbij worden aan het opge-

stelde beleid. Het betreft een procedure die buiten het bestemmingsplan om 

gaat. 

 

Wat betreft de bestaande bedrijfswoningen moet in de nieuwe bestemmings-

plannen bepaald worden dat de bedrijfswoning blijvend verbonden is of moet 

zijn aan het bedrijf. Het noodzakelijkheidcriterium is niet van toepassing op 

deze woningen. Wel moet duidelijk blijken dat er sprake is van een bedrijf en 

dat er een verbinding is tussen de bewoner van de bedrijfswoning en het be-

drijf. 

3 . 4 . 4   

D e t a i l h a n d e l s s t r u c t u u r v i s i e  L a n g e d i j k  

( 2 0 1 1 )   

Op 12 juli 2011 is de Detailhandelsstructuurvisie Langedijk vastgesteld. Hierin 

zet de gemeente haar visie op de ontwikkeling van de detailhandel in de ge-

meente in periode tot 2020 uiteen. 

 

Het uitgangspunt van de visie is het ontwikkelen van goede winkelgebieden die 

goed ontsloten zijn, blijvend voorzieningen bieden voor de (inwoners van de) 

gemeente en een sterk zogenoemd ondernemersklimaat bieden voor onderne-

mers. 

 

Door de ontwikkeling van de dorpen is in het lint een groot winkelgebied waar-

in verspreid winkels zijn gevestigd. De voorzieningen versterken het levendige 

karakter van de verschillende dorpen. Het winkelgebied in het lint is echter 

ook een probleem. Er zijn geen duidelijke winkelgebieden met duidelijke gren-

zen waardoor de voorzieningen toch enigszins verspreid in het lint zijn geves-

tigd en de voorzieningen elkaar maar beperkt versterken. Om sterke winkelge-

bieden te behouden zet de gemeente in haar beleid in op duidelijke winkelge-

bieden met duidelijke grenzen. De plaats en grootte van deze winkelgebieden 

moet nog worden bepaald. 
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Op basis van de uitgangspunten van een goede ruimtelijke ordening (zoals 

bundelen van onder andere voorzieningen) en voor het publiek is het bundelen 

van  detailhandel in ABC-goederen en perifere detailhandel wenselijk. De ge-

meente heeft hiervoor de keuze gemaakt om het beleid zoals opgenomen in 

het bestemmingsplan ‘Facetregeling detailhandel op bedrijventerreinen’ te 

behouden. Zoals hiervoor ook al is opgemerkt is het uitgangspunt van dit beleid 

het bundelen van perifere detailhandel op het bedrijventerrein Zuiderdel. De 

gemeente wil perifere detailhandelsbedrijven die vanwege bepaalde vesti-

gingsvoorwaarden niet in het winkelgebied passen en een duidelijke meer-

waarde hebben voor de gemeente een vestigingsplaats op het bedrijventerrein 

Zuiderdel bieden. Hierbij zet de gemeente in op het verplaatsen en het bunde-

len van bestaande perifere detailhandel. Dit betekent ook dat nieuwe perifere 

detailhandel op de andere bedrijventerreinen in de gemeente niet is toege-

staan. 

 

De gemeente staat detailhandel aan huis niet toe. Onder voorwaarden mag op 

de bedrijventerreinen wel de detailhandelsverkoop via internet plaatsvinden, 

door het realiseren van een internetafhaalpunt. Voorkomen moet worden dat 

de afhaalpunten verkapte winkels worden. De primaire bedrijfsactiviteit dient 

dan ook te bestaan uit opslag en distributie. Bovendien mag er geen sprake 

zijn van een showroom en/of productadvertising. Ook mag niet ter plekke 

worden afgerekend. Op deze wijze is gewaarborgd dat geen reguliere detail-

handel zal gaan ontstaan. 

3 . 4 . 5   

H o r e c a b e l e i d  2 0 1 2  ( 2 0 1 2 )  

Op 3 april 2012 heeft de raad het Horecabeleid 2012 voor de gemeente Lange-

dijk vastgesteld. Het huidige bescheiden en kleinschalige karakter van de ho-

reca in Langedijk kent een lange ontstaansgeschiedenis en past bij het huidige 

dorpse en landelijke karakter van Langedijk. Ook naar de toekomst toe past 

het huidige beeld van de horeca in ‘hoe Langedijk ook in de toekomst wil blij-

ven en zijn’; dorps, landelijk, sociaal en ondernemend. In Langedijk is daar-

mee ook in de toekomst geen plaats voor grootschalige bovenlokale horeca in 

de vorm van discotheken en uitgaansconcentraties. Er is wel ruimte voor ver-

sterking en vernieuwing van de horecafunctie, met name in de lintstructuren 

waarvan Dorpsstraat en Bovenweg de aders vormen. Juist daar is blijvend be-

hoefte aan goede en goed functionerende dorpscafés, vooral in en nabij de 

voorzieningenclusters zoals die in elk dorp zijn en blijven. In het buitengebied 

van Langedijk blijven mogelijkheden voor de vestiging van kleinschalige logies-

vormen als bed and breakfast en kamperen bij de boer. Daar horecafuncties, 

naast plezier en ontspanning, ook hinder en overlast kunnen geven naar om-

wonenden (geluid, verstoring nachtelijke rust, parkeeroverlast), worden in 

Langedijk ook in de toekomst geen horecafuncties toegestaan in woongebieden 

en -wijken en op bedrijventerreinen. De bestaande horeca (collectief en indi-

vidueel) krijgt met de horecavisie duidelijkheid over haar ontwikkelingsmoge-

lijkheden. De mogelijkheden om de bestaande horeca in Langedijk in haar hui-
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dige vorm te continueren, blijven onaangetast. Nieuwe horeca en uitbreiding 

van bestaande horeca zal getoetst worden aan de horecavisie. Daarbij zal ie-

dere keer weer de vraag zijn of de nieuwe ontwikkeling ‘past’ in de horecavi-

sie en of die nieuwe ontwikkeling een versterking dan wel een verzwakking be-

tekent van wat naar de toekomst toe wordt beoogd met de horeca in Lange-

dijk. 

 

Op de bedrijventerreinen van Langedijk is in principe geen ruimte voor zelf-

standige horecafuncties. Voor het opstellen van een bestemmingsplan voor de 

bedrijventerreinen betekent het Horecabeleid 2012 dat alleen bestaande rech-

ten ten aanzien van horeca worden gerespecteerd. Als uitzondering op het 

principe dat geen ruimte is voor zelfstandige horeca op bedrijventerreinen, 

geldt dat specifieke locaties zich kunnen lenen voor het toestaan van zelfstan-

dige horecafuncties. Het moet dan gaan om ‘een uniek initiatief op een bij-

zondere locatie’. Deze mogelijkheid zal echter niet in het bestemmingsplan 

worden opgenomen, maar verloopt via een zelfstandige ruimtelijke procedure. 

Het Horecabeleid 2012 beschrijft dat op bedrijventerreinen op grond van een 

nadere afweging op basis van aard, aanvraag en locatie horecabedrijven uit ca-

tegorie 4 toegestaan kunnen worden. Deze mogelijkheid is in het voorliggende 

bestemmingsplan via een afwijkingsprocedure opgenomen (op Breekland I via 

een wijzigingsprocedure als onderdeel van een ‘facilitypoint’. 

3 . 4 . 6   

E c o n o m i s c h e  v i s i e ,  L a n g e d i j k  O n d e r n e e m t  

( 2 0 1 2 )  

De economische visie van de gemeente Langedijk, Langedijk Onderneemt, is 

vastgesteld op 24 januari 2012. De gemeente Langedijk heeft een vitale eco-

nomie en wil deze ook in de toekomst vitaal houden. In een omgeving waarin 

ontwikkelingen zich steeds sneller en heftiger lijken voor te doen, zal de ge-

meente Langedijk inspanningen moeten blijven verrichten om een productief 

en aantrekkelijk vestigingsklimaat te bieden. Met de economische visie wil de 

gemeente Langedijk laten zien welke doelen ze de komende jaren nastreeft en 

met welke ambitie zij die doelen wil bereiken, gezamenlijk met het bedrijfsle-

ven in Langedijk. 

 
Voor het voorliggende bestemmingsplan is onder meer het volgende van be-

lang: 

-  Voor bedrijven die te groot geworden zijn in een kleinschalige woonom-

geving of die te veel hinder (verkeer, milieu etc.) opleveren, biedt de 

gemeente de mogelijkheid om te verhuizen naar een modern en goed 

ontsloten bedrijventerrein. Doorgaans is hierbij sprake van transforma-

tie waarbij de vrijkomende gronden ontwikkeld worden voor een andere 

functie dan voorheen. De verhuizende bedrijven krijgen de beschikking 

over optimale vestigingsfactoren op het nieuwe bedrijventerrein (Breek-

land I). De gemeente enthousiasmeert en faciliteert daarbij. Zij ontwik-
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kelt het bedrijventerrein, biedt planologische medewerking en begeleidt 

de bedrijven bij de verplaatsing. 

-  Economisch overheidsbeleid is, evenals ruimtelijk beleid, vooral voor-

waardenscheppend beleid. Zo kan door middel van het ruimtelijk beleid 

het vestigingsklimaat worden beïnvloed. De gemeente kan haar vesti-

gingsklimaat verbeteren door zoveel mogelijk tegemoet te komen aan 

en rekening te houden met vestigingseisen en -ontwikkelingen, zowel bij 

zittende als bij potentiële ondernemers. De uitgifte-eisen van bedrij-

venterreinen dienen hierop te zijn afgestemd. 

3 . 4 . 7   

B e l e i d s v i s i e  E x t e r n e  V e i l i g h e i d  L a n g e d i j k  

2 0 1 0 - 2 0 1 2  

In deze nota geeft de gemeente haar visie op de externe veiligheid en de keu-

zes voor de komende jaren weer. Doelstellingen zijn om te voldoen aan wette-

lijke bepalingen, het beperken van de kans op incidenten tot een algemeen 

aanvaard niveau en het voorkomen van nieuwe conflicterende situaties. Van 

belang voor het voorliggende plan zijn de volgende gemeentelijke uitgangspun-

ten: 

-  ‘Bevi-bedrijven’ kunnen zich alleen vestigen op bedrijventerrein Breek-

land I. 

-  Overschrijding van de grenswaarde voor het plaatsgebonden risico (PR-

waarde) voor kwetsbare objecten is op geen enkele locatie acceptabel. 

Voor beperkt kwetsbare objecten is dit voor nieuwe situaties niet toege-

staan, voor bestaande situaties niet wenselijk en indien mogelijk moet 

de situatie worden verbeterd. 

-  Het groepsrisico moet zo laag mogelijk zijn en toename van het groeps-

risico is niet wenselijk, maar acceptbel onder voorwaarden. Overschrij-

ding van het groepsrisico is op bedrijventerreinen alleen onder voor-

waarden acceptabel. 

-  De huidige situatie wat betreft LPG-tankstations kan worden gehand-

haafd. Dat moet in omgevingsvergunningen of bestemmingsplannen 

worden vastgelegd. 

-  De gemeentelijke route voor gevaarlijke stoffen wordt opgeheven. 

 

Op de situatie wat betreft externe veiligheid in het plangebied wordt in para-

graaf 5.4.4 ingegaan. 

3 . 4 . 8   

S t a n d p l a a t s e n b e l e i d  2 0 1 2  

Het Standplaatsenbeleid is door het college van burgemeester en wethouders 

vastgesteld op 18 december 2012. In dit beleid is een uitwerking opgenomen 

van de wijze waarop de gemeente standplaatsen toekent aan een locatie. Dit 

gebruik moet passen binnen het bestemmingsplan. Om deze reden is in enkele  
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bestemmingen het gebruik van gronden als standplaats opgenomen. Het be-

stemmingsplan bepaalt niet de locatie van de standplaats, maar regelt het ge-

bruik. 
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P l a n b e s c h r i j v i n g  

4 . 1   

V e r w a c h t e  o n t w i k k e l i n g e n  

In deze paragraaf wordt ingegaan op de ontwikkelingen die naar verwachting, 

binnen de planperiode van het voorliggende bestemmingsplan, op de bedrij-

venterreinen zullen plaatsvinden. 

 

In haar rapport ‘Kwaliteitsmatch bedrijventerreinen Noord-Kennemerland’ 

geeft de provincie het advies om het aanbod van bedrijventerreinen in de tijd 

in overeenstemming te brengen met de vraag. De provincie geeft dit advies 

omdat uit de resultaten van het in december 2008 door ECORYS uitgevoerde 

onderzoek blijkt dat het aanbod van bedrijventerreinen, met inbegrip van de 

bestaande plannen voor de aanleg van bedrijventerreinen, in de periode tot 

2020 voldoende is. 

 

Ook blijkt uit de resultaten dat de grote bedrijventerreinen in de regio vooral 

zijn gericht op bedrijven in de zogenoemde basisclusters transport en groot-

handel en industrie en bouw. Het grootste deel van de vraag naar bedrijven-

terrein wordt echter bepaald door bedrijven in de andere basisclusters: con-

sumentendiensten en dienstverlening. De bedrijven in deze basisclusters zoe-

ken vestigingsruimte op meer ‘hoogwaardige’ bedrijventerreinen. In de voor-

liggende periode is ten minste 60% van de vraag door deze bedrijven bepaald. 

Op de bedrijventerreinen die de bedrijven in dit basiscluster een goede vesti-

gingsplaats kunnen bieden, is nog maar beperkt ruimte beschikbaar om uit te 

geven. 

 

Verwacht wordt dat de vraag van bedrijven in het cluster industrie, die in de 

achterliggende periode een groot deel van de vraag bepaalden,  in de komende 

jaren zal afnemen. Bedrijven in de clusters transport en logistiek en dienstver-

lening zullen het grootste deel van de vraag bepalen. Ook zoeken bedrijven in 

het cluster consumentendiensten steeds meer een vestigingsplaats op een be-

drijventerrein. 

 

In de regio zijn in verhouding (vooral in de gemeente Alkmaar en de gemeente 

Heerhugowaard) veel zorg- en onderwijsvoorzieningen gevestigd. Vanwege de 

toename van deze zorg- en onderwijsvoorzieningen wordt er een in verhouding 

grote vraag naar ruimte op bedrijventerreinen van deze voorzieningen ver-

wacht. Hierin is de trend dat steeds meer van de zorg- en onderwijsvoorzienin-

gen een vestigingsplaats op een bedrijventerrein zoeken, te herkennen. Het 

betreft hier dan wel ‘hoogwaardige’ bedrijventerreinen. 
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Ook is er een trend waar te nemen waarbij er op bedrijventerreinen meer 

voorzieningen, zoals een kinderopvang, worden gevestigd waarvoor een bedrij-

venterrein niet direct een logische vestigingsplaats lijkt. Toch is de vestiging 

van dergelijke voorzieningen op een bedrijventerrein niet onlogisch. Dergelijke 

voorzieningen kunnen ondersteunend zijn aan de bedrijven op het bedrijven-

terrein. Bedrijventerreinen waar ondersteunende voorzieningen gevestigd 

worden, veranderen hierdoor van uitsluitend werkgebieden naar werkland-

schappen: gemengde gebieden waar bedrijven zijn gevestigd maar ook onder-

steunende voorzieningen en ruimte is voor onder andere recreatie. Overigens 

leent niet ieder bedrijventerrein zich voor de transformatie naar een werk-

landschap, omdat bestaande bedrijvigheid hierdoor kan worden gehinderd. 

4 . 2   

B e l e i d s k e u z e s  

In de eerdergenoemde ‘Kadernota bestemmingsplan Bedrijventerreinen’ is een 

overzicht opgenomen van de beleidskeuzes die aan het voorliggende bestem-

mingsplan ten grondslag liggen. De beleidskeuzes zijn onder andere bedoeld 

om het rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid verder uit te werken, nadere 

accenten aan te brengen of om nieuw gemeentelijk beleid voor te stellen. Be-

langrijk hierbij is ook om, wanneer wenselijk en passend, aan te sluiten bij de 

ontwikkelingen op de bedrijventerreinen zoals die in paragraaf 4.1 zijn uiteen-

gezet. 

 

Bij de beleidskeuzes gelden de volgende algemene uitgangspunten: 

1. Bestaande bedrijven moeten zich kunnen blijven ontplooien. In relatie 

tot mogelijk gewenste ontwikkelingen betekent dit dat de belangen van 

de bestaande bedrijvigheid voor gaan. 

2. De bedrijventerreinen kunnen onder voorwaarden en op beperkte schaal 

ook ruimte bieden aan andere functies als detailhandel in ABC-goede-

ren, dienstverlening en voorzieningen. Dit geldt echter niet voor Breek-

land I. In paragraaf 4.2.2 wordt nader ingegaan op de nuanceringen in 

dit beleid. 

4 . 2 . 1   

M i l i e u z o n e s  b e d r i j v e n  

O v e r w e g i n g  

De bedrijventerreinen De Mossel, De Wuyver (inclusief deel Veilingterrein) en 

Zuiderdel liggen in de directe omgeving van woongebieden. Om (milieu)hinder 

van bedrijven in deze woongebieden te voorkomen moet een bepaalde afstand 

tussen de bedrijven op de bedrijventerreinen en de woongebieden gewaar-

borgd worden. Ook indien andere milieugevoelige functies in en in de directe 

omgeving van de bedrijventerreinen De Mossel, De Wuyver (inclusief deel Vei-

lingterrein) en Zuiderdel aanwezig zijn, zal met deze milieugevoelige functies 

rekening moeten worden gehouden. 
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Op De Mossel, De Wuyver (inclusief deel Veilingterrein) en Zuiderdel komen 

veel bedrijfswoningen voor. Ook ter plaatse van deze bedrijfswoningen moet 

een onaanvaardbare milieuhinder worden voorkomen. De aanwezigheid van 

bedrijfswoningen op een bedrijventerrein heeft invloed op de toegestane mili-

eucategorie op een bedrijventerrein. 

 

In de directe omgeving van het bedrijventerrein Breekland I liggen weliswaar 

geen woongebieden maar staan wel verspreid in het landelijk gebied verschil-

lende (bedrijfs)woningen. Ook tussen de bedrijven op het bedrijventerrein 

Breekland I en deze woningen moet een bepaalde afstand gewaarborgd worden 

om (milieu)hinder te voorkomen. 

 

B e l e i d s k e u z e  

Om (milieu)hinder van bedrijven op en in de directe omgeving van de bedrij-

venterreinen te voorkomen worden op de bedrijventerreinen verschillende mi-

lieuzones onderscheiden. Op grond van deze milieuzones wordt een bepaalde 

afstand tussen bedrijven en (bedrijfs)woningen (of andere milieuhindergevoe-

lige bestemmingen) gewaarborgd. Uitgangspunt bij de beoordeling van de mo-

gelijke (milieu)hinder van bedrijven is dat de bestaande bedrijvigheid wordt 

gerespecteerd. 

 

Bij het bepalen van de plaats en grootte van de milieuzones wordt gebruik ge-

maakt van de geactualiseerde publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ (2009) 

van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG-brochure 2009). 

 

Bij het bepalen van de milieuzones zullen ook de in paragraaf 4.2.2 aangege-

ven gewenste zones voor gemengde gebieden (bedrijvigheid en voorzieningen) 

worden meegewogen. Uitgangspunt hierbij is dat in de zones voor gemengde 

gebieden de vestiging van bedrijven in ten hoogste milieucategorie 3.1 moge-

lijk is en voorkomend in de bijlage bij de regels ‘Staat van bedrijven – Overige 

bedrijventerreinen’. Dit omdat voorzieningen zoals een kinderopvang milieu-

gevoelige voorzieningen zijn, die beperkingen met zich meebrengen voor de 

vestiging van bedrijven. De vestiging van bedrijven in milieucategorie 3.1 di-

rect naast een dergelijke voorziening is naar de mening van de gemeente nog 

aanvaardbaar. Hierbij neemt de gemeente in overweging dat op een bedrijven-

terrein gebruikelijk sprake is van meer (milieu)hinder (door functiemenging) 

dan in een woongebied (rustige woonomgeving). De keuze van de ondernemer 

om een voorziening op een bedrijventerrein te vestigen is uitdrukkelijk een 

keuze van de ondernemer. Het aanvaarden van meer (milieu)hinder moet dan 

ook een onderdeel van de keuze van de ondernemer zijn. Bij het bepalen van 

het type bedrijvigheid wat is toegestaan in combinatie met milieugevoelige 

functies en/of objecten, kan gebruik worden gemaakt van bijlage 3 ‘Staat Be-

drijfsactiviteiten functiemenging’ van de geactualiseerde publicatie ‘Bedrijven 

en milieuzonering’ (2009) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

(VNG-brochure 2009). 
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Bedrijfswoningen zijn in verband met het woon- en leefklimaat in algemene 

zin niet wenselijk op bedrijventerreinen waar bedrijven van milieucategorie 

3.2 en hoger zijn of kunnen worden gevestigd. Op terreinen met functiemen-

ging kan hiervan tot op zekere hoogte worden afgeweken (zie paragraaf 4.2.2).   

4 . 2 . 2   

O v e r i g e  f u n c t i e s  

O v e r w e g i n g  

De bedrijventerreinen De Mossel, De Wuyver (inclusief deel Veilingterrein) en 

Zuiderdel zijn gevarieerde bedrijventerreinen waar, naast bedrijven, detail-

handel in ABC-goederen, dienstverlening en voorzieningen zijn gevestigd. Dit 

geldt niet voor bedrijventerrein Breekland I. De vestiging van detailhandel, 

dienstverlening en voorzieningen op een bedrijventerrein kan in sommige situ-

aties noodzakelijk of wenselijk zijn: 

1.  Het gaat in veel gevallen om historisch gegroeide situaties. Wanneer de-

tailhandel, dienstverlening en voorzieningen overeenkomstig de wet- en 

regelgeving zijn gevestigd is het, ook vanwege de rechten van de eige-

naren, logisch om de vestiging van dit type bedrijven en voorzieningen 

ook op grond van het voorliggende bestemmingsplan op de bestaande 

plaats mogelijk te maken. 

2.  De vestiging van detailhandel in ABC-goederen en perifere detailhandel 

(dit zijn detailhandelsvestigingen die vanwege de aard en schaal van de 

goederen een grote oppervlakte nodig hebben, zoals autobedrijven, 

bouwmarkten en keukencentra) is in de winkelgebieden in het algemeen 

niet wenselijk. Bedrijventerreinen bieden in beginsel een goede vesti-

gingsplaats voor dergelijke detailhandel. Op grond van het bestem-

mingsplan Facetregeling detailhandel op bedrijventerreinen is het be-

drijventerrein Zuiderdel als bundelingsgebied voor (te verplaatsen) de-

tailhandelsvestigingen aangewezen. In verband hiermee wordt op het 

bedrijventerrein Zuiderdel de vestiging van detailhandel in ABC-goede-

ren en perifere detailhandel bij afwijking mogelijk gemaakt. De vesti-

ging van detailhandel wordt niet bij recht mogelijk gemaakt, om vooraf 

een beoordeling van de situatie ter plekke mogelijk te maken, met na-

me wat betreft ontsluiting en parkeervoorzieningen. Ook op de bedrij-

venterreinen De Wuyver en De Mossel wordt, zoals beschreven in de fa-

cetregeling, enige ruimte voor specifieke detailhandel geboden. Ook de-

tailhandel via internet biedt mogelijkheden. 

3.  Op bedrijventerreinen met vooral een groot aantal arbeidsplaatsen kan 

de vestiging van ondersteunende voorzieningen wenselijk zijn. Dit kun-

nen voorzieningen zijn zoals zogenoemde ‘facilitypoints’ (bundeling van 

vergaderruimtes, horeca en dergelijke), kinderopvang of sportscholen. 

Door de vestiging van dergelijke voorzieningen op een bedrijventerrein 

verandert een bedrijventerrein van uitsluitend een werkgebied naar een 

werklandschap. Hierdoor bieden deze voorzieningen de bedrijventerrei-

nen een meerwaarde in vergelijking met andere bedrijventerreinen.  
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 Door de vestiging van de voorzieningen is er sprake van een meer leven-

dig bedrijventerrein waardoor er weer sprake is van een aantrekkelijker 

vestigingsklimaat. 

 

Uitgangspunt van het voorliggende bestemmingsplan is dat de bestaande be-

drijvigheid niet beperkt wordt door nieuw te vestigen milieugevoelige functies. 

Dit geldt met name voor kinderopvang- en onderwijsvoorzieningen. Om deze 

reden zal altijd een afwijkingsprocedure doorlopen moeten worden, voordat 

een voorziening op een bedrijventerrein is toegestaan. 

 

B e l e i d s k e u z e  

B e s t a a n d e  ( b e d r i j f s ) a c t i v i t e i t e n  o p  b e d r i j v e n t e r r e i n e n  

De gemeente wil bedrijven een goede vestigingsplaats (kunnen) bieden. De 

bedrijventerreinen in de gemeente zijn hiervoor de meest geschikte plaats. 

Deze terreinen zijn dan ook in de eerste plaats bestemd voor bedrijven. Hier-

mee wordt gewaarborgd dat de bestaande bedrijvigheid op de bestaande loca-

tie mogelijk blijft en niet wordt gehinderd door nieuwe milieugevoelige func-

ties. 

 

Omdat De Mossel, De Wuyver en Zuiderdel bedrijventerreinen zijn met meer-

dere functies (ook detailhandel, dienstverlening en voorzieningen), worden de-

ze terreinen in het voorliggende bestemmingsplan beschouwd als ‘gevarieerde 

bedrijventerreinen’. Bedrijventerrein Breekland I is een ‘normaal bedrijventer-

rein’, waar de vestiging van detailhandel, zelfstandige kantoren en voorzienin-

gen niet mogelijk is. 

 

G e w e n s t e  o n t w i k k e l i n g e n  g e v a r i e e r d e  t e r r e i n e n  

Het feit dat De Mossel, De Wuyver (inclusief deel Veilingterrein) en Zuiderdel 

als ‘gevarieerde terreinen’ worden beschouwd, wil niet zeggen dat op deze 

terreinen de vestiging van detailhandelsvestigingen en voorzieningen zonder 

meer is toegestaan. Op elk van de terreinen worden voor dit type bedrijven en 

voorzieningen zones onderscheiden en nieuwe vestigingen zijn alleen toege-

staan op basis van een afwijkingsbevoegdheid. Het onderscheiden van zones 

met en zonder functiemenging wordt wenselijk geacht om op de bedrijventer-

reinen voldoende ruimte voor de vestiging van bedrijven te waarborgen. 

 

De vestiging van hindergevoelige voorzieningen als kinderopvang is alleen ac-

ceptabel als op een bedrijventerrein maximaal bedrijven tot en met milieuca-

tegorie 3.1 zijn toegestaan. In de praktijk betekent dit dat kinderopvangvoor-

zieningen alleen op bedrijventerrein De Wuyver zijn toegestaan. 

 

Binnen de ‘gemengde gebieden’ is, naast de vestiging van grootschalige detail-

handel, na afwijking ook de vestiging van (dag)horeca mogelijk. Buiten de ge-

mengde gebieden is sprake van een ‘normaal’ bedrijventerrein, waar alleen de 

vestiging van bedrijven mogelijk is. 
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F i g u u r  7 .  Z o n e s  v o o r  g e m e n g d e  g e b i e d e n  ( r o o d  i n g e k a d e r d e  z o n e s )  

o p  d e  b e d r i j v e n t e r r e i n e n  D e  M o s s e l  ( l i n k s b o v e n ) ,  D e  W u y v e r  

( r e c h t s b o v e n )  e n  Z u i d e r d e l  ( l i n k s o n d e r )  

 

De gebieden die als ‘gemengd gebied’ worden gekwalificeerd zijn aangegeven 

in figuur 7. De Mossel is geheel als ‘gemengd gebied’ aangemerkt. Voor Zui-

derdel is een afweging voor de situering van het ‘gemengd gebied’ gebaseerd 

op ontwikkelingen in de directe omgeving van Zuiderdel (Zuidveld en Wester-

del als woonlocaties). Anderzijds is de afweging gebaseerd op het aanwezig 

zijn van gebouwen die zich lenen voor de vestiging van gemengde bedrijvigheid 

(onder meer bedrijfsverzamelgebouwen). Detailhandel in ABC-goederen is, na 

afwijking, toegestaan op De Wuyver, De Mossel en Zuiderdel, maar alleen op 

Zuiderdel mogen na afwijking ook nieuwe detailhandelsbedrijven voor perifere 

detailhandel worden gevestigd. Dit conform het bepaalde in de eerder ge-

noemde Facetregeling. 

 

De delen van de genoemde terreinen die niet als ‘gemengd gebied’ zijn gekwa-

lificeerd, behoren tot de ‘normale bedrijventerreinen’, waar de vestiging van 

detailhandel en voorzieningen niet is toegestaan. 

 

B e d r i j v e n t e r r e i n  B r e e k l a n d  I  

Op bedrijventerrein Breekland I worden in verband met karakter van het be-

drijventerrein (vestiging bedrijven tot en met milieucategorie 4.2) geen de-

tailhandel, kantoren en voorzieningen toegestaan. Een uitzondering geldt voor 

een zogenoemd ‘facilitypoint’: een centrale voorziening waar bijvoorbeeld 

daghoreca en vergaderfaciliteiten worden ondergebracht. Een dergelijke voor-

ziening kan bijdragen aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven 

en wordt bij wijziging mogelijk gemaakt. 
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N i e t - p a s s e n d e  f u n c t i e s  e n  a c t i v i t e i t e n  

Zoals eerder is opgemerkt, worden de bestaande detailhandelsvestigingen, 

kantoren en voorzieningen, wanneer deze hier overeenkomstig de wet- en re-

gelgeving zijn gevestigd, op de bestaande plaats mogelijk gemaakt (ongeacht 

de vestigingsplaats). 

 

Op basis van het voorgaande is  in tabel 1 samengevat welke functies in princi-

pe waar zijn toegestaan. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Toegestane functies per bedrijventerrein 

 Deel 

Veilingterrein 

De 

Wuyver 

De Mossel Zuiderdel Breekland I 

   gemengd normaal gemengd normaal  

Bedrijven t/m 

milieucategorie 2 

X X X X X X  

Bedrijven t/m 

milieucategorie 3.1 

 X X X X X X 

Bedrijven categorie 3.2    X  X X 

Bedrijven categorie 4.1, 4.2       X 

Kinderopvang*  X      

Detailhandel in 

ABC-goederen* 

X X X X X X  

Perifere detailhandel*     X X  

(detail)handel in brand- 

en explosiegevaarlijke en 

milieuverstorende 

stoffen* 

X X X X X X  

Sportschool, horeca, 

vergadercentrum* 

X X X  X   

Facility point**       X 

* na afwijking 

** voorziening met horeca, vergaderfaciliteiten en dergelijke; na wijziging 

 

O v e r w e g i n g e n  

Op de bedrijventerreinen De Mossel, De Wuyver (inclusief deel Veilingterrein) 

en Zuiderdel komt een groot aantal bedrijfswoningen voor. Omdat tussen be-

drijfswoningen en bedrijven een bepaalde afstand gewaarborgd moet worden 

om (milieu)hinder van bedrijven te voorkomen, worden de gebruiksmogelijk-

heden van de gronden voor bedrijven in de directe omgeving van bedrijfswo-

ningen vaak beperkt. Een ‘intensief ruimtegebruik’ is hierdoor vaak niet goed 

mogelijk. Dit is uiteraard niet wenselijk. 

 

B e l e i d s k e u z e  

Zoals hiervoor al is opgemerkt wil de gemeente bedrijven een goede vesti-

gingsplaats op bedrijventerreinen (kunnen) bieden. De terreinen zijn dan ook 

in de eerste plaats bestemd voor bedrijven. 

 

De bestaande bedrijfswoningen die overeenkomstig de wet- en regelgeving op 

de bedrijventerreinen staan, worden op de bestaande plaats mogelijk ge-

maakt. Uitgangspunt is dat deze bedrijfswoningen onderdeel blijven van een 
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bedrijf. Nieuwe bedrijfswoningen op de bedrijventerreinen zijn niet mogelijk; 

in het voorliggende bestemmingsplan is hiervoor geen regeling opgenomen. Het 

gemeentelijk beleid zoals opgenomen in de notitie ‘Beleid inzake noodzake-

lijkheid bedrijfswoningen op bedrijventerrein’ blijft wel van toepassing. Op 

grond van dit beleid kan een verzoek tot het oprichten van een bedrijfswoning 

worden ingediend, door middel van een zelfstandige omgevingsvergunningpro-

cedure. Getoetst zal worden aan het geldende beleid. 

4 . 2 . 3   

B o u w m o g e l i j k h e d e n  

O v e r w e g i n g  

De ruimte in de gemeente Langedijk is beperkt. Een ‘intensief ruimtegebruik’, 

ook op bedrijventerreinen, is dan ook belangrijk. Dit betekent niet dat overal 

op de bedrijventerreinen gebouwen gebouwd moeten worden, omdat de afwe-

ging op grond van een goede ruimtelijke ordening met zich meebrengt dat te-

vens rekening wordt gehouden met welstandvereisten. Wel is het zo dat de 

ruimte op een bedrijventerrein zo veel als mogelijk voor bedrijfsactiviteiten 

gebruikt moet kunnen worden. 

 

Daarbij is op bedrijfsterreinen ook ruimte nodig voor onder andere verkeer en 

parkeren (zie hierna). Ook is het belangrijk dat niet overal gebouwen gebouwd 

worden om ook latere ontwikkelingen zoals een enigszins ander gebruik van de 

bedrijfsterreinen mogelijk te kunnen maken. 

 

B e l e i d s k e u z e  

De gemeente wil bedrijven op hun vestigingsplaats mogelijkheden bieden voor 

een goede bedrijfsvoering. Het is uiteraard aan de bedrijven om te beoordelen 

hoeveel ruimte hiervoor noodzakelijk is. Dit betreft ook de ruimte voor be-

drijfsgebouwen. 

 

Uitgangspunt van het beleid is dan ook het opnemen van grote bouwvlakken in 

het voorliggende bestemmingsplan. Binnen deze bouwvlakken mogen bedrijfs-

gebouwen gebouwd worden. Niet het gehele bouwperceel is voorzien van een 

bouwvlak, omdat op het eigen terrein voldoende ruimte moet zijn voor onder 

meer het parkeren. 

 

B r e e k l a n d  I  

In het voorliggende bestemmingsplan zijn ruimere bouwhoogten voor Breek-

land I opgenomen. De Kadernota bestemmingsplan Bedrijventerreinen in Lan-

gedijk biedt hiervoor de grondslag. Voor een volledige weergave wordt verwe-

zen naar bijlage 2 van de Kadernota bestemmingsplan Bedrijventerreinen. De 

Kadernota bestemmingsplan Bedrijventerreinen is als bijlage 1 bij de voorlig-

gende toelichting opgenomen. 

Op grond van gewijzigde marktomstandigheden, mogelijkheden op grond van 

geldende bestemmingsplannen, technische vereisten, de realisatie van het 

Diepsmeerpark en duurzaam ruimtegebruik, worden de maximale bouwhoogtes 
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op Breekland I te verhoogd. Langs de randen gaat een bouwhoogte van 10 m 

gelden. Dit geldt ook voor de zone langs de Diepsmeerweg, omdat het karakter 

van de Diepsmeerweg zich in beginsel niet leent voor in maatvoering stevige 

bebouwing. De mogelijkheid deze bouwhoogte voor de randen te verhogen 

naar 12,5 m, indien hiervoor zwaarwegende architectonische redenen aanwe-

zig zijn, is in afwijking van de Kadernota bestemmingsplan Bedrijventerreinen 

niet overgenomen in het voorliggende bestemmingsplan. Op deze wijze is ge-

tracht de impact op de omgeving voldoende in te kaderen ten opzichte van de 

Kadernota bestemmingsplan Bedrijventerreinen en duidelijkheid in regelgeving 

te scheppen voor omwonenden en (toekomstige) bedrijvigheid. 

 

Voor de overige gedeelten op het bedrijventerrein is een bouwhoogte van 12,5 

m toegestaan. Ook is de mogelijkheid opgenomen om via een afwijkingsproce-

dure de bouwhoogte te verhogen van 12,5 m naar 15 m, indien vanuit de be-

drijfsvoering een noodzaak toe bestaat. 

 

B e d r i j v e n t e r r e i n e n  D e  M o s s e l ,  D e  W u y v e r  ( i n c l u s i e f  d e e l  

V e i l i n g t e r r e i n )  e n  Z u i d e r d e l  

Voor de overige bedrijventerreinen zijn ruime bouwhoogtes van 9 m tot 12 m 

opgenomen. Concreet houdt dit in dat op bedrijventerrein De Mossel en De 

Wuyver (inclusief deel Veilingterrein) een bouwhoogte van 10 m is toegestaan. 

Op bedrijventerreinen Zuiderdel is langs de randen een bouwhoogte van 10 m 

toegestaan en voor het overige deel van het bedrijventerrein een bouwhoogte 

van 12 m toegestaan. Voor eventueel hogere bestaande gebouwen is een rege-

ling opgenomen. Op deze wijze is een logische overgang gemaakt tussen Breek-

land I, met de meeste mogelijkheden qua bouwhoogten, naar de kleinere en 

oudere bedrijventerreinen; De Wuyver, De Mossel en Zuiderdel. 

 

Op de verschillende bedrijventerreinen zijn in de vigerende plannen diverse 

goot- en bouwhoogten van kracht met ook verschillende afwijkingsmogelijkhe-

den. Al deze verschillen zijn nu onder één noemer gebracht om duidelijkheid 

te creëren voor bouwaanvragers. Het gevolg van deze beleidskeuze is dat er 

overwegend sprake is van een verruiming van de bouwmogelijkheden. Alleen 

voor een paar plekken waar accentverhogingen waren toegestaan (De Mossel), 

is er sprake van een kleine beperking van de bouwmogelijkheden. Met de toe-

voeging ‘dan wel de bestaande bouwhoogte wanneer deze hoger is’, wordt 

voorkomen dat er bouwwerken onder het overgangsrecht worden geplaatst. De 

eis van een minimale of maximale dakhelling komt niet meer voor in de bouw-

regels. Het toepassen van een hellend dak is niet uitgesloten maar functioneel 

gezien gaat de wens van een gebruiker meestal uit naar een gebouw wat plat 

is afgedekt. 

 

Samenvattend kan de opbouw tussen de verschillende bedrijventerreinen als 

volgt worden gezien: De Wuyver en De Mossel bieden een bouwhoogte tot 

maximaal 10 m, Zuiderdel en Breekland bieden een maximale bouwhoogte van 

respectievelijk 10 m, 12 m en 12,5 m. Voor Breekland is er nog de mogelijk-

heid om in het deel van een bouwhoogte van 12,5 m is toegestaan bij afwij-
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kingsprocedure een bouwhoogte van 15 m toe te staan. Vanuit de bedrijfsvoe-

ring dient hiervoor een noodzaak te bestaan. 

4 . 2 . 4   

P a r k e r e n  

O v e r w e g i n g e n  

De wegen op de bedrijventerreinen zijn ingericht voor de ontsluiting van de 

bedrijfsterreinen van de verschillende bedrijven. Om de goede ontsluiting te 

waarborgen is het dan ook wenselijk dat de wegen niet gebruikt worden voor 

parkeren. Daarbij kunnen door het parkeren op de weg ook verkeersonveilige 

situaties ontstaan. Vooral ook omdat de wegen op bedrijventerreinen ook va-

ker gebruikt worden door (middel)zwaar verkeer. Een beeld zoals weergegeven 

in figuur 8 is dan ook niet wenselijk. 

 

 
F i g u u r  8 .  P a r k e r e n  o p  d e  w e g  

 

B e l e i d s k e u z e  

Het parkeren op de bedrijventerreinen moet op het eigen bedrijfsterrein 

plaatsvinden. In paragraaf 5.5 wordt nader ingegaan op de parkeernormen die 

de gemeente hanteert bij verschillende typen bedrijven. Op basis hiervan kan 

handhaving plaatsvinden.  

4 . 3   

B e e l d k w a l i t e i t  

B e d r i j v e n t e r r e i n e n  D e  M o s s e l ,  D e  W u y v e r  ( i n c l u s i e f  d e e l  

V e i l i n g t e r r e i n )  e n  Z u i d e r d e l  

De bedrijventerreinen De Mossel, De Wuyver en Zuiderdel zijn traditionele be-

drijventerreinen, waar, afgezien van de gebruikelijke welstandseisen, geen 

hoge eisen aan beeldkwaliteit zijn gesteld. Beeldkwaliteit heeft op deze be-
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drijventerreinen in het verleden slechts geringe aandacht gekregen. Wel is bij 

bedrijventerrein Zuiderdel aan de noord- en oostrand met water en groen een 

goede overgang naar de aangrenzende gebieden tot stand gekomen. Water en 

groen zijn in het voorliggende bestemmingsplan als zodanig bestemd. De be-

drijventerreinen De Wuyver en vooral De Mossel komen, zoals ook aangegeven 

in de Structuurvisie, in aanmerking voor herstructurering, waarbij ook de nodi-

ge aandacht aan de beeldkwaliteit en de inpassing in de omgeving zal moeten 

worden geschonken. Vooralsnog wordt in het voorliggende bestemmingsplan 

uitgegaan van de bestaande situatie. 

 

Om enige uniformiteit op de bedrijventerreinen De Mossel, De Wuyver en Zui-

derdel te bewerkstelligen, gaat de voorkeur uit naar standaardisering van de 

terreininrichting. Door opties te beperken ontstaat er rust in het aanzicht van 

de bedrijventerreinen. Hiermee wordt voorkomen dat er een overdaad aan 

verschillende materialen ontstaat. 

 

G e b o u w : 

- Gevelvorm: vrij, representatief. 

- Materiaal: vrij, kwalitatief duurzaam. 

- Kleur: vrij. 

 

E r f v e r h a r d i n g : 

De erfverharding dient te bestaan uit een open verhardingsmateriaal: 

- Materiaal: betonstraatstenen. 

- Kleur: grijs en antraciet. 

 

I n r i t : 

- Breedte: maximaal 10 m. 

- Aantal: één inrit per bedrijfsperceel, maximaal 2 wanneer sprake is van 

een groot perceel of noodzakelijk voor de bedrijfsvoering. 

 

E r f a f s c h e i d i n g e n : 

- Erfafscheidingen die worden geplaatst ter plaatse van de aan de weg ge-

legen bouwperceelsgrens dienen te worden uitgevoerd als: plantsoen-

afrastering of spijlenhekwerk. 

- Erfafscheidingen die worden geplaatst ter plaatse van de zijdelingse 

perceelsgrens als afscheiding tussen twee bouwpercelen mogen tevens 

worden uitgevoerd als gaashekwerk. 

- Materiaal: staal. 

- Kleur: antraciet. 

 

P a r k e r e n : 

- Parkeren dient op eigen perceel plaats te vinden. Dit is opgenomen als 

voorwaarde in de bedrijventerreinbestemmingen, onderdeel bestem-

mingsomschrijving. 

 

 



122.00.00.25.03.toe - Bestemmingsplan Bedrijventerreinen in Langedijk - 25 juni 2013 42 

O p s l a g : 

- Opslag dient achter de voorgevelrooilijn plaats te vinden. Dit is opge-

nomen als voorwaarde in de bedrijventerreinbestemmingen, onderdeel 

specifieke gebruiksregels. 

 

R e c l a m e : 

- Ten aanzien van reclame-uitingen wordt verwezen naar het gemeente-

lijke reclamebeleid. De beleid is in ontwikkeling. 

 

B r e e k l a n d  I  

Bij bedrijventerrein Breekland I is veel aandacht besteed aan de landschappe-

lijke inpassing. Dit komt onder meer tot uiting in de aanduiding “landschappe-

lijke zichtzone” voor het gebied tussen N504 en bedrijventerrein; dit gebied 

krijgt een parkachtige inrichting met groen en water. Het gebied tussen Breek-

land I en de bestaande bebouwing van Oudkarspel krijgt in de oorspronkelijke 

plannen grotendeels een groene en waterrijke invulling. In het voorliggende 

bestemmingsplan zijn de bepalingen uit het vigerende bestemmingsplan wat 

betreft de landschappelijke inpassing overgenomen. Het Beeldkwaliteitsplan 

zoals dat geldt voor Breekland I wordt op onderdelen aangepast en vastgesteld 

als onderdeel van de gemeentelijke Welstandnota. 
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R a n d v o o r w a a r d e n  

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de randvoorwaarden waarmee rekening 

moet worden gehouden in die situaties waarin sprake is van een nieuwe situa-

tie of waar een nieuwe situatie kan ontstaan. Daarbij komen achtereenvolgens 

de waterhuishouding, ecologie, cultuurhistorie en archeologie, milieuaspecten 

de bodemkwaliteit en parkeren aan de orde. In paragraaf 5.6 wordt kort inge-

gaan op de relatie met een MER. 

5 . 1   

W a t e r t o e t s   

W e t t e l i j k  k a d e r  

Op grond van artikel 3.1.6 uit het Besluit ruimtelijke ordening dient in de toe-

lichting op ruimtelijke plannen een waterparagraaf te worden opgenomen van 

de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de 

waterhuishoudkundige situatie. In die paragraaf dient uiteengezet te worden 

of en in welke mate het plan in kwestie gevolgen heeft voor de waterhuishou-

ding, dat wil zeggen het grondwater en het oppervlaktewater. Het is de schrif-

telijke weerslag van de zogenoemde watertoets. Het doel van de watertoets is 

het waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op even-

wichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle waterhuishoudkundig 

relevante ruimtelijke plannen en besluiten. Door middel van de watertoets 

wordt in een vroegtijdig stadium aandacht besteed aan het wateraspect. 

 

In het nationale waterbeleid, vastgelegd in onder meer de Vierde Nota Water-

huishouding (1998), de adviezen van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw en 

de Europese Kaderrichtlijn water staat het duurzaam omgaan met water cen-

traal: het waarborgen van voldoende veiligheid en het zo klein mogelijk hou-

den van de kans op wateroverlast. Dit moet mede gezien worden in het kader 

van de problematiek met betrekking tot ontwikkelingen als klimaatverande-

ring, bodemdaling en zeespiegelstijging. Hiervoor is de trits ‘vasthouden - ber-

gen - afvoeren’ maatgevend. Kort gezegd betekent dit dat overtollig water zo-

veel mogelijk bovenstrooms wordt vastgehouden in de bodem en in het opper-

vlaktewater. Vervolgens wordt zo nodig het water tijdelijk geborgen in ber-

gingsgebieden en pas als vasthouden en bergen te weinig opleveren wordt het 

water afgevoerd. Uitgangspunten in dit verband zijn: 

-  Geen afwenteling van problemen naar andere compartimenten in ruimte 

en tijd. 

-  Zoveel mogelijk gebiedseigen water vasthouden en de inlaat van ge-

biedsvreemd water zoveel mogelijk beperken. 

-  Beperking van overlast door (grond)water of tekort aan water. 



122.00.00.25.03.toe - Bestemmingsplan Bedrijventerreinen in Langedijk - 25 juni 2013 44 

Naast de waterkwantiteit heeft duurzaam omgaan met water ook betrekking 

op de waterkwaliteit. Hierbij staat de trits ‘schoonhouden - scheiden - zuive-

ren’ centraal. Bij schoonhouden, scheiden en zuiveren gaat het erom dat het 

water zo veel mogelijk schoon wordt gehouden. Vervolgens worden schoon en 

vuil water zoveel mogelijk gescheiden en als laatste komt het zuiveren van 

verontreinigd water aan bod. Uitgangspunten in dit verband zijn: 

-  Vervuiling waar mogelijk bij de bron aanpakken. 

-  Voorkomen van verspreiding van verontreinigingen. 

-  Benutten van schoon water. 

 

Het beleidsdoel duurzaam omgaan met water dient niet alleen in waterbe-

heerplannen te worden uitgewerkt, maar er dient ook in de ruimtelijke orde-

ning, waaronder de bestemmingsplannen, rekening mee te worden gehouden. 

 

Afstemming van waterbeleid en ruimtelijke ordening kan door: 

-  het bieden van ruimte voor water in verband met veiligheid, waterover-

last en zoetwaterbeheer; 

-  water te beschouwen als ordenend principe in de functietoekenning; 

-  kansen te benutten die water biedt voor de vergroting van de belevings-

waarde en functiecombinaties (bijvoorbeeld cultuurhistorische waarden 

van voormalige waterlinies); 

-  randvoorwaarden te stellen aan de inrichting en het beheer op basis van 

water (bijvoorbeeld kruipruimteloos bouwen, zodat de grondwaterstand 

hoog kan blijven); 

-  effecten op waterkwaliteit mee te wegen bij besluitvorming in de ruim-

telijke ordening. 

 

D e  w a t e r h u i s h o u d i n g  i n  h e t  p l a n g e b i e d  

Op de bedrijventerreinen in de gemeente Langedijk vinden geen ingrijpende 

nieuwe ontwikkelingen plaats. De benodigde waterberging in het gebied wordt 

gevonden in de waterpartijen op en aan de rand van de terreinen.  

In het gebied zal de oppervlakte verharding niet wezenlijk toenemen. De extra 

mogelijkheden voor intensivering van het ruimtegebruik leiden niet tot de 

noodzaak van watercompensatie, omdat grote delen van de terreinen nu ook al 

verhard zijn. Er hoeven geen extra mogelijkheden voor waterberging te wor-

den gerealiseerd. Evenmin is er aanleiding voor ingrepen wat betreft de afvoer 

van hemel- en het rioolwater. 

 

W a t e r t o e t s  

De waterbeheerder in en in de directe omgeving van het plangebied is het 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Voorliggend bestem-

mingsplan is voorgelegd aan het HHNK in het kader van de watertoets. Door 

het HHNK is aangegeven dat de (rioolpers)leidingen gelegen binnen het plan-

gebied opgenomen dienen te worden op de verbeelding. Het betreffen leidin-

gen die liggen op de bedrijventerreinen Breekland I, De Wuyver en Zuiderdel. 

Aan de oostzijde van bedrijventerrein De Wuyver ligt de relevante zonering 

voor de waterkering langs het boezemkanaal Alkmaar (Omval) – Kolhorn. Door 
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het HHNK wordt gevraagd dit op de verbeelding en in de regels op te nemen. 

Hierin voorziet het voorliggende bestemmingsplan. 

 

De uitvoerbaarheid van het voorliggende bestemmingsplan wordt niet door on-

aanvaardbare nadelige gevolgen voor de wateraspecten belemmerd. 

5 . 2   

E c o l o g i e  

W e t t e l i j k  k a d e r  

De Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn met de inwerkingtreding van de Flora- 

en faunawet (Ffw) op 1 april 2002 en de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) 

op 1 oktober 2005 in de Nederlandse wet- en regelgeving verwerkt. 

 

De Ffw is gericht op het beschermen en het behouden van de goede staat van 

instandhouding van in het wild levende plant- en diersoorten en hun directe 

leefomgeving. Uitgangspunt hierbij is het zogenoemde “nee, tenzij”-principe. 

Dit betekent dat werkzaamheden en dergelijke in beginsel niet zijn toege-

staan. Onder voorwaarden kan hier op grond van een vrijstelling of ontheffing 

van worden afgeweken. In de Ffw is onder andere bepaald dat eenieder die 

weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn handelen of nalaten te hande-

len nadelige gevolgen kan hebben voor flora en fauna, gedwongen is dergelijk 

handelen of nalaten achterwege te laten. Dit voor zover dit in redelijkheid van 

hem kan worden gevraagd. Diegene moet alle maatregelen nemen die in rede-

lijkheid van hem kunnen worden gevraagd om die nadelige gevolgen te voor-

komen, te beperken of ongedaan te maken. 

 

De Nbw is gericht op het beschermen van (natuur)gebieden. Deze natuurgebie-

den betreffen onder andere de zogenoemde Speciale Beschermingzones op 

grond van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Samen worden deze gebieden 

aangeduid als het Natura 2000-netwerk. Voor de bescherming van deze natuur-

gebieden is in de Nbw een uitgebreide wet- en regelgeving opgenomen. 

 

G e m e e n t e l i j k  b e l e i d  

De gemeente is bezig met het opstellen van beleid op het gebied van ecologie. 

De concept Ecologische Structuurvisie 2012-2022 heeft ter inzage gelegen van 

10 december 2012 tot en met 21 januari 2013. In de Ecologische Structuurvisie 

staat aangegeven dat de gemeente Langedijk zich kenmerkt door rijke cultuur- 

en landbouwhistorie, bijzondere natuurgebieden, verwevenheid van dorpen, 

water en groen in een agrarisch landschap en een nuchtere en dorpse mentali-

teit. Dit schept grote potenties voor realisatie van een waardevolle, robuuste 

en duurzame ecologische structuur, met ruimte voor zowel mens als natuur. 

De ecologische structuurvisie biedt op een samenhangende wijze handvatten 

voor een concrete versterking van de natuur. De ecologische visie van Lange-

dijk is een toekomstvisie voor de realisatie van een samenhangend, ecologisch 

netwerk binnen de gemeente, met nauwe relaties met het omringende land-
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schap. De ecologische visie is richtinggevend voor de integratie van ecologie 

bij ruimtelijke ontwikkelingen en bij beheer en onderhoud. 

 

S i t u a t i e  i n  h e t  p l a n g e b i e d  

Het voorliggende bestemmingsplan heeft een conserverend karakter, waarin in 

beginsel geen nieuwe ontwikkelingen zijn voorzien. De ontwikkelingen die in 

het plangebied zijn voorzien, worden op grond van afwijken van het bestem-

mingsplan mogelijk gemaakt, binnen de bestaande bebouwing. Het betreft met 

name wijziging van gebruik van bestaande bebouwing. Onaanvaardbare nadeli-

ge gevolgen voor ecologische waarden worden dan ook niet verwacht.  

 

De uitvoerbaarheid van het voorliggende bestemmingsplan wordt niet door on-

aanvaardbare nadelige gevolgen voor ecologische waarden belemmerd. 

5 . 3   

C u l t u u r h i s t o r i e  e n  a r c h e o l o g i e  

W e t t e l i j k  k a d e r  

Op 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) 

in werking getreden. Met deze inwerkingtreding werd het Verdrag van Malta, 

dat op 16 april 1992 onder andere door Nederland is ondertekend, in de Neder-

landse wet- en regelgeving verwerkt. Het Verdrag van Malta is gericht op het 

behouden van archeologische waarden in de bodem. Uitgangspunt hierbij is 

onder andere het uitvoeren van een onderzoek naar archeologische waarden in 

het plangebied voor het vaststellen van een bestemmingsplan. Ook het zoge-

noemde veroorzakerprincipe is een uitgangspunt van het Verdrag van Malta. 

Dit betekent dat diegene die mogelijke archeologische waarden in de bodem 

verstoort, financieel verantwoordelijk is voor een voldoende onderzoek naar 

en het behoud van die archeologische waarden. Met de inwerkingtreding van 

de Wamz werd ook de Monumentwet 1988 (Mw 1988) gewijzigd. Op grond van 

de Mw 1988 moet in een bestemmingsplan (mogelijke) archeologische waarden 

in de bodem van het plangebied overwogen worden. 

 

S i t u a t i e  i n  h e t  p l a n g e b i e d  

Op 15 februari 2011 heeft de gemeenteraad de Beleidsnota Cultuurhistorie 

gemeente Langedijk 2011 samen met de Beleidskaart Archeologie vastgesteld. 

In de beleidsnota heeft de gemeente haar beleid voor cultuurhistorie uiteenge-

zet. Op de Beleidskaart Archeologie is weergegeven welke regels in de ver-

schillende gebieden in de gemeente van toepassing zijn. 

 

In figuur 9 is het voor het plangebied betreffende fragment van de Beleids-

kaart Archeologie weergegeven. 
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F i g u u r  9 .  F r a g m e n t  v a n  d e  B e l e i d s k a a r t  A r c h e o l o g i e ;  p l a n g e b i e d e n  

g l o b a a l  b i n n e n  r o d e  g r e n z e n  

 

In het grootste deel van de gebieden die onderdeel zijn van het voorliggende 

bestemmingsplan geldt dat de kans op vindplaatsen van archeologische resten 

klein is. Archeologisch onderzoek is alleen noodzakelijk bij een planomvang 

van meer dan 10.000 m² en bodemingrepen dieper dan 40 cm. De kans dat in-

grepen met deze omvang worden uitgevoerd is klein. Niettemin is op de ver-

beelding in het hele plangebied de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 

5’ opgenomen. Op een aantal delen van (zeer) beperkte oppervlakte binnen 

het plangebied is een strenger archeologisch regime van toepassing. In het 

plan zijn de dubbelbestemmingen ‘Waarde – Archeologie 2’ en ‘Waarde - Ar-

cheologie 4’ opgenomen.  

 

De uitvoerbaarheid van het voorliggende bestemmingsplan wordt niet door on-

aanvaardbare nadelige gevolgen voor cultuurhistorische waarden belemmerd. 

 

M o n u m e n t e n  e n  k a r a k t e r i s t i e k e  g e b o u w e n  

In het plangebied komen geen rijks-, provinciale en gemeentelijke monumen-

ten voor en evenmin ‘karakteristieke of beeldbepalende’ te kwalificeren ge-

bouwen. 

Breekland De Wuyver 

De Mossel 

Zuiderdel 
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5 . 4   

M i l i e u  

5 . 4 . 1   

W e g v e r k e e r s l a w a a i  

W e t t e l i j k  k a d e r  

De Wet geluidhinder bepaalt dat de geluidbelasting op gevels van woningen en 

andere geluidsgevoelige objecten niet hoger mag zijn dan een in de wet be-

paalde norm. In veel gevallen is deze norm 48 dB. In de Wet is aangegeven dat 

iedere weg in principe een zone heeft, waarbinnen het geluidniveau moet 

worden bepaald, met uitzondering van: 

-  wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied; 

-  wegen waarvoor een maximum snelheid geldt van 30 km/uur. 

 

Bij een weg met twee rijstroken is de zonebreedte in stedelijk gebied 200 m. 

Indien binnen een geluidzone nieuwe geluidgevoelige objecten, zoals wonin-

gen, worden gerealiseerd, moet door middel van akoestisch onderzoek worden 

vastgesteld of aan de grenswaarden uit de Wet Geluidhinder wordt voldaan. 

 

S i t u a t i e  i n  h e t  p l a n g e b i e d  

Op de bedrijventerreinen in de gemeente Langedijk geldt een maximumsnel-

heid van 50 km/uur. Op de N504 langs Breekland I geldt een maximumsnelheid 

van 70 km/uur. Omdat in het plangebied geen nieuwe ontwikkelingen worden 

voorzien, die betrekking hebben op geluidgevoelige functies als woningen, is 

akoestisch onderzoek niet noodzakelijk. Een uitzondering geldt als een kinder-

dagverblijf zou worden gevestigd op De Wuyver (inclusief deel Veilingterrein): 

in het kader van de afwijkingsprocedure zal moeten worden aangetoond dat 

wordt voldaan aan de bepalingen van de Wet geluidhinder. Op De Wuyver (in-

clusief deel Veilingterrein) is geluidhinder mogelijk van de N504, de wegen op 

en langs het terrein en mogelijk de N242. 

5 . 4 . 2   

H i n d e r  v a n  e n  v o o r  b e d r i j v i g h e i d  

W e t t e l i j k  k a d e r  

Bedrijven (of andere milieubelastende bedrijvigheid) in de directe omgeving 

van (bedrijfs)woningen (en/of (andere) milieugevoelige functies) kunnen daar 

(milieu)hinder vanwege geur, stof, geluid, gevaar en dergelijke veroorzaken. 

Ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening, zoals dat uitgangspunt is van 

de Wet ruimtelijke ordening (Wro), is het waarborgen van voldoende afstand 

tussen bedrijven en woningen noodzakelijk. 

 

Naast een beoordeling op grond van een goede ruimtelijke ordening vindt een 

beoordeling plaats in het kader van milieuwetgeving. De aanwezigheid van de 

bestaande bedrijvigheid in de directe omgeving van (bedrijfs)woningen (en/of 

(andere) milieugevoelige functies) is dan ook tevens aanvaardbaar op grond 
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van verleende (milieu)vergunningen. Deze (milieu)vergunningen bieden ook de 

garantie dat problemen tussen bedrijvigheid en bestaande hinder-gevoelige ob-

jecten in de toekomst in voldoende mate zijn afgedekt. 

 

Uit de geactualiseerde publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ (2009) van de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG-brochure 2009) wordt de richtaf-

standenlijst voor milieubelastende activiteiten gehanteerd. Per bedrijfstype 

zijn voor elk van de aspecten geur, stof, geluid en gevaar de minimale afstan-

den aangegeven die in de meeste gevallen kunnen worden aangehouden tussen 

een bedrijf en hindergevoelige objecten om hinder en schade aan mensen bin-

nen aanvaardbare normen te houden. De grootste afstand is bepalend. De ge-

noemde afstanden zijn richtinggevend, met een goede motivering kan en mag 

hiervan worden afgeweken. De publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ (2009) 

is een algemeen in de jurisprudentie aanvaard instrument om te kunnen on-

derzoeken of sprake is van een goede ruimtelijke ordening. 

 

De VNG-brochure 2009 beschrijft twee typen gebieden: de rustige woonwijk en 

het gemengde gebied. Van een gebied dat zich kenmerkt als een rustige 

woonwijk is sprake indien de functies gescheiden van elkaar voorkomen. Ken-

merkend voor een gemengd gebied is dat milieubelastende en milieugevoelige 

functies op korte afstand van elkaar zijn gesitueerd. In geval sprake is van een 

gemengd gebied mag ten aanzien van de milieucategorie-indeling een kleinere 

richtafstand worden gehanteerd. Voor de bedrijvigheid in de milieucategorieën 

1 en 2 betekent dit dat de afstand tussen een milieugevoelig object en ontwik-

kelingen binnen het plangebied tenminste 10 m moet bedragen. Voor een rus-

tige woonwijk zou de richtlijn qua afstand 30 m bedragen. 

 

S i t u a t i e  p l a n g e b i e d  

Voor wat betreft het plangebied Breekland I mag niet worden gesteld dat spra-

ke is van een gemengd gebied. Rondom Breekland I komen een aantal geschei-

den functies naast elkaar voor, op het bedrijventerrein zelf is uitsluitend be-

drijvigheid gevestigd. De richtafstanden die leiden tot een milieucategorie-

indeling zijn rechtstreekst toegepast bij het bepalen van milieuzones voor toe-

gestane typen bedrijvigheid in relatie tot hindergevoelige objecten in en in de 

directe omgeving van het genoemd bedrijventerrein. Voor de bedrijventerrei-

nen De Mossel, De Wuyver (inclusief deel Veilingterrein)  en Zuiderdel mag wel 

worden gesteld dat sprake is van gemengde gebieden. Op de bedrijventerrei-

nen en in de directe omgeving van de bedrijventerreinen is sprake een groot 

aantal functies die naast elkaar voorkomen. De is het kenmerk van een ge-

mengd gebied. De richtafstanden die leiden tot een milieucategorie-indeling 

zijn ‘een stap afgewaardeerd’ toegepast bij het bepalen van milieuzones voor 

toegestane typen bedrijvigheid in relatie tot hindergevoelige objecten in en in 

de directe omgeving van de genoemde bedrijventerreinen. Een uitzondering 

hierop vormt een gedeelte op bedrijventerrein De Mossel aan de Kokkel 10 t/m 

22. Hier is sprake van een geringe afstand tussen het woongebied en het be-

drijventerrein. Om deze reden is op deze gronden bedrijvigheid in de milieuca-
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tegorieën 1 en 2 als opgenomen in de ‘Staat van bedrijven – Overige bedrijven-

terreinen’ toegestaan. 

 

O n d e r z o e k  p e r  b e d r i j v e n t e r r e i n  

Breekland I 

In het plangebied zijn verschillende bedrijven gevestigd, voor een deel zijn de 

gronden nog onbebouwd. Op grond van het geldende gemeentelijke beleid zo-

als beschreven in paragraaf 3.2.3 mogen geen bedrijfswoningen op het bedrij-

venterrein worden gebouwd. Bedrijfswoningen zijn dan ook niet gevestigd op 

Breekland I. In de directe omgeving van het plangebied zijn wel enkele be-

drijfswoningen bij agrarische bedrijven gevestigd. Met deze bedrijfswoningen 

is, qua milieuzonering, rekening gehouden. 

 

De Mossel 

In het plangebied zijn verschillende typen bedrijven gevestigd, zoals een 

transportbedrijf, een bedrijfsverzamelgebouw en een aannemersbedrijf. Op 

grond van het geldende gemeentelijke beleid zoals beschreven in paragraaf 

3.2.3 mogen geen nieuwe bedrijfswoningen op het bedrijventerrein worden 

gebouwd, met uitzondering van de bestaande bedrijfswoningen. In de directe 

omgeving De Mossel is woonbebouwing aanwezig. (Bedrijfs)woningen zijn hin-

dergevoelige objecten waarmee qua milieuzonering rekening is gehouden.  

 

De Wuyver 

Ook in dit plangebied zijn verschillende typen bedrijven gevestigd, waaronder 

een jachthaven. Ook is De Wuyver voor een deel omringd door water en we-

gen. Op grond van het geldende gemeentelijke beleid mogen geen nieuwe be-

drijfswoningen op het bedrijventerrein worden gebouwd, met uitzondering van 

de bestaande bedrijfswoningen. In de omgeving van De Wuyver is woonbebou-

wing aanwezig. (Bedrijfs)woningen zijn hindergevoelige objecten waarmee qua 

milieuzonering rekening is gehouden. 

 

De Wuyver – deel Veilingterrein 

In dit deel van het plangebied zijn verschillende typen bedrijven gevestigd, 

veelal in een lichte milieucategorie. In het gebied zijn bedrijfswoningen aan-

wezig. Ook zijn een aantal bedrijven gevestigd die thuishoren in een hogere 

milieucategorie. Deze bedrijven zijn aangeduid. Voor de wijze van bestemmen 

is tevens rekening gehouden met de ontwikkeling die plaatsvindt op het Vei-

lingterrein. In dit gebied wordt onder meer woningbouw mogelijk gemaakt. 

(Bedrijfs)woningen zijn hindergevoelige objecten waarmee qua milieuzonering 

rekening is gehouden. 

 

Zuiderdel  

Op het bedrijventerrein Zuiderdel komen bedrijven, dienstverlening, detail-

handel en overige voorzieningen naast elkaar voor. Op Zuiderdel zijn boven-

dien een aantal bedrijven in een hoge milieucategorie gevestigd. Ook voor Zui-

derdel geldt dat op grond van het geldende gemeentelijke beleid geen nieuwe 

bedrijfswoningen op het bedrijventerrein mogen worden gebouwd, met uit-
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zondering van de bestaande bedrijfswoningen. Aan de noordelijke en de ooste-

lijke kant is bovendien woonbebouwing gelegen. (Bedrijfs)woningen zijn hin-

dergevoelige objecten waarmee qua milieuzonering rekening is gehouden. 

 

Voor de bedrijventerreinen De Mossel, De Wuyver en Zuiderdel wordt opge-

merkt dat bestaande bedrijven op de bestaande locatie mogelijk zijn gemaakt. 

Daar waar nodig is voorzien in een aanduiding voor het betreffende bedrijf, 

zodat de bedrijfsactiviteiten mogelijk zijn. Aan de gronden kan dan tevens een 

milieucategorie zijn toegekend. Naast de aangeduide bedrijfsactiviteit is te-

vens bedrijvigheid in de genoemde milieucategorie toegestaan. 

 

V o o r z i e n i n g e n  e n  d e t a i l h a n d e l  o p  d e  b e d r i j v e n t e r r e i n e n  D e  

M o s s e l ,  D e  W u y v e r  e n  Z u i d e r d e l  

In de Kadernota bestemmingsplan Bedrijventerreinen is aangegeven dat in het 

bestemmingsplan voor de bedrijventerreinen een concrete uitwerking geeft 

voor gewenste voorzieningen, anders dan bedrijfsactiviteiten, op de bedrijven-

terreinen. Niet is bedoeld dat op het bedrijventerrein de vestiging van een 

verscheidenheid aan voorzieningen mogelijk is. Bedoeld worden voorzieningen 

die het gebruik van het bedrijventerrein ondersteunen. Dit kunnen voorzienin-

gen zijn zoals een vergaderruimte met een kleine horecagelegenheid, een kin-

deropvang of mogelijk ook een sportschool. 

 

Het bovenstaande heeft geen gevolgen voor Breekland I. In dit plangebied zijn 

uitsluitend bedrijven toegestaan. Wel is een wijzigingsbevoegdheid voor een 

facilitypoint opgenomen. 

 

Voor het al dan niet toestaan van detailhandel is het bestemmingsplan ‘Facet-

regeling detailhandel op bedrijventerreinen’ van overeenkomstige toepassing. 

Geen sprake is van uitbreiding van detailhandelsmogelijkheden op de bedrij-

venterreinen. 

 

Eerste uitgangspunt is dat de gewenste voorzieningen de bedrijvigheid niet be-

perken. Voor het al dan niet toestaan van gewenste voorzieningen op een be-

drijventerrein dient tevens een afweging gemaakt te worden tussen de milieu-

belastende en milieugevoelige functie. Over en weer kunnen belemmeringen 

ontstaan, zodat de bestaande bedrijvigheid op een bedrijventerrein in de mo-

gelijkheden wordt beperkt. Dit feit doet zich echter pas voor indien de ge-

wenste voorzieningen aan te merken zijn als een milieugevoelige functie. Van 

kinderopvang staat vast dat sprake is van een milieugevoelige functie. Indien 

een kinderopvang zich op een bedrijventerrein vestigt, kunnen bedrijven in de 

bedrijfsvoering worden beperkt. Voorzieningen als een vergaderruimte met 

een kleine horecagelegenheid, detailhandel of een sportschool zijn geen mili-

eugevoelige functies en beperken de bestaande bedrijvigheid dan ook niet in 

de bedrijfsvoering. 

 

Tweede uitgangspunt bij het mogelijk toestaan van gewenste milieugevoelige 

voorzieningen is dat bedrijven in ten hoogste milieucategorie 3.1 mogelijk zijn. 
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Hierbij neemt de gemeente in overweging dat op de bedrijventerreinen  De 

Mossel, De Wuyver en Zuiderdel sprake is van een gemengd gebied omdat vele 

functies in en in de omgeving van de bedrijventerreinen voorkomen. Zie hier-

voor ook in de alinea wet- en regelgeving. De milieueffecten van milieucatego-

rie 3.1 zijn daarmee gelijk aan milieucategorie 2. Van milieucategorie 1 en 2 in 

algemeen aanvaard dat ze in elkaar nabijheid voorkomen. Voor een milieuge-

voelige functie als kinderopvang is in deze situatie geen milieubelemmering 

van de bedrijvigheid aanwezig. Voorwaarde is wel dat er geen bedrijvigheid op 

het bedrijventerrein is gevestigd die valt in een hogere milieucategorie. An-

ders kan immer het betreffende bedrijf in de bedrijfsvoering worden beperkt.   

 

A f w e g i n g  p e r  b e d r i j v e n t e r r e i n  

Op voorhand is duidelijk dat de bestaande, legale, voorzieningen en detailhan-

del op de bedrijventerreinen uiteraard wel zijn toegestaan. Onderstaande af-

weging ziet op uitsluitend nieuwe gewenste voorzieningen en nieuwe detail-

handel als bedoeld in paragraaf 3.4.2. 

 

Breekland I 

Op bedrijventerrein Breekland I is bedrijvigheid in een hoge milieucategorie 

toegestaan. Bedrijfswoningen zijn niet gebouwd op Breekland I. Milieugevoeli-

ge functies, zoals kinderopvang, zijn met deze keuze uitgesloten. Detailhandel 

in ABC-goederen en (detail)handel in brand- en explosiegevaarlijke en milieu-

verstorende stoffen mag worden gevestigd. Ook is ruimte voor een facili-

typoint. 

 

De Mossel 

Op een deel van De Mossel is bedrijvigheid in milieucategorie 3.2 aanwezig. Op 

het overige deel is bedrijvigheid in milieucategorie 3.1 aanwezig. Bij het bepa-

len van de milieucategorieën op De Mossel is zowel rekening gehouden met de 

bestaande bedrijvigheid als met omliggende (milieugevoelige) woonbebouwing. 

Milieugevoelige functies, zoals kinderopvang, is met de aanwezigheid van 

milieucategorie 3.2 bedrijven uitgesloten. Tevens is nieuwe detailhandel niet 

toegestaan. Wel is ruimte voor gewenste voorzieningen als een sportschool, 

vergadercentrum, detailhandel in ABC-goederen en in brand- en explosiege-

vaarlijke en milieuverstorende stoffen en kleinschalige ondersteunende hore-

ca. 

 

De Wuyver 

Op De Wuyver is bedrijvigheid in milieucategorie 3.1 aanwezig. Bij het bepalen 

van de milieucategorieën op De Wuyver is zowel rekening gehouden met de be-

staande bedrijvigheid als met omliggende (milieugevoelige) woonbebouwing en 

met de aanwezigheid van bedrijfswoningen. De gevolgen van een nabijgelegen 

tankstation met LPG zijn in het plangebied verwerkt. Milieugevoelige functies 

als kinderopvang zijn mogelijk op dit bedrijventerrein. Ook is er ruimte voor 

gewenste voorzieningen als een sportschool, vergadercentrum en kleinschalige 

ondersteunende horeca. Nieuwe detailhandel is toegestaan in de vorm van de-



 

  
122.00.00.25.03.toe - Bestemmingsplan Bedrijventerreinen in Langedijk - 25 juni 2013  53

tailhandel in ABC-goederen en in brand- en explosiegevaarlijke en milieuver-

storende stoffen. 

 

De Wuyver – deel Veilingterrein 

Op het Veilingterrein is veel lichte bedrijvigheid aanwezig, maar ook een aan-

tal bedrijven in een hogere milieucategorie. Rekening moet worden gehouden 

met de aanwezige bedrijfswoningen, maar ook met de bestaande bedrijvigheid 

in een hogere milieucategorie. Milieugevoelige functies als kinderopvang zijn 

dan ook mogelijk op dit bedrijventerrein. Wel is er ruimte voor gewenste voor-

zieningen als een sportschool, vergadercentrum en kleinschalige ondersteu-

nende horeca. Nieuwe detailhandel is toegestaan in de vorm van detailhandel 

in ABC-goederen en in brand- en explosiegevaarlijke en milieuverstorende stof-

fen. Mocht bedrijvigheid in een hogere milieucategorie uit dit deel van het 

plangebied verdwijnen, dan biedt het gebied mogelijkheden voor ontwikkeling.   

 

Zuiderdel 

Het beeld qua type bedrijvigheid op Zuiderdel is heel divers. Bij het toekennen 

van de milieucategorieën aan het bedrijventerrein is rekening gehouden met 

omliggende milieugevoelige bebouwing en de aanwezigheid van bedrijfswonin-

gen. Ook is het risico van het aanwezige tankstation met LPG doorvertaald in 

het bestemmingsplan. Tevens is gekeken naar welke bedrijvigheid daadwerke-

lijk aanwezig is, deze is bestemd en soms voorzien van een aanduiding. Het 

terrein van Pepsico vormt een uitzondering. De huidige bedrijfsvoering is be-

stemd via een aanduiding. Ook zijn aan de gronden milieucategorieën toege-

kend, waarbij rekening is gehouden met de omliggende milieugevoelige be-

bouwing. De aanwezigheid van een aantal bedrijven in een hoge milieucatego-

rie maakt dat milieugevoelige functies als kinderopvang niet zijn mogelijk op 

dit bedrijventerrein. Wel is er ruimte voor gewenste voorzieningen als een 

sportschool, vergadercentrum en kleinschalige ondersteunende horeca. Nieuwe 

detailhandel in de vorm van detailhandel in ABC-goederen, in brand- en explo-

siegevaarlijke en milieuverstorende stoffen en perifere detailhandel met een 

bedrijfsvloeroppervlakte van ten minste 500 m², is ook mogelijk op Zuiderdel. 

 

Bij het toekennen van de milieucategorieën aan de gronden van de bedrijven-

terreinen is rekening gehouden met de volgende omstandigheid. Als bedrijvig-

heid op de huidige locatie niet meer passend is, behoort een verplaatsing naar 

Breekland I vanuit het gemeentelijke oogpunt tot de mogelijkheden. 

 

C o n c l u s i e   

De bestaande bedrijvigheid, voorzieningen en bedrijfswoningen zijn mogelijk 

gemaakt.  De mogelijke (milieu)hinder van bedrijven en voorzieningen wordt in 

de bestaande situatie aanvaardbaar geacht. Onaanvaardbare (milieu)hinder 

van nieuwe voorzieningen wordt ook niet verwacht. 

 

De uitvoerbaarheid van het voorliggende bestemmingsplan wordt niet door (mi-

lieu)hinder van bedrijven en voorzieningen belemmerd. 



122.00.00.25.03.toe - Bestemmingsplan Bedrijventerreinen in Langedijk - 25 juni 2013 54 

5 . 4 . 3   

L u c h t k w a l i t e i t   

W e t t e l i j k  k a d e r  

Op 1 maart 1993 is de Wet milieubeheer (Wm) in werking getreden. Onder an-

dere de Europese regelgeving voor de luchtkwaliteit is met de inwerkingtreding 

van de wijziging van de Wm (onderdeel luchtkwaliteitseisen) op 15 november 

2007 in de Nederlandse wet- en regelgeving verwerkt. In de Wm is in artikel 

5.6 bepaald dat de in de wet bepaalde normen voor de luchtkwaliteit overal 

van toepassing zijn. Dit met uitzondering van een arbeidsplaats; hierop is de 

Arbeidsomstandighedenwet van toepassing. 

 

Uitgangspunt van de Wm is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwa-

liteit (NSL). Hierin is bepaald wanneer en hoe overschrijdingen van de normen 

voor de luchtkwaliteit moeten worden behandeld. In het NSL worden ook 

nieuwe ontwikkelingen zoals plannen voor de aanleg van infrastructuur over-

wogen. Voor plannen die passen binnen het NSL is het toetsen aan de normen 

(grenswaarden) voor luchtkwaliteit niet noodzakelijk. Ook het toetsen van 

plannen die ‘niet in betekende mate’ (nibm) gevolgen hebben voor de lucht-

kwaliteit is niet noodzakelijk. Of bij een plan sprake is van nibm, kan beoor-

deeld worden op grond van de voorwaarden zoals die in de AMvB-nibm. 

 

S i t u a t i e  i n  h e t  p l a n g e b i e d  

Het voorliggende bestemmingsplan is een conserverend plan, dat niet in nieu-

we ontwikkelingen voorziet ten opzicht van wat de vigerende plannen al toe-

staan. Wel zal mogelijk enige intensivering van het gebruik plaatsvinden, maar 

dit zal naar verwachting niet leiden tot een aanzienlijke toename van het ge-

motoriseerd verkeer. Daar komt bij dat in het deel van Noord-Holland waarin 

Langedijk ligt, de situatie wat betreft de luchtkwaliteit zeer gunstig is. De 

kans dat de mogelijke ontwikkelingen in het plangebied leiden tot een ver-

slechtering van de luchtkwaliteit moet nihil worden geacht. 

 

Wel zal bij de procedures voor wijziging aandacht moeten worden besteed aan 

de gevolgen voor de luchtkwaliteit. 

 

De uitvoerbaarheid van het voorliggende bestemmingsplan wordt niet door on-

aanvaardbare gevolgen voor de luchtkwaliteit wordt belemmerd. 

5 . 4 . 4   

E x t e r n e  v e i l i g h e i d  

W e t -  e n  r e g e l g e v i n g  

Op 13 juni 2001 is door de regering het vierde Nationale milieubeleidsplan 

(NMP4) vastgesteld. Hierin zet zij haar (nieuwe) externe veiligheidsbeleid uit-

een. Dit beleid is gericht op het beheersen van de risico’s in de omgeving van-

wege het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Ook op de 



 

  
122.00.00.25.03.toe - Bestemmingsplan Bedrijventerreinen in Langedijk - 25 juni 2013  55

risico’s die samenhangen met het gebruik van luchthavens is het externe vei-

ligheidsbeleid van toepassing. Uitgangspunten van dit beleid zijn: 

-  het plaatsgebonden risico: het risico op een plaats, bepaald als de kans 

dat een persoon die onafgebroken op die plaats aanwezig is overlijdt als 

gevolg van een ongeval waarbij een gevaarlijke stof is betrokken; 

- het groepsrisico: bepaald als de kans dat een groep van 10, 100 of 1.000 

personen overlijdt als gevolg van een ongeval waarbij een gevaarlijke 

stof is betrokken. 

 

Voor het plaatsgebonden en groepsrisico zijn normen opgesteld. Deze normen 

zijn uitgangspunt voor het ruimtelijk en milieubeleid. Wat betreft het plaats-

gebonden risico wordt (voor ‘nieuwe’ ruimtelijke ontwikkelingen) een kans van 

eens per miljoen jaar (10-6) aanvaardbaar geacht. Op dit moment is deze norm 

een grenswaarde. Overschrijding van deze grenswaarde is niet toegestaan. 

Voor het groepsrisico wordt een kans van: 

-  eens per honderdduizend jaar (10-5 per jaar) op het overlijden van 10 

personen of meer; 

-  eens per tien miljoen jaar (10-7 per jaar) op het overlijden van 100 per-

sonen of meer; 

-  eens per miljard jaar (10-9 per jaar) op het overlijden van 1.000 perso-

nen of meer bij inrichtingen aanvaardbaar geacht. 

 

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over onder andere (spoor)wegen 

wordt een kans van achtereenvolgens 10-4, 10-6 en 10-8 aanvaardbaar geacht. 

Deze normen zijn oriënterende waarden. Dit betekent dat een overschrijding 

van deze normen is toegestaan wanneer de gemeente dit voldoende kan moti-

veren.  

 

Op 27 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) in wer-

king getreden. De regelgeving zoals die in het Bevi is opgenomen, is gericht op 

het beperken van de risico’s van een ongeval met gevaarlijke stoffen in inrich-

tingen (bedrijven) voor personen. De grenswaarde voor het plaatsgebonden ri-

sico en de oriënterende waarde voor het groepsrisico zijn in het Bevi vastge-

steld. 

 

Het externe veiligheidsbeleid met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke 

stoffen is in de Nota risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (nota Rnvgs) 

opgenomen. In de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen is dit 

beleid verder uiteengezet. Dit beleid is waar mogelijk overeenkomstig het 

Bevi. 

 

Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in wer-

king getreden. In het Bevb is bepaald dat er bij buisleidingen (veiligheids)zones 

aanwezig zijn. 
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S i t u a t i e  i n  h e t  p l a n g e b i e d  

Op de site risicokaart.nl is informatie opgenomen over risico’s van ongevallen 

met gevaarlijke stoffen. In figuur 10 is voor de diverse terreinen het betref-

fende fragment van de risicokaart opgenomen. 

 

 
F i g u u r  1 0 .  F r a g m e n t  v a n  d e  r i s i c o k a a r t  

( b r o n :  P r o f e s s i o n e l e  r i s i c o k a a r t ;  p l a n g r e n z e n  g l o b a a l  a a n g e g e v e n )  

 

Uit de informatie van de risicokaart blijkt dat in en in de omgeving van het 

plangebied verschillende risico’s bekend zijn: 

-  Benzineservicestation Fa. A ten Bruggecate & zn. BV aan de Hornweg 

4-6 op het bedrijventerrein Zuiderdel in Broek op Langedijk. De risico-

volle onderdelen van dit bedrijf zijn het LPG-vulpunt, -reservoir en 

-afleverinstallatie. De doorzet van het bedrijf is op grond van een nog te 

verlenen  milieuvergunning 1000 m³ LPG per jaar. Bij deze onderdelen is 

een risicozone voor het plaatsgebonden risico aanwezig van achtereen-

volgens 40 m, 25 m en 15 m (vulpunt, reservoir, afleverpunt). Bij het 

bedrijf is een risicozone voor het groepsrisico (het zogenoemde in-

vloedsgebied) van 150 m aanwezig. De risicocontouren van dit bedrijf 

zijn op de verbeelding aangegeven. Binnen deze contouren mogen zon-

der een nadere afweging geen nieuwe activiteiten worden ontplooid. 

-  Benzineservicestation Tesselaar aan de Spoorstraat 136. Ook hier wordt 

LPG verkocht en gelden de genoemde risicocontouren. De doorzet van 

het bedrijf is op grond van een nog te verlenen milieuvergunning 1000 

m³ LPG per jaar. Deze contouren reiken echter niet tot in het plange-

bied van het voorliggende plan. Dat geldt wel voor de risicocontour in 

Breekland I 

De Mossel 

De Wuyver  

Zuiderdel 
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verband met het groepsrisico (het zogenoemde invloedsgebied) (150 m). 

De risicocontouren van dit bedrijf zijn op de verbeelding aangegeven. 

-  Provinciale weg N242. Bij deze weg is een risicozone voor het plaatsge-

bonden risico aanwezig van 0 m. Bij de weg is een risicozone voor het 

groepsrisico van 200 m aanwezig. Het plangebied ligt buiten de bij de 

weg aanwezige risicozones. 

-  Provinciale weg N504. Deze weg heeft geen risicozone. Gevaar gaat al-

leen uit van mogelijke ongevallen. 

 

In het plangebied  en in de omgeving daarvan zijn geen risico’s bekend waar-

door in het plangebied sprake is van een overschrijding van de grenswaarde 

(10-6) voor het plaatsgebonden risico of de oriënterende waarde voor het 

groepsrisico. Voor de in het plangebied aanwezige LPG-tankstations is een risi-

coanalyse opgesteld1. Hierin is onderzocht wat de dichtheid van personen in de 

invloedsgebieden is en wat er wordt verwacht. Ook is het groepsrisico onder-

zocht. Ten gevolge van het voorliggende bestemmingsplan worden geen nieu-

we functies in de invloedsgebieden van de bestaande risico-objecten toegela-

ten. Dit heeft als gevolg dat groepsrisico niet significant zal wijzigen. Een aan-

tal objecten in het plangebied, waaronder bedrijvigheid, zijn gelegen in de 

100% letaliteit van de LPG-tankstations. De aanwezige personen in dit gebied 

worden aangemerkt als zelfredzame personen. Door vooraf expliciet te com-

municeren over de risico’s en de handelingsperspectieven bij een incident met 

gevaarlijke stoffen, kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het ver-

groten van de zelfredzaamheid en de overlevingskansen van de aanwezige per-

sonen. 

 

De uitvoerbaarheid van het voorliggende bestemmingsplan wordt niet door ri-

sico’s vanwege het gebruik, de opslag of het vervoer van gevaarlijke stoffen 

belemmerd. 

5 . 4 . 5   

L e i d i n g e n  

In het plangebied komt op de bedrijventerreinen Breekland I, De Wuyver en 

Zuiderdel een rioolpersleiding voor die planologisch dient te worden geregeld. 

Hiertoe is een dubbelbestemming in het plan opgenomen. 

 

 

 

                                                   
1  Risicoanalyse LPG-tankstation Ten Bruggencate, Hornweg 2-6 te Broek op Langedijk, defini-

tief 10 juni 2009. 

 QRA LPG-stations, Kwantitatieve Risicoanalyse voor de drie LPG-tankstations in de gemeen-

te Langedijk, definitief april 2010. 
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5 . 4 . 6   

B o d e m  

W e t t e l i j k  k a d e r  

In het kader van het landelijk project ‘Landsdekkend Beeld Bodemverontreini-

ging’ is in 2003 en 2004 in Noord-Holland een (vrijwel) provinciedekkende in-

ventarisatie uitgevoerd naar bodemlocaties waarvan op grond van historische 

gegevens het vermoeden bestond dat er sprake van bodemverontreiniging zou 

kunnen zijn, de zogenaamde ‘verdachte’ locaties. Al deze gevonden locaties 

zijn in een database verzameld. Tevens zijn bodemonderzoeksrapporten, die 

bij de gemeenten en de provincie aanwezig zijn, ingevoerd in de gemeentelij-

ke bodeminformatiesystemen. De meeste locaties leveren geen onaanvaard-

baar risico op en kunnen worden aangepakt wanneer er nieuwbouw, wegaanleg 

of eigendomsoverdracht plaatsvindt. 

 

Een bepaalde mate van bodemverontreiniging hoeft in veel gevallen niet direct 

een probleem op te leveren. In veel gevallen zal historisch onderzoek inzake 

de betreffende verdachte locatie kunnen uitwijzen of er voldoende aanleiding 

is om ook bodemonderzoek te laten uitvoeren. Met een oriënterend bodemon-

derzoek en/of een nader bodemonderzoek kan worden vastgesteld of inder-

daad sprake is van bodemverontreiniging, en zo ja, in welke mate en van wel-

ke omvang. Op basis van een nader onderzoek kan de provincie bepalen of er 

een noodzaak is tot gedeeltelijke of gehele sanering van de locatie en of er 

beveiligingsmaatregelen moeten worden getroffen. Daarbij zal ook de huidige 

en/of toekomstige bestemming en het gebruik van de locatie een rol spelen uit 

welke saneringsvarianten kan worden gekozen. 

 

S i t u a t i e  p l a n g e b i e d  

Het Bodemloket geeft inzicht in maatregelen die de afgelopen jaren zijn ge-

troffen om de bodemkwaliteit in kaart te brengen (bodemonderzoek) of te 

herstellen (bodemsanering). Ook laat het Bodemloket zien waar vroeger (be-

drijfs-)activiteiten hebben plaatsgevonden die extra aandacht verdienen. Fi-

guur 11 omvat een uitsnede uit Bodemloket.nl. 
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F i g u u r  1 1 .  U i t s n e d e  B o d e m l o k e t . n l  

 

Op de bedrijventerreinen heeft op diverse locaties in het verleden bodemon-

derzoek plaatsgevonden. Er is geen sprake van onoverkomelijke verontreiniging 

van de bodem. Daar komt bij dat het voorliggende bestemmingsplan conserve-

rend van aard is en ten opzichte van voorgaande bestemmingsplannen geen 

nieuwe bouwmogelijkheden biedt. Er zijn in het plangebied geen locaties 

waarvan mag worden verwacht dat de bodemkwaliteit bouwplannen in de weg 

staat. In het kader van dit bestemmingsplan is daarom geen nader bodemon-

derzoek noodzakelijk. Wel zal bij grondverzet en bij bouwplannen in het kader 

van de Bouwverordening van geval tot geval nader bodemonderzoek plaats 

moeten vinden. 

 

Ten aanzien van het aspect bodem mag onderhavig plan planologisch gezien 

uitvoerbaar worden geacht. 

5 . 5   

P a r k e r e n  

Uitgangspunt voor het gemeentelijke beleid is dat parkeren op eigen erf dient 

plaats te vinden. Dit is ook vastgelegd in de regels van het voorliggende plan. 

In het verleden werd veel in openbaar gebied geparkeerd, maar de gemeente 

treedt hiertegen succesvol op. 

 

Kengetallen voor het aantal parkeerplaatsen voor verschillende typen bedrij-

ven kunnen worden ontleend aan de nota ‘Kencijfers parkeren en verkeersge-
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neratie’, CROW, Ede, oktober 2012. Het gaat hier om kengetallen: in de prak-

tijk zal de parkeerbehoefte zo veel mogelijk moeten worden afgestemd op het 

werkelijk aantal werkenden bij een bedrijf. In tabel 2 zijn de CROW-gegevens 

samengevat. Het betreft kengetallen voor een ‘weinig stedelijke’ situatie. De-

ze kwalificatie komt van het CBS. Uitgegaan is van de cijfers voor de ‘rest van 

de bebouwde kom’ (het gaat niet om centrumlocaties of gebieden in de omge-

ving van een centrum). 

 
Minimaal en maximaal aantal parkeerplaatsen per 100 m² brutovloeroppervlak volgens CROW/ASVV 2012 

Type bedrijf Minimaal  Maximaal Opmerking 

Kantoor met baliefunctie 3,3 3,8 20% bezoekers 

Kantoor zonder baliefunctie 2,3 2,8 5% bezoekers 

Arbeids-/bezoekersextensieve 

bedrijven* 

0,8 1,3 5% bezoekers 

Arbeidsintensieve/bezoekers-

extensieve bedrijven** 

2,1 2,6 5% bezoekers 

Bedrijfsverzamelgebouw 1,7 2,2  

Grootschalige detailhandel: 

- woonwinkel 

- meubelboulevard 

- bouwmarkt 

 

1,7 

2,3 

2,2 

 

2,2 

2,8 

2,7 

 

91% bezoekers 

93% bezoekers 

87% bezoekers 

Restaurant 14,0 16,0 80% bezoekers 

Kinderdagverblijf 1,3  1,5  

Koopwoning: 

- vrijstaand  

- 2-onder-1-kap 

- tussen/hoek 

 

1,9 per woning 

1,8 

1,6 

 

2,7 per woning 

2,6 

2,4 

 

Aandeel bezoekers 0,3 pp per dag 

* loods, opslag, transport, et cetera 

** industrie, laboratorium, werkplaats et cetera 

 

Op basis van deze kengetallen kan per bedrijf globaal de parkeerbehoefte 

worden berekend. Als cijfers bekend zijn over het aantal werkenden bij een 

bedrijf en het te verwachten bezoek kan deze berekening worden verfijnd 

(maatwerk). 

5 . 6   

R e l a t i e  m e t  M . E . R .  

Het onderhavige bestemmingsplan kent een beperkt aantal ontwikkelingsmoge-

lijkheden. De milieueffecten van deze ontwikkelingen zijn in de voorgaande 

paragrafen beschreven. Hieruit blijkt dat de activiteiten geen belangrijke na-

delige gevolgen voor het milieu hebben: 

- Het plangebied ligt op grote afstand tot ecologisch gevoelige gebieden. 

- De activiteit leidt niet tot grote emissies. 

- De ruimtelijke consequenties van het plan zijn beperkt. 

- Ook overigens is de kans op belangrijke nadelige milieueffecten klein. 

 

Het  bestemmingsplan geeft geen aanleiding voor een vervolgonderzoek in het 

kader van een m.e.r. of een m.e.r.-beoordeling.  
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J u r i d i s c h e  

t o e l i c h t i n g  

6 . 1   

I n l e i d i n g  

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 

zijn regels voor de bestemmingsplanprocedure opgenomen. De in de Wro en 

het Bro opgenomen procedure wordt voor het voorliggende bestemmingsplan 

gevolgd. 

6 . 2   

J u r i d i s c h e  v o r m g e v i n g  

Op grond van artikel 3.1.3 Bro en artikel 3.1.6 Bro moet een bestemmingsplan 

worden vervat in: 

1.  een beschrijving van de bestemmingen, waarbij per bestemming het 

doel of de doeleinden worden aangegeven; 

2.  bestemmingen die bij of krachtens wet kunnen worden voorgeschreven; 

3.  regels die bij of krachtens wet kunnen worden voorgeschreven; 

4.  voor zover nodig uitwerkings-, wijzigings- en afwijkingsregels. 

 

Daarnaast dient een dergelijk plan vergezeld te gaan van een toelichting, 

waarin de aan het plan ten grondslag liggende gedachten, de uitkomsten van 

het onderzoek, de uitkomsten van het overleg en de rapportering van de in-

spraak zijn vermeld. Voor het voorliggende bestemmingsplan is een Kadernota 

bestemmingsplan Bedrijventerreinen opgesteld, die de basis heeft gevormd 

voor het voorliggende bestemmingsplan. Op deze Kadernota bestemmingsplan 

Bedrijventerreinen heeft inspraak plaatsgevonden. De Kadernota bestem-

mingsplan Bedrijventerreinen, inclusief de beantwoording van de inspraak, is 

als bijlage 1 bij de voorliggende toelichting opgenomen. 

 

De invoering van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke 

ordening (Bro) heeft op 1 juli 2008 plaatsgevonden. Bij het opstellen van het 

voorliggende bestemmingsplan is de nieuwe wet- en regelgeving toegepast. Dit 

houdt onder andere in de strafbepaling en de algemene gebruiksbepaling niet 

meer in het bestemmingsplan zijn opgenomen, omdat deze onderdeel zijn ge-

worden van de Wet ruimtelijke ordening. Met de inwerkingtreding van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op 1 oktober 2010 is de strafbe-

paling en de algemene gebruiksbepaling geschrapt uit de Wro en opgenomen in 

de Wabo. 

INHOUD  

BESTEMMINGSPLAN 
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In het Besluit ruimtelijke ordening is een formulering opgenomen ten aanzien 

van de anti-dubbeltelregel en het overgangsrecht. Deze teksten zijn opgeno-

men in de regels. De nieuwe regelingen hebben als gevolg dat het bestem-

mingsplan wat betreft de vorm en de inhoud enigszins kan afwijken van de tot 

nu toe gebruikelijke indeling. 

 

De koppeling van de kaart, toelichting en regels (het bestemmingsplan) wordt 

in de nieuwe systematiek de verbeelding genoemd. De verbeelding is vervat in 

een GML. De digitale verplichting, het bestemmingsplan vervat in een GML, is 

ingegaan op 1 januari 2010. Vanaf dat moment heeft het digitale plan voorrang 

op het analoge plan. Voor het digitale bestemmingsplan gelden de RO-stan-

daarden. De RO-standaarden bestaan uit: de Standaard Vergelijkbare Bestem-

mingsplannen 2008 (SVBP2008), de Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke  

instrumenten 2008 (STRI2008) en de Praktijkrichtlijn bestemmingsplannen 2008 

(PRBP2008). 

 

Het bestemmingsplan is zodanig vorm gegeven dat er sprake is van een digitaal 

uitwisselbaar plan, dat wil zeggen dat: 

-  aan alle verschillende kaartobjecten IMRO2008-coderingen zijn toege-

kend; 

-  de regels conform de SVBP2008 zijn opgesteld; 

-  de digitale kaart is vertaald naar de standaardtechniek van uitwisseling 

GML; 

-  de toelichting en regels in digitale vorm aan de kaart zijn gekoppeld. 

 

Gebruik van de IMRO2008-coderingen zorgt er voor dat de bestemmingen op de 

kaart eenduidig worden geclassificeerd en dat, met behulp van een conversie-

programma, de kaart met regels ook door de ontvanger kan worden gelezen.  

 

De SVBP2008 is op 1 januari 2010 verplicht gesteld en onderdeel van de RO-

standaarden. De SVBP2008 bevat een aantal voorschriften die moeten worden 

opgevolgd en hebben op deze wijze rechtstreeks gevolg voor de inhoud van de 

regels van het bestemmingsplan. Voor de regels betekent dit onder meer dat 

niet meer wordt gesproken van voorschriften maar van regels. Tevens is er een 

aantal dwingend voorgeschreven begrippen, die worden neergelegd in het arti-

kel ‘Begrippen’. De SVBP2008 schrijft voor op welke wijze er invulling moet 

worden gegeven aan de ‘Wijze van meten’. De artikelgewijze opbouw is dwin-

gend voorgeschreven door de SVBP2008. Dit geldt tevens voor de hoofdgroepen 

van de bestemmingen, eventuele dubbelbestemmingen en de gebruikte aan-

duidingen. Ten tijde van het opstellen van het voorliggende bestemmingsplan 

zijn de RO-standaarden 2012 nog niet verplicht, deze treden in werking op 1 

juli 2013. Voor alle plannen die vanaf 1 juli 2013 in procedure gaan, zijn de RO 

Standaarden 2012 verplicht. 

 

Bij de vormgeving van de kaart is aangesloten bij het standaardrenvooi zoals 

dat is opgenomen in de SVBP2008. Het kleurgebruik in de verbeelding is gelijk 

aan de analoge kaart en gebaseerd op de SVBP2008. 

HET DIGITALE  

BESTEMMINGSPLAN 
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In het plan zijn de al dan niet in directe relatie met een bestemming staande 

voorzieningen, zoals ondergrondse leidingen, wegen, paden, bermen, geluid-

werende voorzieningen, centrale installaties ten behoeve van de energievoor-

ziening, voorzieningen ten behoeve van de waterbeheersing in de vorm van 

watergangen, duikers, waterkeringen en dergelijke in de bestemming begre-

pen, zonder dat dit altijd in iedere bestemming uitdrukkelijk is vermeld. 

 

In de regels zijn criteria opgenomen die als toetsingskader dienen bij de in het 

plan opgenomen afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden. Het gaat dan met 

name om kwalitatieve criteria als de woonsituatie (o.a. privacy), de milieusi-

tuatie (o.a. hinder voor omwonenden en verkeersaantrekkende werking), de 

verkeersveiligheid, de sociale veiligheid (o.a. voorkomen van onoverzichtelij-

ke, onherkenbare en niet sociaal controleerbare ruimtelijke situaties), de ge-

bruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en het straat- en bebouwings-

beeld. Bij dit laatste criterium moet worden gedacht aan een goede verhou-

ding tussen bouwmassa en openbare ruimte, een goede hoogte/ breedte-

verhouding tussen bebouwing onderling, een samenhang in bouwvorm/ archi-

tectonisch beeld tussen bebouwing die ruimtelijk op elkaar georiënteerd is. 

Afhankelijk van de betreffende afwijkingsbepaling of wijzigingsbevoegdheid 

zijn één of meer van deze criteria opgenomen. 

 

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) met 

het bijbehorende Besluit omgevingsrecht (Bor) in werking getreden. De invoe-

ring van de Wabo en het Bor heeft gevolgen voor het ruimtelijk omgevingsrecht 

zoals dat gold op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Met de inwer-

kingtreding van de Wabo is de Wro deels vervallen en opgegaan in de Wabo. 

 

In de Wabo en het Bor is de omgevingsvergunning geïntroduceerd en geregeld. 

In de omgevingsvergunning zijn de verschillende toestemmingen voor locatie-

gebonden activiteiten geïntegreerd, waarbij sprake zal zijn van een samenloop 

met andere locatiegebonden activiteiten die gevolgen hebben voor de fysieke 

leefomgeving. Ook de ontheffingen die in een bestemmingsplan zijn geregeld, 

zijn na 1 oktober 2010 vervangen door de omgevingsvergunning. Dit geldt ook 

voor de aanlegvergunning. Het algemene gebruiksverbod dat was opgenomen 

in artikel 7.10 Wro komt te vervallen en is vervangen door het algemene ge-

bruiksverbod dat is opgenomen in artikel 2.1 Wabo. Voor een gebruik in strijd 

met een bestemmingsplan is een omgevingsvergunning vereist. 

 

Door de komst van de Wabo en het Bor is een aantal begrippen uit de Wro (on-

der andere ontheffing en aanlegvergunning) vervallen; deze begrippen worden 

ook in de RO-standaard SVBP2008 gebruikt. In september 2010 zijn er werkaf-

spraken met betrekking tot de SVBP2008 gepubliceerd. Het voorliggende plan 

is aangepast aan de werkafspraak september 2010 SVBP2008. Zo wordt er niet 

meer gesproken over ontheffingen, maar over afwijkingen. De in het over-

gangsrecht genoemde bouwvergunning is vervangen door een omgevingsver-

gunning voor het bouwen. 

 

ADDITIONELEN  

VOORZIENINGEN 

CRITERIA BIJ AFWIJKING 

BIJ 

OMGEVINGSVERGUNNING 

EN WIJZIGING 

WABO 
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In het plan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Kenmerk van een wijzi-

gingsbevoegdheid is dat hieraan door het gemeentebestuur medewerking kan 

worden verleend. Er is daarmee geen sprake van een verplichting tot realisa-

tie. In de wijzigingsbevoegdheden die in het plan zijn opgenomen, zijn voor-

waarden opgenomen. Aan deze voorwaarden moet zijn voldaan voordat de wij-

zigingsbevoegdheid kan worden toegepast. Ook moet bij het wijzigingsplan 

voldaan zijn aan de wettelijke verplichtingen. Dit houdt in dat onder meer 

aandacht moet worden besteed aan diverse milieuaspecten zoals aspecten met 

betrekking tot archeologie, ecologie, geluidhinder, externe veiligheid, bodem-

onderzoek en hinder van bedrijvigheid. Indien uit de verrichte (bureau)onder-

zoeken is gebleken dat er geen belemmeringen in het wijzigingsgebied aanwe-

zig zijn, wordt het wijzigingsplan uitvoerbaar geacht. In sommige gevallen zal 

een (aanvullend) onderzoek moeten worden uitgevoerd, voordat de uitvoer-

baarheid van het wijzigingsplan kan worden vastgesteld. Ook moet de econo-

mische uitvoerbaarheid van het wijzigingsplan zijn aangetoond, in het kader 

van het verplichte kostenverhaal op grond van afdeling 6.4 Wro Grondexploita-

tie. Bovendien doorloopt een wijzigingsplan een wettelijke procedure die de 

mogelijkheid biedt bedenkingen aan het bevoegd gezag kenbaar te maken. 

 

In de regels wordt verwezen naar de bestaande situatie. Het betreft de ver-

gunde (legale) situatie op het moment van inwerkingtreding van dit plan. Dit 

betekent dat het begrip ‘bestaand’ niet tot doel heeft illegaal gebruik en/of 

bouwen te legaliseren. De bestaande situatie kan door de gemeente worden 

bepaald uit de gedane inventarisatie en uit gevel- en luchtfoto’s vanwaar op 

schaal de bouwwerken kunnen worden herleid. Daarnaast hanteert de gemeen-

te het bouwvergunningenarchief (omgevingsvergunningenarchief voor het bou-

wen), waarin alle bouwvergunningen/omgevingsvergunningen zijn opgeslagen. 

Vanuit die gegevens kunnen de afmetingen van bouwwerken worden bepaald. 

Ook de WOZ-aanslag legt jaarlijks de perceelgegevens vast. Tot slot is er nog 

het archief van de milieugegevens. Deze hele optelsom aan gegevens biedt een 

volledige en rechtszekere garantie om op een juiste wijze invulling te geven 

aan het begrip ‘bestaand’. 

6 . 3   

T o e l i c h t i n g  o p  d e  b e s t e m m i n g e n  

6 . 3 . 1   

A l g e m e e n  b e d r i j f s b e s t e m m i n g e n  

Aan het grootste gedeelte van het plangebied is de bestemming ‘Bedrijventer-

rein’ toegekend. Voor Breekland I is de bestemming ‘Bedrijventerrein - 1’ op-

genomen. Voor de bedrijventerreinen De Mossel, De Wuyver en Zuiderdel is de 

bestemming ‘Bedrijventerrein - 2’ opgenomen. Voor deze benadering is geko-

zen omdat op Breekland I zwaardere bedrijvigheid is toegestaan, maar ten 

aanzien van de toegestane bedrijvigheid een eigen bedrijvenlijst is opgesteld. 

Bovendien dient Breekland I zich te ontwikkelen tot een hoogwaardig bedrij-

WIJZIGINGSBEVOEGDHEID 

BEGRIP BESTAAND 
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venterrein. In de bouwregels zijn daarom strengere eisen gesteld aan de 

bouwmogelijkheden, door het opnemen van bouwaanduidingen, dan voor de 

overige terreinen. Omdat Breekland I een bedrijventerrein in ontwikkeling is, 

wordt strikt omgegaan met het gemeentelijke beleid. Zo zijn geen bedrijfswo-

ningen toegestaan en is de bestemming vrijwel uitsluitend gericht op bedrij-

vigheid. Dit wijkt af van de overige bedrijventerreinen, omdat het daarbij gaat 

om bestaande bedrijventerreinen. Het uitgangspunt hierbij is dat wat er legaal 

aanwezig is, mag blijven op basis van het bestemmingsplan. Ook al is hierbij 

sprake van mogelijke strijdigheid met het gemeentelijke beleid. Bestaande 

bedrijvigheid en mogelijke bestaande voorzieningen zijn op grond van voorlig-

gend bestemmingsplan mogelijk gemaakt. Voor beide bedrijventerreinbe-

stemmingen is wel, daar waar mogelijk, een uniforme regeling opgesteld. 

6 . 3 . 2   

P l a n s y s t e m a t i e k  

b e d r i j v e n t e r r e i n b e s t e m m i n g e n   

Binnen de gehele bestemming bedrijventerrein is bedrijvigheid in de milieuca-

tegorieën 1 en 2 (bedrijventerreinen De Mossel, De Wuyver en een deel van het 

Veilingterrein en Zuiderdel) dan wel 1 t/m 3.1 (bedrijventerrein Breekland I) 

toegestaan, op elke willekeurige locatie. Bij deze milieucategorieën is geen 

sprake van milieubelastende bedrijvigheid op een mogelijke milieugevoelige 

functies in relatie tot de omliggende omgeving. Dit is geregeld in de bestem-

mingsomschrijving van de betreffende bestemming. 

 

Voor het overige zijn de gronden ingedeeld aan de hand van milieucategorie-

en, waarbij een afweging heeft plaatsgevonden tussen  milieubelastende be-

drijvigheid op aanwezige milieugevoelige functies. De toegestane milieucate-

gorieën zijn door middel van een aanduiding op de verbeelding zichtbaar ge-

maakt. Zie onderstaande afbeelding. Dit type bedrijvigheid is toegestaan. 
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Op een enkele locatie is al een bedrijf aanwezig dat een hogere milieucatego-

rie heeft dan de toegestane milieucategorie. In zo’n situatie is een specifieke 

aanduiding voor de betreffende bedrijfsactiviteit opgenomen. Op deze manier 

is gewaarborgd dat het bedrijf op die locatie is toegestaan. Bovendien zijn 

overige bedrijven in de genoemde milieucategorie toegestaan. Op de Dulleweg 

10 is een meubelmakerij toegestaan, maar ook overige bedrijvigheid tot de mi-

lieucategorie 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het toestaan van bedrijvigheid is in de regels van het bestemmingsplan 

een ‘Staat van Bedrijven’ opgenomen. Er is een ‘Staat van Bedrijven’ opge-

steld die specifiek van toepassing is voor Breekland I. Ook voor de overige be-

drijventerreinen De Mossel, De Wuyver en Zuiderdel is een ‘Staat van Bedrij-

ven’ opgesteld. Het betreffen opsommingen van typen bedrijvigheid die pas-

send zijn op een bedrijventerrein. De aan de gronden toegekende maximale 

milieucategorie bepaalt welk type bedrijvigheid is toegestaan. 

 

Alle bedrijfswoningen die op de bedrijventerreinen aanwezig zijn, zijn inzich-

telijk gemaakt door middel van een aanduiding.  Hiervoor is gekozen omdat 

het gemeentelijk beleid op bedrijventerreinen in principe geen nieuwe be-

drijfswoningen meer mogelijk maakt. De bestaande bedrijfswoningen zijn nu 

duidelijk in beeld.  

  

Het parkeren is niet nader geregeld in het bestemmingsplan, anders dan dat 

binnen de bedrijventerreinbestemmingen is geregeld dat parkeren op eigen 

terrein moet plaatsvinden.  Dit is een bewuste keuze, om zo flexibel te kunnen 

inspringen op het benodigd aantal parkeerplaatsen voor het gevraagde type 

bedrijvigheid. De CROW is maatgevend voor de regels die gelden ten aanzien 

van het parkeren. Hiervoor zijn richtlijnen in paragraaf 4.2.5 opgenomen. 

 

PARKEREN 
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V o o r z i e n i n g e n  b i j  a f w i j k i n g  

Voorts zijn op de bedrijventerreinen De Mossel, De Wuyver en Zuiderdel en 

Breekland I beperkte ontwikkelingen mogelijk. In overeenstemming met het 

huidige bestemmingsplan mag op Breekland I een facilitypoint worden opge-

richt, artikel 4, lid 4.7. Om de bestaande en de toekomstige bedrijvigheid niet 

te beperken, is de komst van milieugevoelige objecten en/of functies uitgeslo-

ten. Het kenmerk van deze functies en objecten is namelijk dat ze hinder kun-

nen ondervinden van de aanwezige bedrijvigheid, maar ook beperkend kunnen 

zijn voor de vestiging van toekomstige bedrijvigheid. 

 

Als milieugevoelige objecten en/of functies valt onder meer aan te merken: 

a. woonfuncties, tenzij bij of krachtens enig wettelijk voorschrift anders is 

bepaald; 

b. gebouwen voor dagopvang van minderjarigen; 

c. gebouwen die uitsluitend of in hoofdzaak gebruikt worden door een on-

derwijsinstelling; 

d. ziekenhuizen, verpleeginrichtingen en zorginstellingen; 

e. andere gebouwen die bestemd zijn voor het verblijf, al dan niet gedu-

rende een gedeelte van de dag, van minderjarigen, ouderen, zieken of 

gehandicapten. 

 

Daarnaast kunnen in verband met specifieke milieuaspecten, zoals luchtkwali-

teit en externe veiligheid, ook objecten of functies als gevoelig worden aan-

gemerkt, waaronder: 

a. accommodaties, die zijn ontwikkeld met als doel een fysieke inspanning 

te leveren, zoals openlucht sportaccommodaties; 

b. hotels, penitentiaire inrichtingen en asielzoekerscentra; 

c. kantoorgebouwen. 

 

Voorts kunnen in verband met specifieke milieuaspecten, zoals geur, ook ob-

jecten of functies als gevoelig worden aangemerkt, waaronder: 

a. verblijfsrecreatie; 

b. dagrecreatie. 

 

Bovenstaande functies zijn herleidbaar vanuit de Wet milieubeheer en de Wet 

geluidhinder. Ook kan gebruik worden gemaakt van de VNG-brochure ‘Bedrij-

ven en milieuzonering’ en de beschrijving in paragraaf 4.2.2. en 5.4.2 van de 

voorliggende toelichting. 

 

Om de nodige wenselijke ontwikkelingen op bedrijventerreinen mogelijk te 

maken, zonder dat bestaande en toekomstige bedrijvigheid wordt beperkt, zijn 

in artikel 1 de begrippen ‘milieugevoelige objecten en/of functies’ en ‘milieu-

situatie’ opgenomen. Gekozen is voor een flexibel begrippenkader, zodat in 

het geval van een concrete aanvraag de milieuafweging kan worden gemaakt. 

Beoordeeld kan worden wat er planologisch mogelijk is, waarbij ook de be-

staande situatie in acht wordt genomen. Juist deze flexibiliteit maakt maat-

werk in de concrete situatie mogelijk, waarbij rekening kan worden gehouden 
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met de bestaande en de toekomstige situatie. Ook kan gebruik worden ge-

maakt van bijlage 3 ‘Staat Bedrijfsactiviteiten functiemenging’ van de geactu-

aliseerde publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ (2009) van de Vereniging 

van Nederlandse Gemeenten (VNG-brochure 2009) voor een passende functie-

menging van voorzieningen en bedrijvigheid. 

 

Bovenstaande geldt ook voor de afwijkingsmogelijkheden zoals die zijn opge-

nomen voor de bedrijventerreinen De Mossel, De Wuyver en Zuiderdel, artikel 

5, lid 5.4. 

6 . 3 . 3   

B e s t e m m i n g e n   

De gronden ter plaatse van nutsvoorzieningen van enige grootte zijn bestemd 

als ‘Bedrijf - Nutsvoorziening’. In de bestemming zijn bouw- en gebruiksregels 

opgenomen. Zendmasten in deze bestemming zijn aangeduid. 

 

Deze bestemming ziet op het bedrijventerrein Breekland I. Zowel het toege-

stane type bedrijvigheid als de toegestane maatvoering is op de verbeelding 

opgenomen. In de (landschappelijke) zichtzones geldt een afwijkende regeling, 

neergelegd in de bouwregels van de bestemming. 

 

Deze bestemming ziet op de bedrijventerreinen De Mossel, De Wuyver inclusief 

een deel van het Veilingterrein en Zuiderdel. Zowel het toegestane type be-

drijvigheid als de toegestane maatvoering is op de verbeelding opgenomen. Op 

een aantal percelen is specifieke bedrijvigheid mogelijk gemaakt. De bestaan-

de detailhandel, in een aantal varianten, is inzichtelijk gemaakt door middel 

van aanduidingen. 

 

De bestemming ‘Dienstverlening’ is van toepassing op de gebouwen die zijn ge-

realiseerd aan de oostzijde van de Hornweg op Zuiderdel. Milieugevoelige 

functies en/of objecten zijn hier niet toegestaan.  

 

De bestemming ‘Gemengd’ ziet op het perceel Bijlestaal 66. Voor dit perceel 

gold een partiële herziening, die is doorvertaald in het voorliggende bestem-

mingsplan. Er is een regeling opgenomen voor een leisurecentrum, waarbinnen 

diverse activiteiten zijn toegestaan. Gebouwen moeten binnen een bouwvlak 

worden gebouwd. De maatvoering is op de verbeelding opgenomen, door mid-

del van een aanduiding. 

 

Alle groenvoorzieningen in het plangebied hebben de bestemming ‘Groen’ ge-

kregen. In de bestemming ‘Groen’ mogen alleen gebouwen ten behoeve van 

openbare nutsvoorzieningen worden gebouwd. 

 

De bestemming ‘Horeca’ ziet op het perceel Bijlestaal 64. Voor dit perceel 

gold een partiële herziening, die is doorvertaald in het voorliggende bestem-

BEDRIJF – 

NUTSVOORZIENING 

BEDRIJVENTERREIN - 1 

BEDRIJVENTERREIN - 2 

DIENSTVERLENING 

GEMENGD 

GROEN  

HORECA 
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mingsplan. Een zelfstandige horecabedrijf is toegestaan, in categorie 2 van de 

Staat van Horecatypen. 

 

Aan de voorzijde van woningen is de bestemming ‘Tuin’ gegeven. In de be-

stemming ‘Tuin’ mag slechts heel beperkt worden gebouwd. Zo is het bouwen 

van gebouwen niet toegestaan. Aan- of uitbouwen in de vorm van erkers mo-

gen bij afwijkingsmogelijkheid buiten het bouwvlak worden gebouwd. Erf- en 

perceelafscheidingen mogen niet hoger zijn dan 1 m. 

 

De bestemming ‘Verkeer’ ziet op alle wegen in het plangebied. Alleen gebou-

wen ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen mogen worden gebouwd. In 

de bestemming is ondergronds bouwen uitdrukkelijk toegestaan. 

 

Het in het plangebied aanwezige water en de oeverstroken zijn bestemd als 

‘Water’. In de bestemming mogen geen gebouwen worden gebouwd. Voor 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat alleen de vergunningvrije 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegestaan. 

 

De in het plangebied voorkomende vrijstaande woningen zijn opgenomen in de 

bestemming ‘Wonen - Vrijstaand’. Als hoofdgebouw mogen uitsluitend vrij-

staande woningen worden gebouwd. De hoofdgebouwen moeten binnen een 

bouwvlak worden gebouwd. Het aantal woningen mag niet meer dan het be-

staande aantal bedragen. Ook in deze bestemming mogen aan- en uitbouwen 

en bijgebouwen buiten het bouwvlak worden gebouwd, mits er wordt voldaan 

aan de gestelde bouwregels. In de bestemming ‘Wonen - Vrijstaand’ mag een 

zwembad worden aangelegd. Het zwembad mag een maximale oppervlakte van 

40 m² hebben een bouwhoogte van niet meer dan 1 m boven het ter plaatse 

geldende peil. Een zwembad op eigen erf is bestemd voor eigen gebruik en 

mag niet worden geëxploiteerd. 

 

De in het plangebied liggende rioolpersleidingen zijn opgenomen in de dubbel-

bestemming ‘Leiding – Riool’. De regeling houdt in dat voordat een gebouw 

mag worden gebouwd, hierover vooraf advies wordt ingewonnen van de betref-

fende leidingbeheerder en geen schade wordt toegebracht aan de rioolperslei-

ding en het functioneren daarvan. 

 

Op basis van het gemeentelijk archeologiebeleid is een aantal bestemmingen 

‘Waarde - Archeologie’ opgesteld. Dit zijn dubbelbestemmingen. In samenhang 

met het gemeentelijk archeologiebeleid is ervoor gekozen elke gebiedswaarde 

te vertalen naar een passend beschermingsregime met betrekking tot de bouw-

regels. Voor het plangebied gelden 3 regimes van bescherming. 

In de bestemmingen ‘Waarde - Archeologie 2’, ‘Waarde - Archeologie 4’ en 

‘Waarde - Archeologie 5’ mogen geen dan wel onder gestelde voorwaarden 

bouwwerken worden gebouwd. Voor werken en werkzaamheden is een omge-

vingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 

van werkzaamheden vereist. De vergunning is niet vereist voor het normale 

onderhoud, gebruik en beheer. Onder voorwaarden kan de omgevingsvergun-
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WAARDE - ARCHEOLOGIE 
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ning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamhe-

den worden verleend. 

 

Volgend uit het artikel 3.1.1. overleg met het Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier (HHNK) is de relevante zonering voor de waterkering op de 

verbeelding en in de regels opgenomen. Het betreft de regionale waterkering 

grenzend aan het boezemkanaal Alkmaar (Omval) – Kolhorn. De regeling houdt 

in dat voordat kan worden gebouwd binnen de bestemmingen, aan het HHNK 

advies moet worden gevraagd. 

WATERSTAAT – WATERKERING 
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E c o n o m i s c h e  e n  

m a a t s c h a p p e l i j k e  

u i t v o e r b a a r h e i d  

7 . 1   

E c o n o m i s c h e  u i t v o e r b a a r h e i d  

Voor de bepaling van de financieel economische uitvoerbaarheid van het op te 

stellen bestemmingsplan, dienen de financiële consequenties in beeld gebracht 

te worden. 

 

Het voorliggende bestemmingsplan is voor een groot deel een beheerplan met 

een conserverend karakter. De gemeente Langedijk Schagen neemt geen initia-

tieven met betrekking tot een (verdere) ontwikkeling van het plangebied in het 

kader van onderhavig bestemmingsplan. 

 

Daarnaast schept het plan na afwijking of wijziging ruimte voor een aantal 

nieuwe ontwikkelingen, onder meer ten aanzien van de vestiging van detail-

handel in ABC-goederen, perifere detailhandel op Zuiderdel en voorzieningen. 

Waar zich nieuwe ontwikkelingen voordoen zal de gemeente waar dat zinvol is 

anterieure overeenkomsten met initiatiefnemers sluiten (vooraf te sluiten 

overeenkomsten met eigenaren en ontwikkelaars), zodat geen aparte exploita-

tieplannen hoeven te worden opgesteld. 

 

Vanaf 1 juli 2008 geldt het nieuwe planschaderecht op grond van artikel 6.1. 

van de Wet ruimtelijke ordening. Er is recht op een tegemoetkoming in scha-

de, voor zover deze schade redelijkerwijs niet voor rekening van de aanvrager 

behoort te blijven. Er is een forfait van 2% ingevoerd dat geldig is voor claims 

die betrekking hebben op indirecte schade. Dat wil zeggen: schade die iemand 

lijdt als gevolg van een planologische mutatie bij een ander perceel. 

7 . 2   

M a a t s c h a p p e l i j k e  h a a l b a a r h e i d  

Voorafgaand aan het voorliggende bestemmingsplan is een Kadernota bestem-

mingsplan Bedrijventerreinen opgesteld, waarin is ingegaan op alle relevante 

keuzes. Over de Kadernota bestemmingsplan Bedrijventerreinen heeft overleg 

plaatsgevonden met een zogenoemde ‘klankbordgroep’. Leden van deze klank-

bordgroep waren onder andere vertegenwoordigers van de Kamer van Koop-

handel, Bedrijfskring Langedijk en de Algemene Ondernemersvereniging Lange-
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dijk. Ook verschillende ambtenaren van de gemeente Langedijk waren lid van 

de klankbordgroep. 

 

De Kadernota bestemmingsplan Bedrijventerreinen heeft vanaf 5 juni 2012 zes 

weken ter inzage gelegen, als zijnde het ‘voorontwerpbestemmingsplan’. Naar 

aanleiding van de ingekomen reacties is de nota aangepast. De Kadernota be-

stemmingsplan Bedrijventerreinen is door de gemeenteraad vastgesteld op 

22 januari 2013. De Kadernota bestemmingsplan Bedrijventerreinen is als basis 

gebruikt voor het voorliggende bestemmingsplan en als bijlage 1 bij de voorlig-

gende toelichting opgenomen. 

 

Het voorliggende bestemmingsplan is aangeboden voor overleg ex artikel 3.1.1 

Bro. Het plan is gezonden aan de volgende instanties: 

1. Ministerie EL&L/energie; 

2. Rijkswaterstaat Noord-Holland; 

3. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;  

4. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier; 

5. Gemeente Alkmaar;  

6. Gemeente Heerhugowaard; 

7. Gemeente Bergen; 

8. Gemeente Harenkarspel; 

9. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 

 

Van de gemeente Alkmaar en het Hoogheemraadschap Holland Noorderkwar-

tier is een tijdige reactie ontvangen. De ontvangen reacties zijn als bijlage 2 

bij deze toelichting opgenomen. 

 

G e m e e n t e  A l k m a a r  

Het voorliggende bestemmingsplan geeft geen aanleiding tot het maken van 

opmerkingen. 

 

R e a c t i e  v a n  d e  g e m e e n t e  

De gemeente neemt de reactie voor kennisgeving aan.  

 

H o o g h e e m r a a d s c h a p  H o l l a n d s  N o o r d e r k w a r t i e r  

Het HHNK geeft aan dat het voorliggende bestemmingsplan voornamelijk con-

serverend van aard is. Graag wordt het HHNK betrokken bij plannen die van in-

vloed kunnen zijn op het watersysteem of de waterveiligheid. Door het HHNK 

is tevens aangegeven dat de (rioolpers)leidingen gelegen binnen het plange-

bied opgenomen dienen te worden op de verbeelding. Het betreffen leidingen 

die liggen op de bedrijventerreinen Breekland I, De Wuyver en Zuiderdel. Aan 

de oostzijde van bedrijventerrein De Wuyver ligt de relevante zonering voor de 

waterkering langs het boezemkanaal Alkmaar (Omval) – Kolhorn. Door het 

HHNK wordt gevraagd dit op de verbeelding en in de regels op te nemen. 
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R e a c t i e  v a n  d e  g e m e e n t e  

De adviezen van het HHNK zijn overgenomen en verwerkt in het bestemmings-

plan door middel van aanvulling van paragraaf 5.1 van de toelichting en het 

opnemen van de dubbelbestemmingen ‘Leiding – Riool’ en ‘Waterstaat – Wa-

terkering’ op de verbeelding en in de regels. 
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1 1  I n l e i d i n g  

De gemeente Langedijk heeft het voornemen om voor de gronden binnen de  

bestaande bedrijventerreinen in de gemeente één nieuw bestemmingsplan op 

te stellen: het bestemmingsplan Bedrijventerreinen in Langedijk. Om vergissin-

gen te voorkomen wordt opgemerkt dat de ontwikkeling van het bedrijventer-

rein Breekland II niet op grond van dit bestemmingsplan mogelijk wordt 

gemaakt. Wanneer het plan voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein 

Breekland II verder is uitgewerkt zal voor het bedrijventerrein een eigen be-

stemmingsplan worden opgesteld. 

 

Het plangebied van het bestemmingsplan Bedrijventerreinen betreft dan ook de 

gronden binnen de bedrijventerreinen Breekland I, De Mossel, De Wuyver en 

Zuiderdel. In de figuur voor deze toelichting is op de overzichtskaart het plan-

gebied weergegeven. 

 

Op dit moment gelden voor de gronden verschillende bestemmingsplannen, 

waarin verschillende regels zijn opgenomen die niet op elkaar aansluiten. Het 

beleid (uitgewerkt in regels) zoals opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan 

moet aansluiten op de situatie op de bedrijventerreinen, waarbij sprake moet 

zijn van een eensluidende regeling met ruimte voor maatwerk. Daarbij moet 

het beleid ook aansluiten op de ontwikkelingen die op dit moment en (naar 

verwachting) in de periode tot ongeveer 2020 op de bedrijventerreinen plaats-

vinden. 

 

Voor het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan wordt een zogenoemde 

kadernota opgesteld. In de kadernota zijn de uitgangspunten van het beleid van 

de gemeente voor de bedrijventerreinen uiteengezet. Dit beleid wordt in het 

bestemmingsplan uitgewerkt in regels. Het beleid is opgesteld op basis van 

discussie in de gemeentelijke projectgroep. Hiermee biedt de kadernota een 

kader om ontwikkelingen die op grond van het bestemmingsplan mogelijk wor-

den gemaakt te toetsen. De voorliggende nota is deze kadernota. 

 

In de kadernota is het beleid voor de bedrijventerreinen in hoofdlijnen uiteen-

gezet. Dit beleid wordt in het bestemmingsplan verder uitgewerkt. Als voor-

beeld: in de kadernota is uiteengezet op welke manier verschillende 

milieuzones op de bedrijventerrein zullen worden onderscheiden. In het be-

stemmingsplan wordt de precieze plaats en grootte van deze milieuzones ver-

der uitgewerkt. In dit stadium is voldoende inzicht in de bestaande 

bedrijvigheid, die mede de ligging van de milieuzones zullen gaan bepalen. In 

de kadernota zijn dan ook geen details van het beleid opgenomen, maar 

slechts de hoofdlijnen. 
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De kadernota heeft als beleidsstuk ter inzage gelegen, nadat de kadernota 

door het college van Burgemeester en Wethouders is vrijgegeven voor in-

spraak. De ingekomen inspraakreacties zijn samengevat, beantwoord en ver-

woordt in een inspraaknota als bijlage 1. 

 

Bij het opstellen van het bestemmingsplan zal ook de beeldkwaliteit van de 

bedrijventerrein overwogen worden. Omdat het beoordelen van de beeldkwali-

teit en het bepalen van de wenselijke beeldkwaliteit ook gedeeltelijk buiten 

het bestemmingsplan kan liggen (er kan ook een afzonderlijk beeldkwaliteits-

plan worden opgesteld) is de beeldkwaliteit in de kadernota niet verder over-

wogen. In de kadernota zijn hierover dan ook geen beleidskeuzes opgenomen. 

 

Na de inleiding in dit hoofdstuk is in hoofdstuk 2 het ruimtelijk beleidskader 

uiteengezet waarin een samenvatting van het voor het bestemmingsplan be-

treffende (ruimtelijk) beleid van het rijk, de provincie en de gemeente is op-

genomen. Hierna is in hoofdstuk 3 overzicht van de ontwikkelingen die op dit 

moment en (naar verwachting) in de periode tot ongeveer 2020 op bedrijven-

terreinen zullen plaatsvinden uiteengezet. In hoofdstuk 4 zijn de beleidskeuzes 

voor het op te stellen bestemmingsplan uiteengezet waarbij ook een samen-

vatting van de gemaakte beleidskeuzes is opgenomen. Als laatste ziet hoofd-

stuk 5 op de wijze waarop diverse partijen zijn betrokken bij het proces van 

tot stand komen van de voorliggende kadernota.  

 

LEESWIJZER 
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2 2  B e l e i d s k a d e r  

In dit hoofdstuk is een samenvatting van het op dit moment voor het plange-

bied van het bestemmingsplan Bedrijventerreinen in Langedijk geldende (ruim-

telijk) beleid van het rijk, de provincie en de gemeente opgenomen. Dit is dus 

niet als zodanig het nieuwe beleid voor de bedrijventerreinen, maar wel het 

beleid dat bij het vaststellen van de uitgangspunten van het nieuwe bestem-

mingsplan overwogen moet worden. 

2 . 1   

R i j k s b e l e i d  

2 . 1 . 1   

N o t a  R u i m t e  

Op 23 april 2004 is door het kabinet de “Nota Ruimte” vastgesteld. De nota is 

op 17 mei 2005 door de Tweede Kamer en achtereenvolgens op 17 maart 2006 

door de Eerste Kamer aangenomen. In de “Nota Ruimte” heeft het kabinet 

haar beleid voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland voor de periode tot 

2020 uiteengezet. In de Nota zijn de hoofdlijnen van het beleid opgenomen. 

 

Uitgangspunt van het beleid is “decentraal wat kan, centraal wat moet”. Dit 

betekent dat de ruimtelijke ontwikkeling en inrichting vooral een verantwoor-

delijkheid van de provincies en gemeenten is. Het beleid is vooral gericht op 

het bieden van ruimte voor ontwikkeling om zo krachtige steden en een leven-

dig platteland te bevorderen. 

 

Het kabinet zet in zijn beleid in op het bundelen van stedelijke ontwikkelin-

gen. Daarbij wordt onder andere de ruimte binnen bestaand stedelijk gebied 

op de beste manier gebruikt door onder andere het bundelen van bedrijven in 

bestaand stedelijk gebied of in aansluiting hierop. Dit is uitdrukkelijk een taak 

van provincies en gemeenten. Hiervoor is regionaal overleg noodzakelijk. 

 

Het ‘ABC-locatiebeleid’ voor bedrijven is in de Nota Ruimte vervangen door 

een integraal locatiebeleid. In dit beleid zet het rijk in op onder andere eco-

nomische ontwikkelingsmogelijkheden en bereikbaarheid. De uitvoering van dit 

beleid is een verantwoordelijkheid van de provincies. 

 

In de nota wordt opgemerkt dat uitbreidingsmogelijkheden in het landelijk 

gebied in samenhang met de mogelijkheden binnen het bestaand stedelijk 

gebied moeten worden overwogen. Hierbij kan de zogenoemde SER-ladder 

gebruikt worden.  
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De SER-ladder betreft in hoofdlijnen het volgende schema: 

1. Maak gebruik van de al beschikbare ruimte of de ruimte die door herin-

richting beschikbaar te maken is. 

2. Maak goed gebruik van de mogelijkheden voor meervoudig ruimtege-

bruik. 

3. Wanneer het gebruik van al beschikbare ruimte, door herinrichting  

beschikbaar te maken ruimte of meervoudig ruimtegebruik niet mogelijk 

zijn is uitbreiding van de ruimte voor bedrijventerreinen nodig. Hierbij 

moeten de verschillende van toepassing zijnde waarden worden overwo-

gen. Door het kiezen van een goede plaats voor de uitbreiding van de 

ruimte voor bedrijventerreinen en door het verbeteren van ecologische 

en landschappelijke waarden in de directe omgeving moet gewaarborgd 

worden dat deze waarden niet worden bedreigd door de uitbreiding. 

2 . 1 . 2   

S t r u c t u u r v i s i e  I n f r a s t r u c t u u r  e n  R u i m t e  

Op 13 maart 2012 is door de minister van Infrastructuur en Milieu de “Struc-

tuurvisie Infrastructuur en Ruimte” vastgesteld. Hierin heeft het rijk zijn visie 

op Nederland in 2040 uiteengezet. 

 

Het beleid van het rijk is in hoofdlijnen gericht op: 

- “het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het ver-

sterken van de ruimtelijk-economische structuur van Nederland”; 

- “het verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waar-

bij de gebruiker voorop staat”; 

- “het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke 

natuurlijke en cultuurhistorische waarden behouden zijn”. 

 

Uitgangspunt van het beleid is het bieden van meer ruimte voor eigen beleid 

voor de ruimtelijke ordening aan provincies en gemeenten (in de regio). Hier-

mee heeft het rijk de keuze gemaakt om zich te richten op een beperkt aantal 

rijksbelangen. Het waarborgen van deze belangen is een taak van het rijk. 

Door het rijk zijn dertien rijksbelangen onderscheiden. Buiten deze dertien 

rijksbelangen is er ruimte voor eigen beleid van provincies en gemeenten. De 

dertien rijksbelangen zijn: 

- “een excellente ruimtelijk-economische structuur van Nederland door 

een aantrekkelijk vestigingsklimaat in en goede internationale bereik-

baarheid van de stedelijke regio’s met een concentratie van topsecto-

ren”; 

- “ruimte voor het hoofdnetwerk voor (duurzame) energievoorziening en 

de energietransitie”; 

- “ruimte voor het hoofdnetwerk voor vervoer van (gevaarlijke) stoffen 

via buisleidingen”; 

- “efficiënt gebruik van de ondergrond”; 

- “een robuust hoofdnet van wegen, spoorwegen en vaarwegen rondom en 

tussen de belangrijkste regio’s inclusief de achterlandverbindingen”; 
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- “betere benutting van de capaciteit van het bestaande mobiliteitssys-

teem”; 

- “het instandhouden van het hoofdnet van wegen, spoorwegen en vaar-

wegen om het functioneren van het mobiliteitssysteem te waarborgen”; 

- “verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water) en bescher-

ming tegen geluidsoverlast en externe veiligheidsrisico’s”; 

- “ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorziening en 

kaders voor klimaatbestendige stedelijke (her)ontwikkeling”; 

- “ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale unieke cultuur-

historische en natuurlijke kwaliteiten”; 

- “ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het overleven en 

ontwikkelen van flora- en faunasoorten”; 

- “ruimte voor militaire terreinen en activiteiten”; 

- “zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelij-

ke en infrastructurele besluiten”. 

 

Om de rijksbelangen te waarborgen is wet- en regelgeving vastgesteld, zie 

hiervoor paragraaf 2.1.3. Het rijk verwacht dat de rijksbelangen hiermee door 

provincie en gemeenten goed worden gewaarborgd.  

2 . 1 . 3   

B e s l u i t  a l g e m e n e  r e g e l s  r u i m t e l i j k e  

o r d e n i n g  

Op 30 december 2011 is het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Bar-

ro) in werking getreden. Hierin zijn die rijksbelangen zoals opgenomen in de 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte waarvoor het nodig is deze in wet- en 

regelgeving te verwerken, uitgewerkt in algemene regels. 

 

Voor de bedrijventerreinen in de gemeente Langedijk zijn geen rijksbelangen 

van toepassing waarvoor in het Barro algemene regels zijn opgenomen. 

2 . 2   

P r o v i n c i a a l  e n  r e g i o n a a l  b e l e i d  

2 . 2 . 1   

S t r u c t u u r v i s i e  N o o r d - H o l l a n d  2 0 4 0  

Op 21 juni 2010 is door Provinciale Staten de Structuurvisie Noord-Holland 2040 

vastgesteld. Hierin zet de provincie haar visie op de (ruimtelijke) ontwikkeling 

van Noord-Holland uiteen. Daarbij omschrijft de provincie ook het beeld van 

Noord-Holland in 2040. Op 23 mei 2011 is door provinciale staten de eerste 

herziening van de Structuurvisie Noord-Holland 2040 vastgesteld. 

 

In de visie maakt de provincie de keuze om vooral in het bestaand stedelijk 

gebied ontwikkelingen mogelijk te maken. Hiermee zet de provincie in op het 
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behouden en versterken van het open landelijk gebied. Door de uitbreiding van 

het stedelijk gebied te beperken wil de provincie inspelen op de verwachte 

afname van het aantal inwoners in de periode na 2040. De provincie wil het 

landelijk gebied ontwikkelen op basis van het karakter van het landelijk gebied 

in Noord-Holland waardoor de provincie een bijzonder gebied blijft voor wo-

nen, werken en recreatie en toerisme. 

 

Noord-Holland moet een aantrekkelijke provincie blijven. In de structuurvisie 

heeft de provincie hiervoor verschillende provinciale belangen aangewezen. 

Hierbij zijn drie hoofdbelangen onderscheiden. Deze drie hoofdbelangen zijn 

samen het ruimtelijke streven van de provincie. In figuur 1 is dit in een over-

zicht weergegeven. 

 

 
 

 

 

 

 

 

F i g u u r  1 .  O v e r z i c h t  p r o v i n c i a l e  b e l a n g e n  

 

Om de provinciale belangen te waarborgen is door Provinciale Staten de Pro-

vinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie vastgesteld. 

2 . 2 . 2   

P r o v i n c i a l e  R u i m t e l i j k e  V e r o r d e n i n g  

S t r u c t u u r v i s i e  

Door Provinciale Staten is op 21 juni 2010 de Provinciale Ruimtelijke Verorde-

ning Structuurvisie vastgesteld. De verordening is op 3 november 2010 in wer-

king getreden. Hierin zijn de provinciale belangen zoals opgenomen in de 

Structuurvisie Noord-Holland 2040 uitgewerkt in algemene regels. . Op 23 mei 

2011 is door provinciale staten de eerste herziening van de Provinciale Ruimte-

lijke Verordening Structuurvisie vastgesteld. Deze herziening is op 30 novem-

ber 2011 in werking getreden. 



 

 
122.00.00.25.02 
 

In de verordening is bepaald dat in een bestemmingsplan geen mogelijkheden 

voor zogenoemde volumineuze detailhandel op bedrijventerrein mogen worden 

opgenomen. Dit met uitzondering van: 

- een afhaalplaats voor zogenoemde e-commerce; 

- detailhandel als ondergeschikt onderdeel van een bedrijf waarvan de 

vestiging op het bedrijventerrein is toegestaan; 

- de vestiging van zogenoemde volumineuze detailhandel of detailhandel 

die in verband met (milieu)hinder niet in winkelgebieden gevestigd kan 

worden. 

 

Ook is bepaald dat in een bestemmingsplan mogelijkheden voor zogenoemde 

grootschalige (perifere) detailhandel mogen worden opgenomen wanneer: 

- deze gevestigd wordt in of in aansluiting op bestaande centra wanneer 

duidelijk blijkt dat hierdoor geen sprake is van ernstige verstoring van 

de bestaande detailhandelstructuur; 

- duidelijk blijkt dat er in bestaande centra onvoldoende ruimte is; 

- duidelijk blijkt dat er sprake is van een zogenoemde “thematische ver-

binding” aan de bestaande (perifere) vestigingsplaats. 

 

B e s t aa n d  b e b o u w d  g e b i ed  e n  l an d e l i j k  g e b i ed  

In de verordening zijn voor verschillende gebieden regels opgenomen. In hoofd-

lijnen zijn twee algemene gebieden onderscheiden: het bestaand bebouwd 

gebied en het landelijk gebied. Op de kaart bij de verordening liggen de be-

staande bedrijventerrein in het bestaand bebouwd gebied. 

 

B e s t a a n d  b eb o uw d  g eb i e d  

In de toelichting op de regels voor bestaand bebouwd gebied is opgemerkt dat 

gemeenten voor de gronden in het bestaand bebouwd gebied een bestem-

mingsplan moeten opstellen. Daarbij is er veel ruimte voor eigen beleid van de 

gemeenten. 

 

Daarbij is in de verordening ook bepaald dat in een bestemmingsplan voor 

gronden in het bestaand bebouwd gebied mogelijkheden voor de aanleg van 

een nieuw bedrijventerrein of de uitbreiding van een bestaand terrein opge-

nomen kunnen worden wanneer deze past binnen de provinciale planningsop-

gave. 

 

In de toelichting bij een bestemmingsplan op grond waarvan een zogenoemde 

transformatie van bedrijventerrein mogelijk wordt gemaakt, moet een onder-

bouwing worden opgenomen voor de manier waarop de afname van de vesti-

gingsruimte voor bedrijven op het bedrijventerrein wordt vereffend in 

oppervlakte en in vestigingsruimte voor bijzondere milieubelastende bedrij-

ven. 
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F i g u u r  2 .  F r a g m e n t  v a n  d e  k a a r t  b i j  d e  v e r o r d e n i n g ;  b e s t a a n d  

b e b o u w d  g e b i e d  

2 . 2 . 3   

E e n  g o e d e  p l e k  v o o r  i e d e r  b e d r i j f  

Op 26 april 2005 is door Gedeputeerde Staten de beleidsnota Een goede plek 

voor ieder bedrijf vastgesteld. Hierin heeft de provincie haar locatiebeleid 

voor bedrijven uiteen. Het beleid is gericht op het bieden van een goede vesti-

gingsplaats voor bedrijven en voorzieningen (hierbij moet worden opgemerkt 

dat hier voorzieningen met een grote schaal worden bedoeld). Hiermee draagt 

het beleid bij aan de goede ruimtelijke ontwikkeling van de provincie. 

 

In de Structuurvisie Noord-Holland 2040 is opgemerkt dat door de provincie 

nieuw locatiebeleid wordt opgesteld. 

 

Om de verschillende soorten bedrijven en voorzieningen een goede vestigings-

plaats te kunnen bieden zijn in de nota verschillende vestigingsmilieus onder-

scheiden. Uitgangspunt is dat er voldoende vestigingsruimte voor bedrijven en 

voorzieningen moet zijn. 

 

In hoofdlijnen worden stedelijke vestigingsmilieus en bijzondere vestigingsmi-

lieus onderscheiden. In de omschrijving van de verschillende vestigingsmilieus 

is uiteengezet welke soorten bedrijven en voorzieningen in het vestigingsmilieu 

gevestigd kunnen worden. De vestiging van bedrijven en voorzieningen buiten 

de in de nota opgenomen vestigingsmilieus is in beginsel niet wenselijk. 

 

In bestemmingsplannen moet op basis van een onderbouwing uiteengezet  

worden in welke vestigingsmilieus het bestemmingsplan voorziet. Dit is van 

toepassing op bestemmingsplannen voor de ontwikkeling van nieuwe bedrij-

venterreinen en voor de herinrichting van bestaande bedrijventerreinen. 
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In het algemeen volgt uit het locatiebeleid onder andere dat: 

- “intensief ruimtegebruik” noodzakelijk is. Dit betekent dat inbreiding 

de voorkeur heeft boven uitbreiding; 

- voor bedrijven die vanwege (milieu)hinder niet in een gebied met ande-

re bedrijven of voorzieningen gevestigd kunnen worden, voldoende  

(vestigings)ruimte moet zijn;  

- verkeersaantrekkende bedrijven en voorzieningen wanneer mogelijk bij 

openbaar vervoersknooppunten gevestigd moeten worden. 

 

Daarbij zijn in de nota ook richtlijnen per vestigingsmilieu uiteengezet. 

 

Wat betreft de verhouding tussen kantoor- en bedrijfsruimte zal de beleidsno-

ta worden gevolgd en doorvertaald worden naar een regeling in het bestem-

mingsplan. De verhouding kantoor- en bedrijfsruimte zal worden gelegd op 50% 

van het totale bedrijfsvloeroppervlak, met een maximum van 2000 m². Het 

betreft een kleinschalige ontwikkeling waarop het locatiebeleid niet van toe-

passing is en geen strijd ontstaan met de Provinciale Ruimtelijke Verordening 

Structuurvisie.   

2 . 2 . 4   

R e g i o n a l e  b e d r i j v e n v i s i e  v a n  d e  r e g i o  

N o o r d - K e n n e m e r l a n d  

Op basis van het voormalige provinciale beleid ‘Ontwikkelingsbeeld Noord-

Holland Noord’ is door de regio Noord-Kennemerland een bedrijvenvisie opge-

steld. De bedrijvenvisie waarborgt afstemming tussen de gemeente behorende 

tot de regio op het gebied van de realisatie van nieuwe bedrijventerreinen. De 

bedrijventerreinen die vallen binnen de werking van de voorliggende kaderno-

ta betreffen bestaande bedrijventerreinen, om deze reden is geen verdere 

afstemming met de regionaal beleid noodzakelijk.   

 

Inmiddels is het provinciale Ontwikkelingsbeeld vervangen door de Provinciale 

Structuurvisie als genoemd in paragraaf 2.1.1. De provincie stelt dat ruimte 

schaars is. De provincie Noord-Holland geeft de voorkeur aan slim gebruik van 

bestaande terreinen boven de aanleg van nieuwe terreinen. Goede en vol-

doende werklocaties zijn belangrijke voorwaarden voor een gezond onderne-

mingsklimaat en een gunstige concurrentiepositie van de regio. De provincie 

helpt met de regionale afstemming over de realisatie van nieuwe bedrijventer-

reinen en de verbetering van bestaande terreinen. Dit doet zij door maatrege-

len, projecten en acties.  
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2 . 2 . 5   

B e d r i j v e n t e r r e i n e n ,  p r o v i n c i a a l  h e r s t r u c t u -

r e r i n g s p r o g r a m m a  2 0 0 9  –  2 0 2 0 ,  u p d a t e  

2 0 1 2  

De provincie Noord-Holland heeft ten aanzien van de bedrijventerreinen in de 

provincie beleid vastgesteld waarin de regierol van de provincie verder is uit-

gewerkt. De regierol ziet tevens op afstemming met de regio. In het beleid 

wordt de relatie tussen de regierol en de Structuurvisie omschreven. Uit het 

provinciaal herstructuringsprogramma blijkt dat de regierol van de provincie 

betrekking heeft op bedrijventerreinen waarop veranderingen plaatsvinden 

dan op nieuwe bedrijventerreinen. De voorliggende kadernota is opgesteld 

voor de bestaande bedrijventerreinen, waarvoor een conserverend bestem-

mingsplan zal worden opgesteld. Van een regierol van de provincie zal dan ook 

geen sprake zijn.  

2 . 3   

G e m e e n t e l i j k  b e l e i d  

2 . 3 . 1   

S t r u c t u u r v i s i e  L a n g e d i j k  2 0 1 2 - 2 0 3 0  

De gemeente is doende het proces van het opstellen van de Structuurvisie 

Langedijk 2010-2030 af te ronden. Het eerste deel van de structuurvisie (deel 

A) is als leidraad op 15 maart 2011 door de gemeenteraad vastgesteld. In dit 

deel zijn de uitgangspunten van het programma uiteengezet, het geeft een 

reactie op de vraag: wat willen we? Het tweede deel van de structuurvisie 

(deel B) is vastgesteld op 4 oktober 2011. Dit deel maakt een vertaling naar 

integraalruimtelijke ontwikkelingsvoorstellen, de voorgenomen ruimtelijke 

koers van de gemeente. De structuurvisie Langedijk 2012-2030  is op 18 sep-

tember 2012 door de gemeenteraad vastgesteld.   

 

In de structuurvisie is opgemerkt dat er in de gemeente geen grote kantoor-

terreinen zijn, vooral omdat er in de gemeente geen ‘aansluiting’ op een 

spoorweg is. De bedrijven waar goederen worden gemaakt zijn vooral op de 

bedrijventerreinen Breekland I, De Mossel, De Wuyver en Zuiderdel gevestigd. 

Detailhandelsbedrijven zijn vooral in en in de directe omgeving van het lint 

gevestigd, waarbij de Broekerveiling een belangrijk bundelingsgebied voor 

detailhandelsbedrijven is. 

 

Om voldoende arbeidsplaatsen in de gemeente te behouden wil de gemeente 

ondernemers een goed ondernemersklimaat bieden. Dit betekent onder andere 

dat de gemeente in beginsel medewerking wil verlenen aan uitbreidingsplan-

nen of het verplaatsen van bedrijven in de gemeente. 
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Over de verschillende bedrijventerreinen is in de structuurvisie het volgende 

opgemerkt: 

- De Wuyver (- Veilingterrein): dit is het oudste bedrijventerrein in de 

gemeente (op een deel van het veilingterrein vindt een herinrichting  

naar een woongebied plaats). 

- De Mossel: door de provincie is opgemerkt dat op dit bedrijventerrein 

dringend een herontwikkeling nodig is. 

- Zuiderdel: op dit bedrijventerrein zijn zeer uiteenlopende bedrijven 

gevestigd, vooral (detailhandels)bedrijven in zogenoemde volumineuze 

goederen en bedrijven gericht op ‘gemak en efficiency’. 

- Breekland I: het eerste deel van het bedrijventerrein (Breekland I) is 

inmiddels aangelegd. Hier zijn ook al verschillende bedrijven gevestigd. 

Uitgangspunten van dit bedrijventerrein zijn onder andere begrippen als 

‘parkmanagement’, ‘inpassing in een groen-blauw raamwerk’ en een 

‘bufferzone van 500 meter’. 

 

Het beleid zoals opgenomen in de structuurvisie is gericht op: 

- het behouden van ten minste het bestaande aantal arbeidsplaatsen; 

- ruimte bieden aan ontwikkelingsgerichte ondernemers; 

- het herontwikkelen van het bedrijventerrein De Mossel en andere oude-

re bedrijventerreinen; 

- het ontwikkelen van het bedrijventerrein Breekland. 

2 . 3 . 2   

B e s t e m m i n g s p l a n  F a c e t r e g e l i n g  d e t a i l h a n -

d e l  o p  b e d r i j v e n t e r r e i n e n  

Op 6 juni 2006 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan “Facetregeling 

detailhandel op bedrijventerreinen” vastgesteld. Hierin zijn regels opgenomen 

voor de vestiging van detailhandelsbedrijven op de bedrijventerreinen De Mos-

sel, De Wuyver en Zuiderdel. De regels zijn er op gericht om de mogelijkheden 

voor detailhandel op de betreffende bedrijventerreinen te beperken om hier-

door onder andere de winkelgebieden op de meer geschikte plaatsen te be-

houden en te versterken. 

 

In de toelichting bij het bestemmingsplan worden verschillende soorten detail-

handel onderscheiden: 

- Detailhandel in ABC-goederen: handel in auto’s, auto-onderdelen, boten 

en caravans, machinerieën voor bedrijven en landbouwwerktuigen. De 

vestiging van detailhandelsvestigingen in ABC-goederen in de winkelge-

bieden is in het algemeen niet wenselijk. Het beleid voor dit soort de-

tailhandel is er op gericht om de bestaande detailhandelsvestigingen op 

de bestaande vestigingsplaats toe te staan. De vestiging van nieuwe be-

drijven moet in de eerste plaats op bedrijventerreinen plaatsvinden. 

- Perifere detailhandel: handel in meubels, woninginrichting (alleen wan-

neer door de aard van de goederen hiervoor veel ruimte nodig is), 

bouwmarkten, doe-het-zelf-artikelen, keukens en sanitair. Het verkoop-
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vloeroppervlakte van deze detailhandelsbedrijven moet ten minste 

500 m² per bedrijf zijn. Ook de vestiging van deze bedrijven (met in-

derdaad een grote verkoopvloeroppervlakte) in winkelgebieden is niet 

wenselijk. Het beleid voor dit soort detailhandel is er op gericht om de 

bestaande detailhandelsbedrijven op de bestaande vestigingsplaats toe 

te staan. De vestiging van nieuwe bedrijven is, op grond van een vrij-

stelling, alleen mogelijk op het bedrijventerrein Zuiderdel. 

- Grootschalige niet-volumineuze detailhandel: onder andere detailhandel 

in fietsen, speelgoed en elektronica op grote schaal. Het beleid is er op 

gericht om dit soort bedrijven geen vestigingsplaats te bieden. 

- (Detail-)handel in brand- en explosiegevaarlijke en milieuverstorende 

stoffen: de vestiging van detailhandelsbedrijven voor de handel in deze 

stoffen in zogenoemde gemengde gebieden is vanwege de risico’s die 

met de handel in deze stoffen samenhangen niet wenselijk. De bestaan-

de bedrijven zijn op de bestaande vestigingsplaats toegestaan. 

- Ondergeschikte detailhandel bij bedrijven: onder andere beperkte de-

tailhandel van onderdelen bij een reparatiebedrijf of detailhandel van 

ter plaatse gemaakte goederen zoals meubels. Belangrijk hierbij is dat 

het bedrijf in de eerste plaats een werkplaats is. Het beleid is er op ge-

richt dit soort detailhandel na een aanvullende overweging op grond van 

een vrijstelling - onder voorwaarden - toe te staan. De voorwaarden zijn: 

1. De detailhandel heeft een direct verband met het bedrijf en is 

ondergeschikt. 

2. Ten hoogste 10% van het bedrijfsvloeroppervlak tot ten hoogste 

150 m² mag gebruikte worden voor detailhandel. 

3. Er is voldoende ruimte voor parkeren op het eigen bedrijfsterrein. 

4. Er kunnen aanvullende voorwaarden voor reclame ter plaatse ge-

steld worden. 

Opgemerkt wordt nog dat detailhandel bij een groothandelsbedrijf niet 

als ondergeschikte detailhandel zoals hier wordt bedoeld wordt aange-

duid. 

- Andere detailhandel. De vestiging van detailhandelsbedrijven of onder-

geschikte detailhandel bij bedrijven anders dan hiervoor is uiteengezet 

op bedrijventerreinen is niet wenselijk. Het beleid is er op gericht om 

de bestaande detailhandelsbedrijven die volgens de regels op een be-

drijventerrein zijn gevestigd toe te staan maar deze bedrijven geleide-

lijk op te heffen. Dit betekent dat de detailhandelsbedrijven geleidelijk 

van de bedrijventerreinen verdwijnen. 

 

De detailhandel die niet binnen het hiervoor omschreven beleid past, maar 

waarover afspraken zijn gemaakt, zijn in het bijzonder omschreven. Deze de-

tailhandel is alleen in de omschreven aard en schaal toegestaan. Als bunde-

lingsgebied voor (te verplaatsen) perifere detailhandel is het bedrijventerrein 

Zuiderdel aangewezen. 
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De in het bestemmingsplan Facetregeling detailhandel op bedrijventerreinen 

opgenomen voorwaarden voor de vestiging van detailhandel op bedrijventer-

reinen zijn een verdere uitwerking van het provinciaal beleid zoals opgenomen 

in de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie. Het gemeentelijk 

beleid zoals opgenomen in het bestemmingsplan past dan ook binnen het pro-

vinciaal beleid zoals opgenomen in de verordening. 

2 . 3 . 3   

N o t i t i e  B e l e i d  i n z a k e  n o o d z a k e l i j k h e i d  

b e d r i j f s w o n i n g e n  o p  b e d r i j v e n t e r r e i n  

De gemeenteraad heeft op 29 mei 2008 de notitie “Beleid inzake noodzakelijk-

heid bedrijfswoningen op bedrijventerrein” vastgesteld. In de notitie heeft de 

gemeente haar beleid voor bedrijfswoningen op de bedrijventerreinen uiteen-

gezet. 

 

In haar beleid streeft de gemeente naar: 

- het behouden van de blijvende verbinding tussen een bedrijf en de 

bedrijfswoning; 

- het voorkomen dat de bedrijfsvoering van bedrijven op een bedrijven-

terrein wordt belemmerd door de bedrijfswoningen op het bedrijven-

terrein. 

 

Naar de mening van de gemeente is het mogelijk om dit streven in beleid uit 

te werken door: 

1. het toepassen van het zogenoemde noodzakelijkheidcriterium; 

2. op grond van nieuwe bestemmingsplannen voor de gronden binnen de 

bedrijventerreinen geen nieuwe bedrijfswoningen toe te staan. 

 

Het noodzakelijkheidcriterium betekent dat de noodzaak van de bedrijfswo-

ning duidelijk moet blijken uit onder andere het bedrijfsplan. Uitgangspunt 

voor het bepalen van de noodzaak van een bedrijfswoning zijn de volgende 

twee overwegingen waarbij verschillende vragen zijn opgenomen om de nood-

zaak te bepalen: 

1. De bedrijfswoning is noodzakelijk vanwege het toezicht op het bedrijf: 

- Is direct toezicht noodzakelijk vanwege een grote(re) kans op een 

zogenoemde calamiteit? 

- Is direct toezicht noodzakelijk vanwege een bijzondere bedrijfsvoe-

ring? 

- Is direct toezicht noodzakelijk vanwege de goederen of diensten die 

het bedrijf aanbiedt? 

2. De bedrijfswoning is noodzakelijk vanwege de goede bedrijfsvoering: 

- Is direct toezicht noodzakelijk vanwege een bijzondere bedrijfsvoe-

ring? 

- Is direct toezicht noodzakelijk vanwege de goederen of diensten die 

het bedrijf aanbiedt? 

 

CONCLUSIE 
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Het noodzakelijkheidcriterium heeft bij de feitelijke uitwerking tot gevolg dat  

op bedrijventerreinen heel beperkt nieuwe bedrijfswoningen gebouwd kunnen 

worden. Op grond van het beleid kan echter, via een omgevingsvergunningpro-

cedure, altijd een aanvraag worden ingediend inhoudende het verzoek tot het 

oprichten van een bedrijfswoning. Getoetst zal daarbij worden aan het opge-

stelde beleid. Het betreft een procedure die buiten het bestemmingsplan om 

gaat.   

 

Wat betreft de bestaande bedrijfswoningen moet in de nieuwe bestemmings-

plannen bepaald worden dat de bedrijfswoning blijvend verbonden is of moet 

zijn aan het bedrijf. Het noodzakelijkheidcriterium is niet van toepassing op 

deze woningen. Wel moet duidelijk blijken dat er sprake is van een bedrijf en 

dat er een verbinding is tussen de bewoner van de bedrijfswoning en het be-

drijf. 

2 . 3 . 4   

D e t a i l h a n d e l s s t r u c t u u r  L a n g e d i j k   

Op 12 juli 2011 is de Detailhandelsstructuurvisie Langedijk vastgesteld. Hierin 

zet de gemeente haar visie op de ontwikkeling van de detailhandel in de ge-

meente in periode tot 2020 uiteen. 

 

Het uitgangspunt van de visie is het ontwikkelen van goede winkelgebieden die 

goed ontsloten zijn, blijvend voorzieningen bieden voor de (inwoners van de) 

gemeente en een sterk zogenoemd ondernemersklimaat bieden voor onderne-

mers. 

 

Door de ontwikkeling van de dorpen is in het lint een groot winkelgebied waar-

in verspreid winkels zijn gevestigd. De voorzieningen versterken het levendige 

karakter van de verschillende dorpen. Het winkelgebied in het lint is echter 

ook een probleem. Er zijn geen duidelijke winkelgebieden met duidelijke gren-

zen waardoor de voorzieningen toch enigszins verspreid in het lint zijn geves-

tigd en de voorzieningen elkaar maar beperkt versterken. Om sterke 

winkelgebieden te behouden zet de gemeente in haar beleid in op duidelijke 

winkelgebieden met duidelijke grenzen. De plaats en grootte van deze winkel-

gebieden moet nog worden bepaald. 

 

Op basis van de uitgangspunten van een goede ruimtelijke ordening (zoals 

bundelen van onder andere voorzieningen) en voor het publiek is het bundelen 

van  detailhandel in ABC-goederen en perifere detailhandel wenselijk. De ge-

meente heeft hiervoor de keuze gemaakt om het beleid zoals opgenomen in 

het bestemmingsplan “Facetregeling detailhandel op bedrijventerreinen” te 

behouden. Zoals hiervoor ook al is opgemerkt is het uitgangspunt van dit beleid 

het bundelen van perifere detailhandel op het bedrijventerrein Zuiderdel. De 

gemeente wil perifere detailhandelsbedrijven die vanwege bepaalde vesti-

gingsvoorwaarden niet in het winkelgebied passen en een duidelijke meer-

waarde hebben voor de gemeente een vestigingsplaats op het bedrijventerrein 
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Zuiderdel bieden. Hierbij zet de gemeente in op het verplaatsen en het bunde-

len van bestaande perifere detailhandel. Dit betekent ook dat nieuwe perifere 

detailhandel op de andere bedrijventerreinen in de gemeente niet is toege-

staan. 

 

Uit een inspraakreactie op de voorliggende kadernota is naar voren gekomen 

dat ten aanzien van de verkoop van goederen via internet ruimte zou moeten 

worden gebonden. In beginsel is hier sprake van detailhandel en dit is op basis 

van het gemeentelijke beleid niet wenselijk op bedrijventerreinen. Uitgangs-

punt voor het al dan niet toestaan van webwinkels is het beleid zoals dat is 

vastgelegd in de Visie op de detailhandelsstructuur Langedijk. In dit beleid 

wordt beschreven hoe door de gemeente wordt aangekeken tegen internet 

afhaalpunten. Verwezen wordt naar paragraaf 2.8 van de visie detailhandels-

structuur. Hierin is weergegeven dat detailhandel aan huis als ongewenst is 

aangemerkt en niet toegestaan moet worden. De visie biedt voor een internet 

afhaalpunt enige ruimte. Onder voorwaarden kan een internet afhaalpunt wor-

den toegestaan. Voorkomen moet worden dat de afhaalpunten verkapte win-

kels worden. De primaire bedrijfsactiviteit dient dan ook te bestaan uit opslag 

en distributie. Bovendien mag er geen sprake zijn van een showroom en/of 

productadvertising. Ook mag niet ter plekke worden afgerekend. Op deze wij-

ze is gewaarborgd dat geen reguliere detailhandel zal gaan ontstaan.     

2 . 3 . 5   

H o r e c a b e l e i d  2 0 1 2  

Op 3 april 2012 heeft de raad het Horecabeleid 2012 voor de gemeente Lange-

dijk vastgesteld. Het huidige bescheiden en kleinschalige karakter van de ho-

reca in Langedijk kent een lange ontstaansgeschiedenis en past bij het huidige 

dorpse en landelijke karakter van Langedijk. Ook naar de toekomst toe past 

het huidige beeld van de horeca in ‘hoe Langedijk ook in de toekomst wil blij-

ven en zijn’; dorps, landelijk, sociaal en ondernemend. In Langedijk is daar-

mee ook in de toekomst geen plaats voor grootschalige bovenlokale horeca in 

de vorm van discotheken en uitgaansconcentraties. Er is wel ruimte voor ver-

sterking en vernieuwing van de horecafunctie, met name in de lintstructuren 

waarvan Dorpsstraat en Bovenweg de aders vormen. Juist daar is blijvend be-

hoefte aan goede en goed functionerende dorpscafés, vooral in en nabij de 

voorzieningenclusters zoals die in elk dorp zijn en blijven. In het buitengebied 

van Langedijk blijven mogelijkheden voor de vestiging van kleinschalige logies-

vormen als bed and breakfast en kamperen bij de boer. Daar horecafuncties, 

naast plezier en ontspanning, ook hinder en overlast kunnen geven naar om-

wonenden (geluid, verstoring nachtelijke rust, parkeeroverlast), worden in 

Langedijk ook in de toekomst geen horecafuncties toegestaan in woongebieden 

en –wijken en op bedrijventerreinen. De bestaande horeca (collectief en indi-

vidueel) krijgt met de horecavisie duidelijkheid over haar ontwikkelingsmoge-

lijkheden. De mogelijkheden om de bestaande horeca in Langedijk in haar 

huidige vorm te continueren, blijven onaangetast. Nieuwe horeca en uitbrei-

ding van bestaande horeca zal getoetst worden aan de horecavisie. Daarbij zal 
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iedere keer weer de vraag zijn of de nieuwe ontwikkeling ‘past’ in de horeca-

visie en of die nieuwe ontwikkeling een versterking dan wel een verzwakking 

betekent van wat naar de toekomst toe wordt beoogd met de horeca in Lange-

dijk. 

 

Op de bedrijventerreinen van Langedijk is in principe geen ruimte voor zelf-

standige horecafuncties. Voor het opstellen van een bestemmingsplan voor de 

bedrijventerreinen betekent het Horecabeleid 2012 dat alleen bestaande rech-

ten ten aanzien van horeca worden gerespecteerd. Als uitzondering op het 

principe dat geen ruimte is voor zelfstandige horeca op bedrijventerreinen, 

geldt dat specifieke locaties zich kunnen lenen voor het toestaan van zelfstan-

dige horecafuncties. Het moet dan gaan om ‘een uniek initiatief op een bij-

zondere locatie’. Deze mogelijkheid zal echter niet in het bestemmingsplan 

worden opgenomen, maar verloopt via een zelfstandige ruimtelijke procedure. 

Het Horecabeleid 2012 beschrijft dat op bedrijventerreinen op grond van een 

nadere afweging op basis van aard, aanvraag en locatie horecabedrijven uit 

categorie 4 toegestaan kunnen worden. Deze mogelijkheid zal in het bestem-

mingsplan door middel van een procedure worden opgenomen.  

2 . 3 . 6   

E c o n o m i s c h e  v i s i e ,  L a n g e d i j k  O n d e r n e e m t  

De economische visie van de gemeente Langedijk, Langedijk Onderneemt, is 

vastgesteld op 24 januari 2012. De gemeente Langedijk heeft een vitale eco-

nomie en wil deze ook in de toekomst vitaal houden. In een omgeving waarin 

ontwikkelingen zich steeds sneller en heftiger lijken voor te doen, zal de ge-

meente Langedijk inspanningen moeten blijven verrichten om een productief 

en aantrekkelijk vestigingsklimaat te bieden. Met de economische visie wil de 

gemeente Langedijk laten zien welke doelen ze de komende jaren nastreeft en 

met welke ambitie zij die doelen wil bereiken, gezamenlijk met het bedrijfsle-

ven in Langedijk.  

 

Voor de voorliggende kadernota is onder meer van belang dat beschreven staat 

dat: 

- Voor bedrijven die te groot geworden zijn in een kleinschalige woonom-

geving of die te veel hinder (verkeer, milieu etc.) opleveren, biedt de 

gemeente de mogelijkheid om te verhuizen naar een modern en goed 

ontsloten bedrijventerrein. Doorgaans is hierbij sprake van transforma-

tie waarbij de vrijkomende gronden ontwikkeld worden voor een andere 

functie dan voorheen. De verhuizende bedrijven krijgen de beschikking 

over optimale vestigingsfactoren op het nieuwe bedrijventerrein (Breek-

land I - II). De gemeente enthousiasmeert en faciliteert daarbij. Zij 

ontwikkelt het bedrijventerrein, biedt planologische medewerking en 

begeleidt de bedrijven bij de verplaatsing. 

- In tegenstelling tot andere beleidsterreinen laat de lokale economie zich 

het minst door de overheid beïnvloeden. Economisch overheidsbeleid is, 

evenals ruimtelijk beleid, vooral voorwaardenscheppend beleid. Zo kan 
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door middel van het ruimtelijk beleid het vestigingsklimaat worden be-

invloed. De gemeente kan haar vestigingsklimaat verbeteren door zoveel 

mogelijk tegemoet te komen aan en rekening te houden met vestigings-

eisen en -ontwikkelingen, zowel bij zittende als bij potentiële onderne-

mers. De uitgifte-eisen van bedrijventerreinen dienen hierop te zijn 

afgestemd. 

 

Bovenstaande uitvoeringsopgaven spelen een rol in de voorliggende kadernota. 

Zo zal in het kader het vestigingsklimaat de toegestane bouwhoogtes op Breek-

land I worden heroverwogen.   
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3 3  O n t w i k k e l i n g e n  

In dit hoofdstuk zijn de ontwikkelingen die op dit moment en (naar verwach-

ting) in de periode tot ongeveer 2020 op de bedrijventerreinen zullen plaats-

vinden uiteengezet. De keuze voor de periode tot 2020 hangt samen met de 

periode waarin het bestemmingsplan Bedrijventerreinen in Langedijk geldt: 

een bestemmingsplan moet binnen een periode van tien jaar na het vaststellen 

van het bestemmingsplan worden herzien. Daarbij is het op de schaal van de 

gemeente Langedijk ook moeilijk om de ontwikkelingen in de periode na 2020 

uiteen te zetten. Wel is hiervoor een zeer algemene en globale voorzet opge-

nomen in de ontwerp-structuurvisie 2012 – 2030. 

 

In haar rapport “Kwaliteitsmatch bedrijventerreinen Noord-Kennemerland” geeft 

de provincie het advies om het aanbod van bedrijventerreinen in de tijd in over-

eenstemming te brengen. De provincie geeft dit advies omdat uit de resultaten 

van het in december 2008 door ECORYS uitgevoerde onderzoek blijkt dat het 

aanbod van bedrijventerreinen, met inbegrip van de bestaande plannen voor de 

aanleg van bedrijventerreinen, in de periode tot 2020 voldoende is. 

 

Ook blijkt uit de resultaten dat de grote bedrijventerreinen in de regio vooral 

zijn gericht op bedrijven in de zogenoemde basisclusters transport en groot-

handel en industrie en bouw. Het grootste deel van de vraag naar bedrijven-

terrein wordt echter bepaald door bedrijven in de andere basisclusters: 

consumentendiensten en dienstverlening. De bedrijven in deze basisclusters 

zoeken vestigingsruimte op meer ‘hoogwaardige’ bedrijventerreinen. In de 

voorliggende periode wordt ten minste 60% van de vraag door deze bedrijven 

bepaald. Op de bedrijventerreinen die de bedrijven in dit basiscluster een 

goede vestigingsplaats kunnen bieden is nog maar beperkt ruimte beschikbaar 

om uit te geven. 

 

Opgemerkt is dat de vraag van bedrijven in het cluster industrie, die in de 

achterliggende periode een groot deel van de vraag bepaalden,  in de voorlig-

gende periode zal afnemen. Bedrijven in de clusters transport en logistiek en 

dienstverlening zullen het grootste deel van de vraag bepalen. Ook zoeken 

bedrijven in het cluster consumentendiensten steeds meer een vestigingsplaats 

op een bedrijventerrein. 

 

In de regio zijn in verhouding (vooral in de gemeente Alkmaar en de gemeente 

Heerhugowaard) veel zorg- en onderwijsvoorzieningen gevestigd. Vanwege de 

toename van deze zorg- en onderwijsvoorzieningen wordt er een in verhouding 

grote vraag naar ruimte op bedrijventerreinen van deze voorzieningen ver-

wacht. Hierin is de trend dat steeds meer van de zorg- en onderwijsvoorzienin-
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gen een vestigingsplaats op een bedrijventerrein zoeken te herkennen. Het 

betreft hier dan wel ‘hoogwaardige’ bedrijventerreinen. 

 

Ook is er een trend waar te nemen waarbij er op bedrijventerreinen meer 

voorzieningen, zoals een kinderopvang, worden gevestigd waarvoor een bedrij-

venterrein niet direct een logische vestigingsplaats lijkt. Toch is de vestiging 

van dergelijke voorzieningen op een bedrijventerrein niet onlogisch. Dergelijke 

voorzieningen kunnen ondersteunend zijn aan de bedrijven op het bedrijven-

terrein. Bedrijventerreinen waar ondersteunende voorzieningen gevestigd 

worden veranderen hierdoor van uitsluitend werkgebieden naar werkland-

schappen: gemengde gebieden waar bedrijven zijn gevestigd maar ook onder-

steunende voorzieningen en ruimte is voor onder andere recreatie. Opgemerkt 

wordt dat niet ieder bedrijventerrein zich leent voor de transformatie naar 

een werklandschap, omdat bestaande bedrijvigheid hierdoor kan worden ge-

hinderd.   
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4 4  B e l e i d s k e u z e s  

Zoals in de inleiding al is opgemerkt zijn in de voorliggende kadernota de uit-

gangspunten van het beleid van de gemeente voor de bedrijventerreinen opge-

nomen. Dit beleid wordt in het bestemmingsplan uitgewerkt in regels. 

 

De basis van het beleid is het rijks, provinciaal en gemeentelijk beleid zoals 

opgenomen in de hiervoor in het beleidskader uiteengezette structuurvisies, 

verordeningen en nota’s. In aanvulling hierop wordt het beleid bepaald door de 

beleidskeuzes van de gemeente zoals die in dit hoofdstuk zijn uiteengezet. De 

beleidskeuzes zijn onder andere bedoeld om het rijks-, provinciaal en gemeen-

telijk beleid verder uit te werken, een enigszins ander accent aan te brengen 

of om nieuw gemeentelijk beleid voor te stellen. Belangrijk hierbij is ook om, 

wanneer wenselijk en passend, aan te sluiten bij de ontwikkelingen op de be-

drijventerreinen zoals die in hoofdstuk 3 zijn uiteengezet. 

 

Voorop wordt gesteld dat de bestaande bedrijvigheid mogelijk moet blijven op 

de bedrijventerreinen. In relatie tot mogelijk gewenste ontwikkelingen bete-

kent dit dat de belangen van de bestaande bedrijvigheid voor gaan.   

 

Bij de beleidskeuzes wordt ook het begrip voorzieningen gebruikt. Om misver-

standen te voorkomen wordt uitdrukkelijk opgemerkt dat wanneer in een be-

leidskeuze de keuze is gemaakt om voorzieningen op een bedrijventerrein 

mogelijk te maken, niet wordt bedoeld dat op het bedrijventerrein de vesti-

ging van een verscheidenheid aan voorzieningen mogelijk is. Bedoeld worden 

voorzieningen die het gebruik van het bedrijventerrein ondersteunen. Dit kun-

nen voorzieningen zijn zoals een vergaderruimte met een kleine horecagele-

genheid, een kinderopvang of mogelijk ook een sportschool. Het is 

uitdrukkelijk niet de bedoeling om de vestiging van uiteenlopende milieuhin-

dergevoelige voorzieningen mogelijk te maken. Ook is het zo dat mogelijk niet 

op elk bedrijventerreinen alle voorzieningen zijn toegestaan. Rekening zal 

gehouden moeten worden met milieubelastende (bedrijvigheid) en milieuge-

voelige (kinderopvang) functies. Niet alle gewenste ontwikkeling zijn planolo-

gisch passend op elk bedrijventerrein.  

4 . 1   

V e r s c h i l l e n  t u s s e n  d e  b e d r i j v e n t e r -

r e i n e n  

O v e r w e g i n g  

De bedrijventerreinen De Mossel, De Wuyver en Zuiderdel zijn gevarieerde 

bedrijventerreinen waar op kleine schaal onder andere detailhandelsvestigin-
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gen, kantoren en voorzieningen zijn gevestigd. Op het bedrijventerrein Breek-

land I zijn geen detailhandelsvestigingen, kantoren of voorzieningen gevestigd. 

 

Om bedrijven voldoende (vestigings-)ruimte te kunnen bieden is het belangrijk 

dat de ruimte op de bedrijventerreinen ook beschikbaar blijft voor bedrijven. 

Dit betekent dat het sturen van de vestiging van voorzieningen op bedrijven-

terreinen noodzakelijk is en niet elk bedrijventerrein is geschikt voor deze 

benadering. Op de bedrijventerrein De Mossel en De Wuyver is op dit moment 

wat betreft de (milieu-)hinder al frictie tussen woningen en bedrijven. Dit 

heeft gevolgen voor het bepalen van een passende milieucategorie voor de 

genoemde bedrijventerreinen en brengt met zich mee dat niet onvoorwaarde-

lijk kan worden gesteld dat vigerende milieucategorieën gehandhaafd blijven.  

 

De vestiging van bepaalde detailhandelsvestigingen, kantoren en voorzieningen 

op een bedrijventerrein kan in sommige situaties toch noodzakelijk of wense-

lijk zijn: 

1. Zoals opgemerkt zijn er, met uitzondering van het bedrijventerrein  

Breekland I, op de bedrijventerreinen al detailhandelsvestigingen, kan-

toren en voorzieningen gevestigd. Wanneer deze hier overeenkomstig de 

wet- en regelgeving zijn gevestigd is het, ook vanwege de rechten van 

de eigenaren, logisch om de vestiging van de bestaande detailhandels-

vestigingen, kantoren en voorzieningen ook op grond van het bestem-

mingsplan Bedrijventerreinen in Langedijk op de bestaande plaats 

mogelijk te maken. Het betreft hier een regeling waarmee de bestaande 

(bedrijfs)activiteit op de bestaande locatie mogelijk zal worden ge-

maakt.  

2. Ook is de vestiging van bepaalde detailhandelsvestigingen, zoals volumi-

neuze detailhandelsvestigingen (dit zijn detailhandelsvestigingen die 

vanwege de aard en schaal van de goederen een grote oppervlakte nodig 

hebben zoals autobedrijven, bouwmarkten en keukencentra), in de win-

kelgebieden in het algemeen niet wenselijk. Bedrijventerreinen zijn in 

beginsel een goede vestigingsplaats voor dergelijke detailhandelsvesti-

gingen. Op grond van het bestemmingsplan Facetregeling detailhandel 

op bedrijventerreinen is het bedrijventerrein Zuiderdel als bundelings-

gebied voor (te verplaatsen) detailhandelsvestigingen aangewezen. Dit 

betekent dat voor het bedrijventerrein Zuiderdel via een regeling zal 

worden voorzien is de mogelijk van vestiging van detailhandel in volu-

mineuze goederen.  

3. Op bedrijventerreinen met vooral een groot aantal arbeidsplaatsen kan 

de vestiging van ondersteunende voorzieningen wenselijk zijn. Dit kun-

nen voorzieningen zijn zoals zogenoemde ‘facility points’ (bundeling van 

vergaderruimtes, horeca en dergelijke), kinderopvang of sportscholen. 

Door de vestiging van dergelijke voorzieningen op een bedrijventerrein 

verandert een bedrijventerrein van uitsluitend een werkgebied naar een 

werklandschap. Hierdoor bieden deze voorzieningen de bedrijventerrei-

nen een meerwaarde in vergelijking met andere bedrijventerreinen. 

Door de vestiging van de voorzieningen is er sprake van een meer leven-
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dig bedrijventerrein waardoor er weer sprake is van een ‘beter’ vesti-

gingsklimaat. Als aandachtpunt wordt hierbij opgemerkt dat de be-

staande bedrijvigheid mogelijk zijn en niet beperkt mag worden door 

omliggende nieuw te vestigen milieugevoelige functies.  

 

B e l e i d s k eu z e  

B e s t a a n d e  ( b e d r i j f s ) a c t i v i t e i t e n  o p  b ed r i j v e n t e r r e i n en  

De gemeente wil bedrijven een goede vestigingsplaats (kunnen) bieden. De 

bedrijventerreinen in de gemeente zijn hiervoor de meest geschikte plaats. 

Deze terreinen zijn dan ook in de eerste plaats bestemd voor bedrijven. Hier-

mee wordt gewaarborgd dat de bestaande bedrijvigheid op de bestaande loca-

tie mogelijk moet blijven en niet mag worden gehinderd door nieuwe 

milieugevoelige functies.  

 

Omdat de bedrijventerreinen De Mossel, De Wuyver en Zuiderdel gevarieerde 

bedrijventerreinen zijn waar detailhandelsvestigingen, kantoren en voorzienin-

gen zijn gevestigd, worden in het beleid zoals dat wordt opgenomen in het 

bestemmingsplan Bedrijventerreinen in Langedijk deze bedrijventerreinen 

aangeduid als “gevarieerde bedrijventerreinen”. 

 

Uitgangspunt is dat de bestaande detailhandelsvestigingen, kantoren en voor-

zieningen die overeenkomstig de wet- en regelgeving op deze bedrijventerrei-

nen zijn gevestigd worden op de bestaande plaats mogelijk gemaakt. Uiteraard 

geldt dit ook voor de bestaande bedrijvigheid.  

 

G e w e n s t e  o n tw i k k e l i n g en  

Daarnaast is het gewenste gemeentelijke beleid erop gericht om de detailhan-

delsvestigingen en voorzieningen op de bedrijventerreinen De Mossel, De Wuy-

ver en Zuiderdel mogelijk te maken. Uitgangspunt hierbij is wel dat de overige 

bedrijvigheid niet beperkt wordt in de mogelijkheden.  

 

Om de vestiging van detailhandelsvestigingen en voorzieningen te kunnen stu-

ren, worden op de bedrijventerreinen zones onderscheiden waarbinnen de 

genoemde (bedrijfs)activiteiten zich kunnen vestigen. Deze zones zien op ge-

wenste gemengde gebieden, die uiteraard de bestaande bedrijvigheid niet mag 

beperken. Op grond van deze zones worden op de bedrijventerreinen gewenste 

gemengde gebieden aangewezen waar de vestiging van detailhandelsvestigin-

gen, kantoren en voorzieningen mogelijk moet zijn. De keuze kan per bedrij-

venterrein verschillen, waarbij de bestaande bedrijvigheid het uitgangspunt 

zal zijn. Het gemeentelijk beleid zoals opgenomen in het bestemmingsplan 

“Facetregeling detailhandel op bedrijventerreinen” blijft hier van toepassing. 

Binnen de gewenste gemengde gebieden is ook de vestiging van (dag-

)horecavestigingen mogelijk. Buiten de gewenste gemengde gebieden is sprake 

van een ‘normaal’ bedrijventerrein, waar alleen de vestiging van bedrijven 

mogelijk is. De gewenste gemengde gebieden zien dan op de gevarieerde be-

drijventerreinen De Mossel, De Wuyver en Zuiderdel.  
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Het onderscheiden van zones voor gemengde gebieden voor ‘gevarieerde be-

drijventerreinen’ en ‘normale’ bedrijventerreinen zonder functiemenging 

wordt wenselijk geacht om op de bedrijventerreinen voldoende ruimte voor de 

vestiging van bedrijven te waarborgen. Binnen de gemengde gebieden op ‘ge-

varieerde bedrijventerreinen’ is de vestiging van onder andere hindergevoelige 

voorzieningen mogelijk waardoor de vestigingsmogelijkheden voor bedrijven in 

deze gebieden mogelijk worden beperkt. Om te voorkomen dat de vestigings-

mogelijkheden op de volledige bedrijventerreinen worden beperkt, worden dus 

zones onderscheiden ten behoeve van ‘normale’ bedrijventerreinen. Wel is het 

zo dat ook op ‘gevarieerde bedrijventerreinen’ de bestaande bedrijvigheid als 

uitgangspunt wordt genomen. Op voorhand is nog niet met zekerheid te stellen 

dat op elk ‘gevarieerd bedrijventerrein’ ook daadwerkelijk ruimte is voor ge-

mengde gebieden.  

 

Zoals eerder is opgemerkt, worden de bestaande detailhandelsvestigingen, 

kantoren en voorzieningen, wanneer deze hier overeenkomstig de wet- en 

regelgeving zijn gevestigd, op de bestaande plaats mogelijk gemaakt.  

 

T o e p a s b a a r h e i d  

De in deze paragraaf bedoelde gemengde zones verschillen wat betreft aard 

van de milieuzones zoals die in paragraaf 4.3 zijn opgenomen. De gemengde 

zones zijn een weergave van het gewenste beleid voor ‘gevarieerde bedrijven-

terreinen’. Hier heeft nog geen planologische afweging plaatsgevonden.  

 

De planologische afweging zal worden gemaakt aan de hand van de bestaande 

bedrijvigheid en de omliggende functies grenzend aan de bedrijventerreinen. 

Uitgangspunt bij de milieuzones in paragraaf 4.3 is dat mogelijkheden van 

bestaande bedrijven niet worden beperkt. Wel zal een planologische afweging 

ten aanzien van de hinder van de bedrijvigheid op omliggende milieugevoelige 

functies worden gemaakt. Uiteraard hebben de milieuzones als bedoeld in 

paragraaf 4.3 wel een effect op de zones voor de gemengde gebieden, juist 

omdat bestaande rechten van de bedrijvigheid zullen worden gerespecteerd. 

Dit kan gevolgen hebben voor de zones voor gemengde gebieden waarbinnen 

(beperkt) milieugevoelige functies (voorzieningen) mogelijk worden gemaakt.  
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F i g u u r  3 .  Z o n e s  v o o r  g e m e n g d e  g e b i e d e n  ( r o o d  i n g e k a d e r d e  z o n e s )  

o p  d e  b e d r i j v e n t e r r e i n e n  D e  M o s s e l  ( l i n k s b o v e n ) ,  D e  W u y v e r  

( r e c h t s b o v e n )  e n  Z u i d e r d e l  ( l i n k s o n d e r )  

 

Zoals uit figuur 3 blijkt, leidt de bestaande situatie op De Wuyver en De Mossel 

ertoe dat (een deel van) het bedrijventerrein is aangemerkt als gewenst ge-

mengd gebied. Voor Zuiderdel is een globale afweging gemaakt ten aanzien 

van de ligging van het gewenst gemengd gebied. Enerzijds is de afweging geba-

seerd op ontwikkelingen in de directe omgeving van Zuiderdel (Zuidveld en 

Westerdel als woonlocaties). Anderzijds is de afweging gebaseerd op het aan-

wezig zijn van gebouwen die zich lenen voor de vestiging van gemengde be-

drijvigheid (onder meer bedrijfsverzamelgebouwen). Detailhandel in 

volumineuze goederen is in elk geval gewenst op Zuiderdel. Ten aanzien van 

de zones voor gemengde gebieden die zijn aangegeven op figuur 3 wordt op-

gemerkt dat geen planologische beoordeling heeft plaatsgevonden. Een afwe-

ging zal bij het opstellen van het bestemmingsplan worden gemaakt aan de 

hand van milieubelastende en milieugevoelige functies. Niet elke voorziening 

zal planologisch mogelijk zijn op de genoemde bedrijventerreinen.    

 

Het bedrijventerrein Breekland I is een ‘normaal’ bedrijventerrein. Gemengde 

gebieden zijn hier niet wenselijk. Wel is er op het bedrijventerrein Breekland I 

mogelijk ruimte voor de vestiging van een ‘facility point’. Bedrijven in een 

hoge milieucategorie kunnen zich op Breekland I vestigen.  

 

S a m en v a t t e n d  

Hoewel de bedrijventerreinen enigszins van karakter verschillen is er geen aan-

leiding om voor de verschillende bedrijventerreinen verschillend beleid vast te 

stellen. Hierdoor zullen de regels voor de gronden binnen deze bedrijventerrei-
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nen op elkaar aansluiten. Uiteraard kunnen door plaatselijke bijzonderheden de 

regels wel enigszins verschillen. Als voorbeeld: op het bedrijventerrein Breek-

land I is een deel van de gronden bestemd voor de landschappelijke inpassing 

van het bedrijventerrein. Vanwege de plaats van het bedrijventerrein in het 

landelijke gebied van de gemeente is een goede landschappelijke inpassing ook 

belangrijk. Het bestemmingsplan Bedrijventerrein in Langedijk zal dan ook waar 

noodzakelijk aansluiten op dergelijke plaatselijke bijzonderheden. 

4 . 2   

B e d r i j f s w o n i n g e n  

O v e r w e g i n g en  

Omdat tussen bedrijfswoningen en bedrijven een bepaalde afstand gewaar-

borgd moet worden om (milieu-)hinder van bedrijven te voorkomen, worden de 

gebruiksmogelijkheden van de gronden voor bedrijven in de directe omgeving 

van bedrijfswoningen vaak beperkt. Een ‘intensief ruimtegebruik’ is hierdoor 

vaak niet goed mogelijk. Dit is uiteraard niet wenselijk. 

 

Vanwege de rechten van de eigenaren van de bestaande bedrijfswoningen op 

de bedrijventerreinen, is het logisch om de bedrijfswoningen die hier overeen-

komstig de wet- en regelgeving staan, op de bestaande plaats mogelijk te ma-

ken. 

 

B e l e i d s k eu z e  

Zoals hiervoor al is opgemerkt wil de gemeente bedrijven een goede vesti-

gingsplaats op bedrijventerreinen (kunnen) bieden. De terreinen zijn dan ook 

in de eerste plaats bestemd voor bedrijven. 

 

De bestaande bedrijfswoningen die overeenkomstig de wet- en regelgeving op 

de bedrijventerreinen staan, worden op de bestaande plaats mogelijk ge-

maakt. Uitgangspunt is dat deze bedrijfswoningen onderdeel blijven van een 

bedrijf. Nieuwe bedrijfswoningen op de bedrijventerreinen zijn niet mogelijk. 

Het gemeentelijk beleid zoals opgenomen in de notitie “Beleid inzake noodza-

kelijkheid bedrijfswoningen op bedrijventerrein” blijft wel van toepassing. Op 

grond van dit beleid kan een verzoek tot het oprichten van een bedrijfswoning 

worden ingediend, door middel van een omgevingsvergunningprocedure. Ge-

toetst zal worden aan het geldende beleid. Deze mogelijkheid is een mogelijk-

heid die niet in het bestemmingsplan zal worden opgenomen, maar zal 

verlopen via een zelfstandige procedure.   

4 . 3   

M i l i e u z o n e s  

O v e r w e g i n g  
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De bedrijventerreinen De Mossel, De Wuyver en Zuiderdel liggen in de directe 

omgeving van woongebieden. Om (milieu-)hinder van bedrijven in deze woon-

gebieden te voorkomen moet een bepaalde afstand tussen de bedrijven op de 

bedrijventerreinen en de woongebieden gewaarborgd worden. Ook indien an-

dere milieugevoelige functies in en in de directe omgeving van de bedrijven-

terreinen De Mossel, De Wuyver en Zuiderdel aanwezig zijn, zal met deze 

milieugevoelige functies rekening moeten worden gehouden.  

Daarbij staan er, zoals hiervoor al is opgemerkt, op deze bedrijventerreinen 

ook bedrijfswoningen. Ook ter plaatse van deze bedrijfswoningen moet een 

onaanvaardbare milieuhinder worden voorkomen. De aanwezigheid van be-

drijfswoningen op een bedrijventerrein heeft invloed op de toegestane milieu-

categorie op een bedrijventerrein.  

 

In de directe omgeving van het bedrijventerrein Breekland I liggen weliswaar 

geen woongebieden maar staan wel verspreid in het landelijk gebied verschil-

lende (bedrijfs-)woningen. Ook tussen de bedrijven op het bedrijventerrein 

Breekland I en deze woningen moet een bepaalde afstand gewaarborgd worden 

om (milieu-)hinder te voorkomen. 

 

B e l e i d s k eu z e  

Om (milieu-)hinder van bedrijven op en in de directe omgeving van de bedrij-

venterreinen te voorkomen worden op de bedrijventerreinen verschillende 

milieuzones onderscheiden. Op grond van deze milieuzones wordt een bepaal-

de afstand tussen bedrijven en (bedrijfs-)woningen (of andere milieuhinder- 

gevoelige bestemmingen) gewaarborgd. Uitgangspunt bij de beoordeling van 

de mogelijke (milieu-)hinder van bedrijven is dat de bestaande bedrijvigheid 

worden gerespecteerd.  

 

Bij het bepalen van de plaats en grootte van de milieuzones wordt gebruik 

gemaakt van de laatste uitgave Bedrijven en Milieuzonering van de Vereniging 

van Nederlandse Gemeenten.  

 

Bij het bepalen van de milieuzones zullen ook de in paragraaf 4.1 gewenste 

zones voor gemengde gebieden worden meegewogen. Uitgangspunt hierbij is 

dat in de zones voor gemengde gebieden de vestiging van bedrijven in ten 

hoogste milieucategorie 3.1 mogelijk is. Dit omdat voorzieningen zoals een 

kinderopvang naar de mening van de gemeente, voor (milieu-)hinder van be-

drijven beperkt milieugevoelige voorzieningen zijn. De vestiging van bedrijven 

in milieucategorie 3.1 direct naast dergelijke voorziening is naar de mening 

van de gemeente nog aanvaardbaar. Hierbij neemt de gemeente in overweging 

dat op een bedrijventerrein gebruikelijk sprake is van meer (milieu-)hinder 

(door functiemenging) dan in een woongebied (rustige woonomgeving). De 

keuze van de ondernemer om een voorziening op een bedrijventerrein te ves-

tigen is uitdrukkelijk een keuze van de ondernemer. Het aanvaarden van meer 

(milieu)hinder moet dan ook een onderdeel van de keuze van de ondernemer 

zijn. 
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In figuur 4 zijn in hoofdlijnen de milieuzones van de hoogste milieucategorie 

weergegeven. De precieze plaats en grootte van de milieuzones wordt in het 

bestemmingsplan verder uitgewerkt. 

 

 

 

 
   

 

 

 
 

 

 

F i g u u r  4 .  M i l i e u z o n e s  o p  d e  b e d r i j v e n t e r r e i n e n  B r e e k l a n d  I  ( l i n k s -

b o v e n ) ,  D e  M o s s e l  ( r e c h t s b o v e n ) ,  D e  W u y v e r  ( l i n k s o n d e r )  e n  Z u i -

d e r d e l  ( r e c h t s o n d e r )  

4 . 4   

B o u w m o g e l i j k h e d e n  

O v e r w e g i n g  

De ruimte in de gemeente Langedijk is beperkt. Een ‘intensief ruimtegebruik’, 

ook op bedrijventerreinen, is dan ook belangrijk. Dit betekent niet dat overal 

op de bedrijventerreinen gebouwen gebouwd moeten worden, omdat de afwe-

ging op grond van een goede ruimtelijke ordening met zich meebrengt dat 

tevens rekening wordt gehouden met welstandvereisten. Wel is het zo dat de 

ruimte op een bedrijventerrein zo veel als mogelijk voor bedrijfsactiviteiten 

gebruikt moet kunnen worden.  

 

Daarbij is op bedrijfsterreinen ook ruimte nodig voor onder andere verkeer en 

parkeren (zie hierna). Ook is het belangrijk dat niet overal gebouwen gebouwd 

worden om ook latere ontwikkelingen zoals een enigszins ander gebruik van de 

bedrijfsterreinen mogelijk te kunnen maken. 

 

B e l e i d s k eu z e  

De gemeente wil bedrijven op hun vestigingsplaats mogelijkheden bieden voor 

een goede bedrijfsvoering. Het is uiteraard aan de bedrijven om te beoordelen 

hoeveel ruimte hiervoor noodzakelijk is. Dit betreft ook de ruimte voor be-

drijfsgebouwen. 
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Uitgangspunt van het beleid is dan ook het opnemen van grote bouwvlakken in 

het bestemmingsplan Bedrijventerreinen in Langedijk. Binnen deze bouwvlak-

ken mogen bedrijfsgebouwen gebouwd worden. Om de ‘redelijke eisen van 

welstand’, voldoende ruimte voor onder andere verkeer en parkeren en de 

mogelijkheden voor een enigszins ander gebruik te waarborgen wordt de op-

pervlakte van de bedrijfsgebouwen beperkt tot een bepaald deel van het 

bouwperceel. De grootte van dit deel wordt bij het opstellen van het bestem-

mingsplan bepaald. 

 

Ook worden in het bestemmingsplan ruime bouwhoogtes van 9 tot 12 meter 

opgenomen. De precieze plaats van de verschillende bouwhoogtes wordt bij 

het opstellen van het bestemmingsplan bepaald. 

 

Het bedrijventerrein Breekland I is hierop een uitzondering. Omdat het be-

stemmingsplan Breekland 1
e
 fase op 2 oktober 2001 is vastgesteld en hierna 

nog twee herzieningen van dit bestemmingsplan zijn vastgesteld is voor dit 

bedrijventerrein nog sprake van regels die aansluiten op de (nieuwe) situatie 

op het bedrijventerrein en op de ontwikkelingen die op dit moment en (naar 

verwachting) in de periode tot ongeveer 2025 plaatsvinden. In het bestem-

mingsplan Bedrijventerreinen in Langedijk worden, voor het bedrijventerrein 

Breekland I, dan ook bouwvlakken en bouwhoogtes in overeenstemming met 

het bestemmingsplan Breekland, 1
e
 fase en de herzieningen van dit bestem-

mingsplan.  

4 . 5   

P a r k e r e n  

O v e r w e g i n g en  

 
F i g u u r  5 .  P a r k e r e n  o p  d e  w e g  

 



 

122.00.00.25.02 - Kadernota bestemmingsplan Bedrijventerreinen in Langedijk - 

23 oktober 2012 
 

34 

De wegen op de bedrijventerreinen zijn ingericht voor de ontsluiting van de 

bedrijfsterreinen van de verschillende bedrijven. Om de goede ontsluiting te 

waarborgen is het dan ook wenselijk dat de wegen niet gebruikt worden voor 

parkeren. Daarbij kunnen door het parkeren op de weg ook verkeersonveilige 

situaties ontstaan. Vooral ook omdat de wegen op bedrijventerreinen ook va-

ker gebruikt worden door (middel)zwaar verkeer. Een beeld zoals weergegeven 

in figuur 5 is dan ook niet wenselijk. 

 

B e l e i d s k eu z e  

Het parkeren op de bedrijventerreinen moet op het eigen bedrijfsterrein 

plaatsvinden. In het bestemmingsplan wordt een koppeling tussen de opper-

vlakte van het bedrijf en het aantal parkeerplaatsen dat ten minste moet wor-

den aangelegd opgenomen. Het noodzakelijke aantal parkeerplaatsen per 

oppervlakte-eenheid van het bedrijf wordt bij het opstellen van het bestem-

mingsplan bepaald. Daarbij wordt ook bepaald of het wenselijk is onderscheid 

te maken tussen bedrijven met een grote oppervlakte en bedrijven met een 

kleine oppervlakte: de parkeerbehoefte bij bedrijven met een grote oppervlak-

te is in het algemeen in verhouding kleiner dan bij bedrijven met een kleine 

oppervlakte. 

4 . 6   

C o n c l u s i e s  b e l e i d s k e u z e s  

V e r s ch i l l en  t u s s en  d e  b ed r i j v en t e r r e i n en  

Bedrijventerreinen zijn in de eerste plaats bestemd voor bedrijven. De bedrij-

venterreinen De Mossel, De Wuyver en Zuiderdel zijn “gevarieerde bedrijven-

terreinen”. Hier zijn naast ‘normale’ bedrijven ook detailhandelsvestigingen, 

kantoren en voorzieningen gevestigd. De bestaande detailhandelsvestigingen, 

kantoren en voorzieningen die overeenkomstig de wet- en regelgeving op deze 

bedrijventerreinen zijn gevestigd worden op de bestaande plaats mogelijk 

gemaakt. Op grond van zones voor gemengde gebieden worden op de bedrij-

venterreinen gebieden aangewezen waar de nieuwsvestiging van detailhan-

delsvestigingen en voorzieningen mogelijk is. Omdat een deel van de gewenste 

functies beperkt milieugevoelig is, zal een planologische afweging plaats moe-

ten vinden op grond van de laatste uitgave Bedrijven en Milieuzonering van de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het bedrijventerrein Breekland I is 

geen gemengd bedrijventerrein. In het beleid wordt dit bedrijventerrein dan 

ook aangeduid als ‘normaal’ bedrijventerrein. Wel is er op het bedrijventerrein 

Breekland I mogelijk ruimte voor de vestiging van een “facility point”. 

 

B e d r i j f s w o n i n g en  

De bestaande bedrijfswoningen die overeenkomstig de wet- en regelgeving op 

de bedrijventerreinen staan worden op de bestaande plaats mogelijk gemaakt. 

Nieuwe bedrijfswoningen op de bedrijventerreinen zijn niet mogelijk. Het 

gemeentelijk beleid zoals opgenomen in de notitie “Beleid inzake noodzake-

lijkheid bedrijfswoningen op bedrijventerrein” blijft van toepassing. 
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M i l i eu z o n es  

Om (milieu-)hinder van bedrijven op en in de directe omgeving van de bedrij-

venterreinen te voorkomen worden op de bedrijventerreinen verschillende 

milieuzones onderscheiden. Op grond van deze milieuzones wordt een bepaal-

de afstand tussen bedrijven en (bedrijfs-)woningen (of andere milieuhinder- 

gevoelige bestemmingen) gewaarborgd. Een planologische afweging zal worden 

gemaakt op grond van de laatste uitgave Bedrijven en Milieuzonering van de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Uitgangspunt bij de beoordeling van 

de mogelijke (milieu-)hinder van bedrijven is dat de bestaande rechten worden 

gerespecteerd.  

 

B o u w m o g e l i j k h ed en  

Uitgangspunt van het beleid is het opnemen van grote bouwvlakken in het 

bestemmingsplan Bedrijventerreinen in Langedijk. Ook worden in het bestem-

mingsplan ruime bouwhoogtes van 9 tot 12 meter opgenomen. Voor het bedrij-

venterrein Breekland I zal om diverse redenen een heroverweging 

plaatsvinden. Naar aanleiding van deze heroverweging is een notitie opgesteld, 

die als bijlage 2 bij de voorliggende kadernota is opgenomen.   

 

P a r k er en  

Het parkeren op de bedrijventerreinen moet op het eigen bedrijfsterrein 

plaatsvinden. In het bestemmingsplan wordt een koppeling tussen de opper-

vlakte van het bedrijf en het aantal parkeerplaatsen dat ten minste moet wor-

den aangelegd opgenomen. Daarbij wordt ook bepaald of het wenselijk is 

onderscheid te maken tussen bedrijven met een grote oppervlakte en bedrij-

ven met een kleine oppervlakte: de parkeerbehoefte bij bedrijven met een 

grote oppervlakte is in het algemeen in verhouding kleiner dan bij bedrijven 

met een kleine oppervlakte. 
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5 5  M a a t s c h a p p e l i j k e  

u i t v o e r b a a r h e i d  

De voorliggende kadernota is opgesteld in overleg met een zogenoemde klank-

bordgroep. Leden van deze klankbordgroep waren onder andere vertegen-

woordigers van de Kamer van Koophandel, Bedrijfskring Langedijk en de 

Algemene Ondernemersvereniging Langedijk. Ook verschillende ambtenaren 

van de gemeente Langedijk waren lid van de klankbordgroep. 

 

Op 15 juni 2011 is er een overleg met de klankbordgroep geweest. Onderdeel 

van dit overleg was een discussie met de klankbordgroepleden over de eisen en 

wensen van “de ondernemers” in de gemeente. Deze eisen en wensen zijn bij 

maken van de beleidskeuzes zoals opgenomen in de kadernota overwogen. 

Tijdens het overleg is ook de afspraak gemaakt dat de Bedrijfskring Langedijk 

en de Algemene Ondernemersvereniging Langedijk in de zomerperiode 2011 

onder hun leden een enquête houden waarbij de leden gevraagd wordt naar de 

ontwikkelingen die naar hun mening zullen plaatsvinden of die in het algemeen 

belangrijk zijn voor het beleid voor de bedrijventerreinen. 

 

Uit de resultaten van de enquête blijkt dat de leden van de Bedrijfskring Lan-

gedijk en de Algemene Ondernemersvereniging Langedijk weinig ontwikkelin-

gen verwachten in de direct voorliggende periode. In het algemeen zijn zij 

tevreden over de mogelijkheden op de bedrijventerreinen. Deze resultaten 

sluiten op zichzelf goed aan op het karakter van het bestemmingsplan Bedrij-

venterreinen in Langedijk: het bestemmingsplan is namelijk een beheerplan. 

 

De kadernota heeft vanaf 5 juni 2012 zes weken ter inzage gelegen. Er is een 

drietal inspraakspraakreacties ingekomen. Van de ingekomen inspraakreacties 

is een samenvatting gemaakt en voorzien van een beantwoording. Dit is opge-

nomen in een losse inspraaknota, die als bijlage 1 bij de voorliggende kaderno-

ta is opgenomen 
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B i j l a g e  1  

N o t a  I n s p r a a k  
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Bijlage 1 bij Kadernota Bedrijventerreinen in Langedijk

Inspraaknota in het kader van terinzagelegging kadernota

Vastgesteld door Burgemeester en wethouders d.d.  ………………

Vastgesteld door Gemeenteraad d.d. ………

1 - 14



Inleiding

Ingevolge de Inspraakverordening van de 
gemeente Langedijk heeft de Kadernota 
bedrijventerreinen vanaf 5 juni 2012 gedurende 
zes weken ter inzage gelegen.

De volgende instanties hebben schriftelijk gereageerd:

1. Kamer van Koophandel en Bedrijfskring Langedijk
2. DeMaCo Holland bv
3. Bewoner Fransepad 14 Noord-Scharwoude

2 - 14



Ingekomen reactie Gemeentelijk commentaar Aanpassingen plan

De indiener geeft aan het teleurstellend te vinden 
dat de klankbordgroep voor de bedrijventerreinen 
tot op heden slechts eenmalig bij de kadernota 
betrokken is geweest. Graag had de indiener deel 
genomen in de afwegingsmomenten die hebben 
geleid tot de kadernota die is vastgesteld door het 
college van Burgemeester en Wethouders. De 
indiener voelt zich genoodzaakt een zienswijze in 
te dienen. 

Ten aanzien van de conceptkadernota zijn, mede 
naar aanleiding van de bespreking met de 
klankbordgroep en vanuit het gemeentelijke 
apparaat, een aantal aanpassingen in de 
kadernota doorgevoerd. Dit afwegingsmoment is 
niet afgestemd met de klankbordgroep. In een 
gesprek dat heeft plaastgevonden op 10 juli 2012 
is aangegeven dat het voortraject beter had 
kunnen verlopen qua afstemming. Ook is 
aangegeven dat de kadernota is ter inzage gelegd, 
zodat een inspraakreactie kan worden ingediend 
op grond van de gemeentelijke verordening. Van 
deze inspraakreacties zal een nota worden 
gemaakt die deel uitmaakt van de vast te stellen 
kadernota door de gemeenteraad. Op grond van 
de gemeentelijke verordening is de mogelijkheid 
geboden om te reageren op de kadernota, voor 
vaststelling door de gemeenteraad. Langs deze 
weg heeft een ieder kennis kunnen nemen van de 
door het college van Burgemeester en 
Wethouders vastgestelde kadernota. 

De voorliggende inspraaknota zal deel uit gaan 
maken van de door de gemeenteraad vast te 
stellen kadernota bedrijventerreinen in Langedijk 
als bijlage 1.

Ad 1. Kamer van Koophandel en Bedrijfskring Langedijk

3 - 14



De indiener deelt het standpunt niet dat de leden 
van de BKL en AOL weinig ontwikkelingen 
verwachten op de bedrijventerreinen. 40% van de 
bedrijven verwacht een ruimtetekort. Van belang is 
of deze ruimtevraag kan worden opgevangen op 
de vestigingslocatie van het betreffende bedrijf. 

Het genoemde percentage betreft een percentage 
van de leden van de BKL die hebben gereageerd. 
Voor een deel zal de vraag naar ruimte kunnen 
worden opgevangen op de vestigingslocatie van 
het betreffende perceel. Dit omdat er ruime 
bouwvlakken zullen worden opgenomen en in de 
maatvoeringen voor bedrijfsgebouwen ruimte zal 
worden geboden. Echter in de kadernota staat ook 
aangegeven dat het niet de bedoeling is dat de 
gehele bedrijventerreinen bebouwd wordt. Voor 
bedrijven en die meer ruimte nodig hebben voor 
de bedrijfsactiviteiten dat de ruimte die op de 
huidige locatie beschikbaar is, kunnen terecht op 
het bedrijventerrein Breekland I. Dit 
bedrijventerrein faciliteert bedrijven met ruime 
kavels en staat een hogere milieucategorie 
bedrijfsactiviteiten toe.     

Het aangedragen punt heeft geen gevolgen voor 
de kadernota.

In de kadernota wordt niet verwezen naar 
regionale afspraken / regionaal 
bedrijventerreinbeleid. Het betreft onder meer de 
bedrijventerreinvisie Noord-Kennemerland. Graag 
ziet de indiener dit alsnog kaderstellend 
opgenomen. 

Indien sprake is van regionaal beleid, dat van 
toepassing is op de bedrijventerreinen in 
Langedijk, zal dit beleid worden opgenomen in de 
kadernota. 

Het aangedragen punt heeft gevolgen voor de 
kadernota.

Kaderstellend is tevens de Economische Agenda 
Langedijk die in 2011 is vastgesteld. Dit beleid 
moet in de kadernota worden opgenomen.  

De economische visie van de gemeente 
Langedijk, Langedijk Onderneemt is vastgesteld 
op 24 januari 2012. Voor zover het beleid van 
toepassing is op de bedrijventerreinen in 
Langedijk, zal dit beleid in de kadernota worden 
opgenomen.  

Het aangedragen punt heeft  gevolgen voor de 
kadernota.
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Ten aanzien van het detailhandelsbeleid op de 
bedrijventerreinen stelt de indiener voor om een 
legaliseringsslag te maken. Met name dient 
geconcentreerd te worden op Zuiderdel. De BKL 
wil zich sterk maken voor retailontwikkelingen op 
De Mossel. 

Voor detailhandel op bedrijventerreinen is de 
facetregeling detailhandel op bedrijventerreinen 
vastgesteld. De facetregeling zal worden 
doorvertaald naar het bestemmingsplan dat wordt 
opgesteld voor de bedrijventerreinen. Van de 
facetregeling wordt in beginsel niet afgeweken. Dit 
is tevens uitgangspunt in de Visie op de 
detailhandelsstructuur Langedijk.

Het aangedragen punt heeft geen gevolgen voor 
de kadernota.

De indiener brengt het verschijnsel webwinkels 
onder de aandacht. Temeer omdat op grond van 
jurisprudentie een webwinkel als detailhandel 
wordt aangemerkt. Op grond van het 
detailhandelsbeleid dreigt de ontwikkeling van 
kleinere webwinkels tussen wal en schip te raken. 
De indiener ziet graag een regeling voor 
webwinkels op de bedrijventerreinen. 

Uitgangspunt voor het al dan niet toestaan van 
webwinkels is het beleid zoals dat is vastgelegd in 
de Visie op de detailhandelsstructuur Langedijk. In 
dit beleid wordt beschreven hoe door de gemeente 
wordt aangekeken tegen internet afhaalpunten. 
Verwezen wordt naar paragraaf 2.8 van de visie 
detailhandelsstructuur. Hierin is weergegeven dat 
detailhandel aan huis als ongewenst is 
aangemerkt en niet toegestaan moet worden. De 
visie biedt voor een internet afhaalpunt enige 
ruimte. Onder voorwaarden kan een internet 
afhaalpunt worden toegestaan. Voorkomen moet 
worden dat de afhaalpunten verkapte winkels 
worden. De primaire bedrijfsactiviteit dient dan ook 
te bestaan uit opslag en distributie. Bovendien 
mag er geen sprake zijn van een showroom en/of 
productadvertising. Ook mag niet ter plekke 
worden afgerekend. Op deze wijze is gewaarborgd 
dat geen reguliere detailhandel zal gaan ontstaan.    

Het aangedragen punt heeft gevolgen voor de 
kadernota..
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De indiener stelt dat de passages over de 
milieuruimte onduidelijk zijn. Benadrukt zou 
moeten worden dat recht wordt gedaan aan de 
huidige situatie en dat de vigerende 
milieucategorie gehandhaafd blijft. De 
milieuzonering als opgenomen in de kadernota is 
meer gericht op de toekomst. 

Uitgangspunt van de kadernota is dat de 
bestaande bedrijvigheid, detailhandelsvestigingen, 
kantoren en voorzieningen (huidige situatie) op de 
bestaande plaats mogelijk worden gemaakt. Dit 
uitgangspunt is een aantal maal in de kadernota 
aangegeven. Wat betreft de milieuzonering op 
grond van het geldende bestemmingsplan wordt 
opgemerkt dat sprake is van verouderde 
bestemmingsplannen voor de bedrijventerreinen, 
met uitzondering van Breekland I. Voor de 
bedrijventerreinen zal dan ook een nieuwe 
planologische afweging moeten worden gemaakt, 
om te kunnen voldoen aan de huidige wet- en 
regelgeving. Op dit punt geeft de kadernota 
inderdaad beleid weer, op grond van de geldende 
wet- en regelgeving. Ook hierbij zal echter 
rekening worden gehouden met de huidige 
situatie. Op voorhand is om deze reden niet te 
stellen dat de vigerende milieucategorieën in het 
nieuwe bestemmingsplan één op één worden 
overgenomen. Voor wat betreft de gewenste 
ontwikkeling om ook voorzieningen op een 
bedrijventerrein mogelijk te maken, wordt 
vooropgesteld dat deze voorzieningen geen 
beperkingen mogen meebrengen voor de 
aanwezige bedrijvigheid. De gewenste 
voorzieningen zullen worden beoordeeld op hun 
ruimtelijke inpasbaarheid op een bedrijventerrein. 
Dit brengt mee dat voor milieugevoelige 
voorzieningen als kinderopvang wellicht geen 
ruimte is op een bedrijventerrein, maar voor een 
vergaderruimte en een sportvoorziening wel een 
geschikte locatie denkbaar is. Er zal een afweging 

Het aangedragen punt heeft gevolgen voor de 
kadernota.
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De indiener merkt op dat een aantal grotere 
bedrijven niet zijn opgenomen in de kadernota. 
Ook het terrein van PepsiCo maakt geen deel uit 
van de kadernota. De indiener ziet dit als een 
uiterst ongewenste ontwikkeling. 

 Het terrein van PepsiCo is gelegen op het 
bedrijventerrein Zuiderdel en zal deel uit gaan 
maken van het bestemmingsplan voor de 
bedrijventerreinen. Dit blijkt in ieder geval uit de 
overzichtskaart die voorafgaand aan hoofdstuk 1 
van de kadernota is opgenomen. De kadernota is 
op dit punt door de indiener niet juist 
geïnterpreteerd. De gemeente heeft ervoor 
gekozen om binnen de gemeentegrenzen een 
aantal bestemmingsplangebieden aan te wijzen. In 
deze afzonderlijke bestemmingsgebieden zijn een 
aantal grotere bedrijven gelegen. Deze grotere 
bedrijven zijn voorzien van een 
bedrijfsbestemming afgestemd op de 
bedrijfsactiviteiten die plaatsvinden met 
inachtneming van het beleid zoals dat ook geldt 
voor de bedrijventerreinen. De gemaakte keuze 
met betrekking tot bestemmingsplangebieden met 
daarin een aantal grotere bedrijven leidt niet tot 
een verschil met de regeling zoals die voor de 
bedrijventerreinen zal worden opgesteld. Voordeel 
is dat voor een bepaald gebied één 
bestemmingsplan geldt.      

Het aangedragen punt heeft geen gevolgen voor 
de kadernota.

geschikte locatie denkbaar is. Er zal een afweging 
worden gemaakt gebaseerd op een evenwicht 
tussen milieubelastende en milieugevoelige 
functies op een bedrijventerrein, waarbij voorop 
staat de aanwezige bedrijvigheid niet mag worden 
belemmerd.  
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Voorzieningen moeten bedrijven niet in de weg 
gaan zitten. Niet alleen geluid, maar ook 
verkeersbewegingen zijn hierbij van belang. 

Voor wat betreft de gewenste ontwikkeling om ook 
voorziengen op een bedrijventerrein mogelijk te 
maken, wordt verwezen naar de eerdere 
beantwoording op dit punt met betrekking tot 
voorliggende inspraakreactie. Voorzieningen 
zullen mogelijk worden gemaakt na het volgen van 
een omgevingsvergunningprocedure. Er zal altijd 
een afweging plaatsvinden, waarbij ook het 
verkeer betrokken zal worden.                                                                             

Het aangedragen punt heeft gevolgen voor de 
kadernota.

De indiener wordt graag vanaf het voortraject van 
het opstellen van het bestemmingsplan betrokken 
bij het planproces. 

De uitgangspunten als opgenomen in de 
kadernota worden verwerkt in het op te stellen 
bestemmingsplan voor de bedrijventerreinen. 
Daarna zal de wettelijke procedure worden 
gevolgd. Deze procedure biedt voldoende 
inspraakmomenten.  

Het aangedragen punt heeft geen gevolgen voor 
de kadernota.

Op grond van, onder meer, gewijzigde 
marktomstandigheden zullen de toegestane 
bouwhoogtes op Breekland I heroverwogen 
worden. Hiervoor zal een zelfstandig advies 
worden opgesteld, dat onderdeel uitmaakt van de 
kadernota en als bijlage 2 is opgenomen. Wat 
betreft de verhouding tussen kantoor- en 
bedrijfsruimte zal het beleid als opgenomen in 
'Een goede plek voor ieder bedrijf' worden 
gevolgd. De verhouding kantoor- en bedrijfsruimte 
zal worden gelegd op 50% van het totale 
bedrijfsvloeroppervlak, met een maximum van 
2000 m². Het betreft een kleinschalige 
ontwikkeling waarop het locatiebeleid niet van 
toepassing is.  

Gevraagd wordt de bouwmogelijkheden op 
Breekland I te verruimen. Een bouwhoogte van 12 
m zou in elk geval mogelijk moeten zijn. De 
verhouding kantoor- / bedrijfsruimte zou verruimd 
moeten worden naar 30 -70. Wellicht zou ruimte 
geboden moeten worden voor een verhouding 49-
50.

Het aangedragen punt heeft gevolgen voor de 
kadernota.
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Ingekomen reactie Gemeentelijk commentaar Aanpassingen plan

De indiener vraagt zich af wat het betekent dat De 
Mossel wordt aangemerkt als een 'gemengd 
bedrijventerrein'. Wat is hiervan het gevolg voor de 
bedrijfsvoering, met name in relatie tot de zonering 
en de aard van de milieuzones. 

Voor wat betreft de gewenste ontwikkeling om ook 
voorziengen op een bedrijventerrein mogelijk te 
maken, wordt vooropgesteld dat deze 
voorzieningen geen beperkingen mogen 
meebrengen voor de aanwezige bedrijvigheid. De 
gewenste voorzieningen zullen worden beoordeeld 
op hun ruimtelijke inpasbaarheid op een 
bedrijventerrein. Dit brengt mee dat voor 
milieugevoelige voorzieningen als kinderopvang 
wellicht geen ruimte is op een bedrijventerrein, 
maar voor een vergaderruimte en een 
sportvoorziening wel een geschikte locatie 
denkbaar is. Er zal een afweging worden gemaakt 
gebaseed op een evenwicht tussen 
milieubelastende en milieugevoelige functies op 
een bedrijventerrein, waarbij voorop staat de 
aanwezige bedrijvigheid niet mag worden 
belemmerd.  

Het aangedragen punt heeft geen gevolgen voor 
de kadernota.

De indiener wil graag de met de gemeente 
gemaakte afspraken onder de aandacht brengen. 
Het bedrijf heeft een locatie gezocht waar zij 
volledig nieuw kon bouwen en op termijn 50% zou 
kunnen groeien. De strategie van het bedrijf is 
gericht op groei en heeft een situatieschets 
meegezonden op welke wijze een uitbreiding van 
het pand gepland is. 

Bij het opstellen van het bestemmingsplan zal 
rekening worden gehouden met de wijze waarop 
de indiener wil uitbreiden. Dit heeft echter geen 
gevolgen voor de kadernota, omdat deze ingaat op 
de hoofdlijnen voor het op te stellen 
bestemmingsplan voor de bedrijventerreinen.  

Het aangedragen punt heeft geen gevolgen voor 
de kadernota. 

Ad 2.  DeMaCo Holland bv Oester 2 Noord-Scharwoude

Ad 3. Bewoner Fransepad 14 Noord-Scharwoude
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Ingekomen reactie Gemeentelijk commentaar Aanpassingen plan

Indiener heeft bezwaar tegen het feit dat een  
bedrijfswoning blijvend verbonden is of moet zijn 
aan het bedrijf. Dit is ook niet opgenomen in het 
bestaande bestemmingsplan waarin Hornweg 36 
te Broek op Langedijk is gelegen. 

Het geldende plan voor de Hornweg 36 in Broek 
op Langedijk is bestemmingsplan Landelijk 
Gebied 1971. Op het perceel is de bestemming 
'Handel en Nijverheid' van toepassing. In deze 
bestemming zijn alleen dienstwoningen 
toegestaan. De vergunde woning aan de Hornweg 
36 is bij het verlenen van de bouwvergunning 
aangemerkt als passend binnen het 
bestemmingsplan. Er is daarmee sprake van een 
dienstwoning en niet van een woning als 
aangegeven door de indiener.  

Het aangedragen punt heeft geen gevolgen voor 
de kadernota. 
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Voor het bedrijventerrein Zuiderdel gelden twee 
bestemmingsplannen; het bestemmingsplan 
Zuiderdel III en het bestemmingsplan Landelijk 
Gebied 1971. Als de mogelijkheden van de 
bestemmingsplannen volledig worden benut leidt 
dit tot een bebouwingspercentage van ten hoogste 
80% en respectievelijk 75%. Op het punt van het 
bebouwingspercentage is het genoemde 
percentage in de kadernota geen bijzonder 
uitgangspunt. Wat betreft de toegestane 
bouwmaten op grond van de geldende 
bestemmingsplannen blijkt dat het 
bestemmingsplan Zuiderdel III een maximale 
goothoogte van 7 m respectievelijk 10 m mogelijk 
maakt. Voor het bepalen van de bouwhoogte mag 
hierbij 3 m worden opgeteld, zijnde maximaal 10 m 
respectievelijk 13 m. Op basis van het 
bestemmingsplan landelijk gebied is een 
maximale bebouwingspercentage van 75 % 
toegestaan. De maximale goothoogte is 9 m. In 
het plan is geen bouwhoogte bepaald. In de 
kadernota staat aangegeven dat, afhankelijk van 
het gebied, een bouwhoogte variërend van 9 m tot 
respectievelijk 12 m zal worden toegestaan in het 
bestemmingsplan. In hoofdlijnen komt dit overeen 
met de maatvoering die op basis van de geldende 
bestemmingsplannen is toegestaan. Het op te 
stellen bestemmingsplan zal niet dermate meer 
ruimte gaan bieden dan datgene wat op basis van 
de geldende plannen al mogelijk is. Het 
planologisch regime wordt dan ook niet dusdanig 
gewijzigd dat de parkeerproblematiek en de 
schaduwwerking onevenredig zal gaan toenemen. 
Dit geldt tevens voor de ruimtelijke openheid.      

Tegen de bouwhoogte van 9 t/m 12 m voor het 
nieuwe bestemmingsplan Zuiderdel heeft de 
indiener ook bezwaar, mede omdat vele 
bebouwingsvlakken als zijn bebouwd tot 80%. De 
verruiming zal leiden tot nog meer 
parkeerproblemen en schaduwwerking. Ook geeft 
de verruiming te weinig ruimtelijke openheid.  

Het aangedragen punt heeft geen gevolgen voor 
de kadernota. 
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Bijlage 2 – Bouwhoogten Breekland I 

Inleiding  

Het geldende bestemmingsplan voor Breekland I is het bestemmingsplan bedrijventerrein Breekland 1
e
 fase. 

Voor dit bestemmingsplan zijn twee partiële herzieningen opgesteld. De 2   partiële herziening regelt onder meer 

de 'Nota bouwhoogtes Breekland 1e fase'. In deze nota is onderzoek gedaan in hoeverre het stedenbouwkundig 

toelaatbaar is de maximale bouwhoogtes op te hogen. Daarnaast is bekeken in hoeverre de maximale 

toegestane bouwhoogtes op Breekland I zich verhouden met de maximale toelaatbare bouwhoogtes op 

vergelijkbare bedrijventerreinen elders in het land. Uiteindelijk is in april 2007 een partiële herziening 

vastgesteld. De conclusie voor het mogelijk ophogen van de maximale bouwhoogten voor Breekland was dat 

voor de lagere delen, aan de randen en langs de Diepsmeerweg, de bouwhoogte lager dient te blijven dan op de 

rest van het bedrijventerrein. Dit om de aansluiting met het open landelijk gebied en het karakter van de 

Diepsmeerweg te behouden. Anderzijds is het wel acceptabel om de bouwhoogte langs de randen (ten westen 

van de Kerkmeerweg en ten noorden van de Hopmansweg) en langs de Diepsmeerweg te verhogen van 6 m naar 

7,5 m. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is, voor het gebied waar een maximale bouwhoogte van 7,5 m was 

toegestaan, het middengebied, een bouwhoogte van 10 m acceptabel. Vanaf een afstand (vanuit het landschap) 

zal dit nauwelijks waarneembaar zijn. Deze 10 m is ook acceptabel voor de gedeelten langs de 

hoofdontsluitingsas.  

 

Anno 2012 zijn de marktomstandigheden sterk gewijzigd ten opzichte van 2007. De rechten ten aanzien van 

toegestane bouwmaten op overige bedrijventerreinen in Langedijk zijn betrokken in de afweging voor 

bouwhoogten op Breekland I. Ook is ten aanzien van technische vereisten aan bedrijfsbebouwing het een en 

ander gewijzigd. Bovendien is inmiddels het Diepsmeerpark inmiddels gerealiseerd.  Door te investeren in de 

hoogte van toegestane bebouwing is sprake van duurzaam ruimtegebruik. Deze argumenten lenen zich ervoor 

om de toegestane bouwhoogtes op Breekland I te heroverwegen.  

 

Marktomstandigheden 

De gewijzigde marktomstandigheden leiden ertoe dat door marktpartijen veelal wordt geïnvesteerd in 

bedrijventerreinen die voldoen aan de eisen van die marktpartijen. Markpartijen geven te kennen dat de 

gewenste bouwhoogte ten minste 15 m dient te bedragen wil een efficiënte bedrijfsvoering mogelijk zijn. De 

achterblijvende gronduitgifte op Breekland I en de evaluatie van de uitgiftevoorwaarden geven tevens 

aanleiding om de toegestane bouwhoogtes op Breekland I opnieuw te beoordelen, mede in het licht van de 

gewijzigde marktomstandigheden.  

 

Op concurrerende bedrijventerreinen in omliggende gemeenten wordt reeds een hogere bouwhoogte 

toegestaan. Op bedrijventerrein De Vork varieert de maximale bouwhoogte tussen 12 en 21 m (meest 18 m) en 

op bedrijventerrein Boekelermeer varieert de maximale bouwhoogte tussen de 12 een 20 m (meest 15 m). Op 

andere bedrijventerreinen in de gemeente, onder meer Zuiderdel en De Mossel, is in de geldende 

bestemmingsplannen een hogere maximale bouwhoogte toegestaan dan binnen het gebied Breekland I.  

 

Op Breekland I wordt qua milieuzonering ruimte aan bedrijven met een hogere milieucategorie, dit houdt in dat 

de grotere bedrijvigheid zich hier kan vestigen. Ook bedrijven die willen verplaatsen, omdat uitbreiding op de 

huidige locatie niet kan vanwege ruimtegebrek, kunnen terecht op Breekland I. De bedrijven worden 

geconfronteerd met een lagere toegestane bouwhoogte op Breekland I, wat in beginsel in tegenstelling is met 
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Bijlage 2 – Bouwhoogten Breekland I 

het feit dat grotere bedrijven zich juist op Breekland I moeten kunnen vestigen.  Kortom, wil de gemeente een 

concurrerend bedrijventerrein zijn met zowel omliggende als eigen bedrijventerreinen, dan zal de maximale 

bouwhoogte bijgesteld moeten worden aan de vraag vanuit de markt. Vanuit concurrentieoogpunt is het 

wenselijk de bouwhoogtes te verhogen naar ten minste 12,5 m. 

 

Mogelijkheden in overige bestemmingsplannen voor bedrijventerreinen 

Uitgangspunt van het nieuwe bestemmingsplan voor de bedrijventerreinen is dat bestaand bedrijvigheid op de 

huidige locatie mogelijk is. Daar waar mogelijk zal op de bedrijventerreinen aan de bestaande bedrijvigheid 

uitbreidingsmogelijkheden worden geboden. Daar waar uitbreiding op de bestaande locatie niet mogelijk is 

en/of wenselijk is, kan overwogen worden dat op Breekland I een geschikte vestigingslocatie kan worden 

gevonden. Voor de bedrijventerreinen Zuiderdel, De Mossel en de Wuyver gelden afzonderlijke 

bestemmingsplannen. Qua toegestane maatvoering voor gebouwen gelden diverse goot- en bouwhoogten. 

Gemiddeld is een maximale goothoogte van 10 m toegestaan. Op Zuiderdel is een maximale bouwhoogte van 13 

m toegestaan. Voor de overige bedrijventerreinen is geen bouwhoogte bepaald. Indien bedrijven zich, wegens 

ruimtegebrek, willen vestigen op Breekland I zal dit bedrijventerrein ook qua maatvoering het meerdere 

mogelijk moeten kunnen maken. De Kadernota bedrijventerreinen gaat uit van een bouwhoogte variërend 

tussen 9 m en 12 m op de bedrijventerreinen Zuiderdel, De Mossel en de Wuyver. 

 

Technische vereisten 

Aan bedrijfsbebouwing kunnen eisen worden gesteld, zodat de benodigde kabels en leidingen en soortgelijke 

voorzieningen in een eigen verdiepingslaag worden gerealiseerd. Dit in het kader van de veiligheid en de 

bedrijfshygiëne ten behoeve van het productieproces, maar ook vanuit de beschikbaarheid van groter materiaal 

dat gebruikt wordt voor het productieproces. Vanuit praktische overwegingen bestaat tevens een markvraag ten 

aanzien van ruime(re) bouwhoogten voor bedrijvigheid.  

 

Diepsmeerpark 

In 2004 is aangegeven dat de zichtbaarheid vanuit Oudkarspel op Breekland I een belangrijke rol heeft gespeeld 

bij het niet toestaan van een bouwhoogte van 12 m. In 2007 was wel aangegeven door de gemeente dat een 

groene bufferzone zou worden gerealiseerd, maar deze was niet aangelegd. Anno 2012 is het Diepsmeerpark tot 

ontwikkeling gekomen. De inrichting van het park, onder meer met opgaande beplanting en een hoge 

speelheuvel, brengt mee dat het zich vanuit Oudkarspel op Breekland I vrijwel geheel is ontnomen. Met de 

komst van het Diepsmeerpark ligt er een zone van bijna 1 km tussen het dorp en het bedrijventerrein Breekland 

I.  

 

Een aanvullend argument om een hogere bouwhoogte op Breekland I niet toe te staan was de landschappelijke 

inbedding te gevoelig ligt. Voorgesteld wordt dan ook om niet op het gehele bedrijventerrein een hogere 

bouwhoogte van ten minste 12,5 m mogelijk te maken, ondanks de vraag vanuit de markt. Vanuit 

stedenbouwkundig oogpunt is het wenselijk om aan de randen en langs de Diepsmeerweg een lagere 

bouwhoogte te hanteren voor een geleidelijke overgang naar het landelijk gebied. De geïsoleerde ligging van 

Breekland I in het landschap brengt dit tevens mee. Opgemerkt wordt dat in de directe omgeving van Breekland 

I niet is voorzien in toekomstige woningbouw. Mogelijke woningbouw in de directe omgeving van Breekland I 

speelt dan ook geen rol bij de beoordeling of een hogere bouwhoogte op Breekland I kan worden toegestaan.    
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Bijlage 2 – Bouwhoogten Breekland I 

 

Duurzaam ruimtegebruik 

Door op Breekland I een hogere bouwhoogte toe te staan, kan zorgvuldiger omgegaan worden met de ruimte die 

beschikbaar is voor de zwaardere bedrijvigheid binnen de gemeente. Er kan een intensiever grondgebruik 

plaatsvinden, waardoor meer volume op hetzelfde grondoppervlak gerealiseerd kan worden. Dit leidt ertoe dat 

de groene en natuurlijke inrichting  van het gebied, ondanks dat meer ruimte voor bedrijvigheid wordt 

gecreëerd, niet wordt aangetast.    

 

Voorstel 

Op grond van gewijzigde marktomstandigheden, mogelijkheden op grond van geldende bestemmingsplannen, 

technische vereisten, de realisatie van het Diepsmeerpark en duurzaam ruimtegebruik wordt voorgesteld de 

maximale bouwhoogtes op Breekland I te verhogen. Langs de randen gaat een bouwhoogte van 10 m gelden met 

de mogelijkheid deze te verhogen naar 12,5 m indien hiervoor zwaarwegende architectonische redenen met 

inachtneming van de overgang naar het landelijk gebied door de initiatiefnemer worden aangedragen. Dit geldt 

ook voor de zone langs de Diepsmeerweg, omdat het karakter van de Diepsmeerweg zich in beginsel niet leent 

voor in maatvoering stevige bebouwing. Voor de overige gedeelten op het bedrijventerreinen zal een 

bouwhoogte van 12,5 m worden toegestaan, waar nu nog een bouwhoogte van 10 m is toegestaan. In het 

bestemmingsplan zal de mogelijkheid worden opgenomen om de bouwhoogte te kunnen verhogen van 12,5 m 

naar 15 m indien vanuit de bedrijfsvoering een noodzaak toe bestaat.   

 

Hiermee worden niet alle toegestane bouwhoogtes voor Breekland I worden verhoogd tot de gevraagde 

bouwhoogte door marktpartijen. Gewaarborgd blijft dat er een opbouw in maatvoering bestaan blijft in het 

gebied Breekland I. Er ontstaat een natuurlijke overgang van de randen naar het midden van het gebied, wat 

mede sturend kan werken zodat kleinere bedrijvigheid zich zal vestigen aan de randen en grotere bedrijvigheid 

in de zichtzones en de middengebieden van Breekland I. Hoewel de voorgestelde bouwhoogten voor Breekland I 

niet aansluiten op hetgeen in omliggende gemeenten mogelijk is gemaakt, wordt toch een belangrijke stap 

gezet om aan  marktpartijen tegemoet te komen en de concurrentiepositie te versterken. Bovendien wordt, 

door niet volledig mee te bewegen met marktpartijen en bouwhoogten op bedrijventerreinen in omliggende 

gemeenten een kwalitatief bedrijventerrein gewaarborgd.  
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Ruigrok, Kees 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Bruin, Leonie 
dinsdag 15 januari 2013 9:19 
Info 
FW: Vooroverleg Bestemmingsplan Bedrijventerreinen 
122 00 00 25 04 Bestemmingsplan Langedijk - Bedrijventerreinen mailversie 
plan.pdf; 122 00 00 25 04 Bestemmingsplan Langedijk - Bedrijventerreinen 
mailversie verbeeldingen.pdf 

B e s t e co l l ega ' s , 

D e z e mai l g raag i nboeken en retour naar V R O M / B P . 

Met vriendelijke groet, 

L.A.M. (Leonie) Bruin | Administratief juridisch medewerker 
® +31 (0)226 334594 | [ l.bruin@qemeentelanqedijk.nl 
aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag 

gemeevfe 1 .angcdijk 

Het milieu een handje helpen? Misschiën is een printopdracht niet nodig? 

Van: Jacqueline Feron [mailto:JFeron@alkmaar.nl] 
Verzonden: maandag 14 januari 2013 17:59 
Aan: Bruin, Leonie 

Onderwerp: FW: Vooroverleg Bestemmingsplan Bedrijventerreinen 

Geachte mevrouw Bruin, 

met betrekking tot het voorontwerp bestemmingspla 
opmerkingen. 

met vriendelijke groet, 
Jacqueline Feron 

beleidsmedewerker ruimtelijke ordening 
Vakgroep Ruimtelijke Plannen 
Gemeente Alkmaar 
tel: 072-548 8583 
email: jferon(g).alkmaar.nl 
aanwezig: ma, di, wo, vr 

Bedrijventerreinen zien wij geen aanleiding tot het maken van 

SfMEËMTË LAPJGEDUK 

1 5 J A N 2C13 

Van: Bruin, Leonie [mailto:L.Bruin@gemeentelangedijk.nl] 
Verzonden: dinsdag 11 december 2012 10:19 
Aan: energie-ruimtelijkeplannen@mineleni.nl; dnh-ruimtelijkeplannen@rws.nl; Ro-info@noord-holland.nl; 
info@hhnk.nl; post@heerhugowaard.nl; Post; info@bergen-nh.nl; Postbus@harenkarspel.nl; jwater@veiligheidsregio-
nhn.nl; araaff@veiligheidsregio-nhn.nl 
CC: Bruin, Leonie; Jager, Mariska de 
Onderwerp: Vooroverleg Bestemmingsplan Bedrijventerreinen 

1 



Geachte overlegpartners, 

Burgemeester en wethouders van Langedijk hebben een voorontwerp bestemmingsplan bedrijventerreinen 
opgesteld. 

Artikel 3.1.1. Bro overlegpartners 
In het kader van het bepaalde in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening ontvangt u bij deze mail het 
voorontwerp bestemmingsplan bedrijventerreinen, alsmede de verbeelding. 

Reacties 
Wij verzoeken u om uw reactie binnen zes weken vanaf heden digitaal of schriftelijk naar ons toe te sturen. Indien wij 
van u binnen de gestelde termijn, d.w.z. uiterlijk 23 januari 2013 geen reactie hebben ontvangen gaan wij ervan uit 
dat u instemt met het voorontwerp bestemmingsplan bedrijventerreinen. 

Tenslotte 
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Mariska de Jager van de afdeling Beleid & Projecten, telefoon 
0226-334433 of via e-mail info@)qemeentelanqedi|k.nl 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

L.A.M. (Leonie) Bruin | Administratief juridisch medewerker 
1? +31 (0)226 334594 | . I.bruin@qemeentelanqediik.nl 
aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag 

gemt* ntt Langedijk 

e Het milieu een handje helpen? Misschien is een printopdracht niet nodig? 

Disclaimer Gemeente Alkmaar: 
Aan dit mailbericht kunnen geen rechten ontleend worden. 
No rights can be derived from the contents of this E-mail message. 



Koelemeij, Peter 

Van: 
Verzonden: 

Bruin, Leon ie 

d o n d e r d a g 17 januar i 2013 9:12 

Info 

Jager , M a r i s k a de 

FW: Ar t i ke l 3.1.1 React ie - B e s t e m m i n g s p l a n Bedr i j ven te r re inen Langedi jk 

Pers le id ingen_bedr i j ven te r re inen_ langed i j k .z ip 

Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Graag mail inboeken en retour V R O M / B P . 

L . A . M . (Leonie) B ru in | Admin is t ra t ie f j u r i d i s ch medewerke r 
S +31 (0)226 334594 | l .bruin@qemeentelanqediik.nl 

M e t v r iende l i j ke groet, G&VEENTE LAN 

aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag 7 8 Ml 2013 

gmitmtt Langed i j k 

jp*J Het milieu een handje helpen? Misschien is een printopdracht niet nodig? 

Van: Swolfs, Ezra [mailto:E.Swolfs@hhnk.nl] 
Verzonden: dinsdag 15 januari 2013 16:57 
Aan: Bruin, Leonie 

Onderwerp: Artikel 3.1.1 Reactie - Bestemmingsplan Bedrijventerreinen Langedijk 

Geachte mevrouw Bruin, 
In uw mail van 11 december 2012 stelt u het hoogheemraadschap in de gelegenheid zijn commentaar 
te geven op het voorontwerp bestemmingsplan Bedrijventerreinen Langedijk. In deze mail treft u onze 
reactie aan. 

Het bestemmingsplan betreft 4 bedri jventerreinen: De Mossel, De Wuyver, Zuiderdel en Breekland I 
(Breekland II behoort niet bij dit bestemmingsplan). Het plan is voornameli jk conserverend van aard 
en derhalve worden er geen nieuwe, grote ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Wel zijn er een aantal 
afwi jkingsmogeli jkheden opgenomen welke, zover wij kunnen nagaan, geen invloed hebben op het 
watersysteem of de watervei l igheid. Indien er toch op basis van een omgevingsvergunning 
ontwikkelingen plaatsvinden in de gebieden, worden wij graag betrokken. 

In paragraaf 5.4.5 van het plan wordt gesproken over (rioolpers)leidingen binnen het plangebied, 
waarbij de leiding op bedrijventerrein Breekland wordt genoemd. Deze leiding is ook opgenomen op de 
plankaart. Wij willen erop wijzen dat de weergave van de leiding op Breekland niet compleet is en dat 
ook op bedrijventerrein De Wuyver en een klein deel van Zuiderdel persleidingen zijn gelegen. In deze 
mail vindt u een digitaal bestand met daarin de leidinglocaties voor het plangebied. Wij verzoeken u de 
ontbrekende persleidingen op te nemen op de verbeelding. 

Aan de oostzijde van bedrijventerrein De Wuyver ligt het boezemkanaal Alkmaar - Kolhorn. Dit kanaal 
(en het haventje) wordt begrensd door een regionale waterkering. In de Provinciale Ruimtelijke 
Verordening Structuurvisie is opgenomen dat het bestemmingsplan dient te voorzien in bescherming 
van de waterkerende functie. Wij willen u daarom verzoeken de relevante zonering voor de 
waterkering op de verbeelding op te nemen en te voorzien van op deze functie toegesneden regels. De 
zonering zullen wij u separaat van deze email in digitale vorm aanleveren. 

ï 



Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele vragen kunt u op 
bovenstaand telefoonnummer contact opnemen met de heer E. Swolfs van onze afdeling Planvorming. 

Met vriendeli jke groet, 

Dhr. E. (Ezra) Swolfs 
Regioadviseur Noord Kennemerland 
Afdeling Watersystemen 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

Bezoekadres: 
Bevelandseweg 1 
1703 AZ Heerhugowaard 
Postadres: 
Postbus 250 
1700 AG Heerhugowaard 
t. 072 - 582 7201 

e. e.swolfs(3)hhnk.nl 
w. www.hhnk.nl 

Veilig wonen onder zeeniveau 
is minder logisch dan je denkt 
Proclaimer: 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier streeft naar een optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van vragen. Mocht deze mail toch niet 
voor u bestemd zijn. wilt u dan de afzender hiervan op de hoogte stellen? 

Verzoeken om officiële beslissingen kunnen alleen per mail worden ingediend wanneer de mogelijkheid daartoe op de website van het hoogheemraadschap 
('www.hhnk.nl) is opengesteld. U gebruikt het daarvoor bestemde webformulier of mailadres. U kunt alleen rechten ontlenen aan de informatie in deze e-mail 
en de eventueel meegezonden bestanden als dat blijkt uit het bericht en het behcht en/of de bijlage is verzonden door of namens de daartoe bevoegde 

persoon. 
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A r t i k e l  1   

B e g r i p p e n  

In deze regels wordt verstaan onder: 

 

a .  p l a n :  

het bestemmingsplan Bedrijventerreinen in Langedijk van de gemeente 

Langedijk; 

 

b .  b e s te m m i ng s p l a n :  

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.0416.BPBTLangedijk2012-va01 met bijbehorende regels en bij-

lagen; 

 

c .  a a n -  o f  u i t b o uw :  

een bijbehorend bouwwerk in de vorm van een gebouw gebouwd aan 

een hoofdgebouw, dat door de vorm daarvan onderscheiden kan wor-

den, en door ligging, constructie en/of afmeting daaraan ondergeschikt 

is; 

 

d .  a a n  h u i s  v e r b on d en  b e r o ep e n :  

 het uitoefenen van een vrij en zelfstandig beroep, of het beroepsmatig 

verlenen van diensten, op administratief, juridisch, medisch, therapeu-

tisch, educatief, kunstzinnig, technisch gebied of daarmee gelijk te stel-

len activiteiten, niet zijnde detailhandel, waarbij de woning in hoofd-

zaak haar woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uit-

straling heeft, die met de woonfunctie in overeenstemming is; 

 

e .  a a n  h u i s  v e r b on d en  b e d r i j v e n :  

het uitoefenen van een bedrijf of bedrijfsactiviteiten als bedoeld in de 

bij deze regels behorende bijlage 4 ‘Staat van Bedrijven – Aan-huis-

verbonden bedrijven’, niet zijnde detailhandel, waarbij de woning in 

hoofdzaak haar woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking 

of uitstraling heeft, die met de woonfunctie in overeenstemming is; 

 

f .  a a n d u i d i n g :  

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aange-

duid, waar ingevolge de regels, regels worden gesteld ten aanzien van 

het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden; 

 

g .  a a n d u i d i n g s g r e n s :  

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 
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h .  a r c h e o l o g i e :  

de bestudering van menselijke geschiedenis door middel van de over-

blijfselen van materiële cultuur, de omgeving en van dierlijke resten; 

 

i .  a r c h e o l o g i s c he  w a a r d e :  

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

studie van de in dat gebied voorkomende overblijfselen van menselijke 

aanwezigheid of activiteit uit het verleden; 

 

j .  b e b o uw i ng :  

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

 

k .  b e b o uw i ng s p e r c en ta g e :  

een aangegeven percentage, dat de grootte aangeeft van het deel van 

een bouwperceel dat ten hoogste mag worden bebouwd; 

 

l .  b e d r i j f :  

bedrijvigheid als opgenomen in bijlage 1 bij deze regels behorende 

‘Staat van Bedrijven – Breekland I’ dan wel als opgenomen in bijlage 2 

bij deze regels behorende ‘Staat van Bedrijven – Overige bedrijventer-

reinen’ dan wel hiermee naar de aard en/of de invloed op de omgeving 

gelijk te stellen bestaande bedrijvigheid; 

 

m .  b e d r i j f s v l o e r o p p e r v l a k t e :  

de totale oppervlakte van de bouwlagen ten dienste van het bedrijf of 

andere functies met inbegrip van de daartoe behorende magazijnen en 

overige dienstruimten; 

 

n .  b e d r i j f s w on i n g :  

een woning in of bij een gebouw of op een terrein bedoeld voor (het 

huishouden van) één persoon, wiens huisvesting daar gelet op de be-

stemming van het gebouw of het terrein noodzakelijk is; 

 

o .  b e p e r k t  k w e t s b a a r  ob j e c t :  

een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtin-

gen een richtwaarde voor het risico c.q. een risicoafstand tot een risico-

volle inrichting is bepaald, waarmee rekening moet worden gehouden; 

 

p .  b e s t a a nd :  

die legale situatie zoals die is op het moment dat het bestemmingsplan 

in werking treedt; 

 

q .  b e s te m m i ng s g r en s :  

de grens van een bestemmingsvlak; 

 

r .  b e s te m m i ng s v l a k :  

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 
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s .  b i j b eh o r e n d e  b o uw w e r k :  

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op 

hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al niet te-

gen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak; 

 

t .  b i j g e b o uw :  

een op zichzelf staand gebouw dat door de vorm onderscheiden kan 

worden van het hoofdgebouw en door ligging, constructie en/of afme-

tingen daaraan ondergeschikt is; 

 

u .  b o u w e n :  

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of ver-

anderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of ge-

deeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats; 

 

v .  b o u w g r e n s :  

de grens van een bouwvlak; 

 

w .  b o u w p e r c ee l :  

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelf-

standige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten; 

 

x .  b o u w p e r c ee l g r e n s :  

de grens van een bouwperceel; 

 

y .  b o u w v l a k :  

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar 

ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebou-

wen zijnde, zijn toegestaan; 

 

z .  b o u w w er k :  

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander ma-

teriaal, welke hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij 

direct of indirect steun vindt in of op de grond; 

 

a a .  b r u t o  v l o e r o p p e r v l a k :  

de oppervlakte van een ruimte of een groep van ruimten, gemeten op 

vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstruc-

ties, die de desbetreffende ruimte of groep van ruimte omhullen; 

 

b b .  d e ta i l h a nd e l :  

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling 

ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die 

goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de 

uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit; 
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c c .  d e ta i l h a nd e l  i n  A B C - g o e d e r e n :  

de handel in auto’s, auto-onderdelen, boten en caravans, machinerieën 

ten behoeve van bedrijven, en landbouwwerktuigen en naar aard en/of 

omvang daarmee gelijk te stellen detailhandel in ABC-goederen; 

 

d d .  d i e n s t v e r l e n i n g :  

het verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden, 

met uitzondering van milieugevoelige objecten en/of functies; 

 

e e .  f a c i l i t y  p o i n t :  

een complex van ruimten waarin bedrijfsfacilitaire dienstverlening is 

samengebracht; 

 

f f .  g e b ou w :  

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

gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt; 

 

g g .  g e l u i d z o n e r i n g s p l i c h t i g e  i n r i c h t i n g :  

een inrichting waarvoor ingevolge de Wet geluidhinder rondom het ter-

rein van vestiging in een bestemmingsplan een zone moet worden vast-

gesteld; 

 

h h .  g r oo t ha n d e l :  

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder de uitstalling ten ver- 

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

dan wel aan instellingen of personen ter aanwending in een andere  

bedrijfsactiviteit; 

 

i i .  h o o f d g e b ou w :  

een gebouw, dat op een bouwperceel in architectonisch opzicht dan wel 

gelet op de bestemming als belangrijkste gebouw valt aan te merken; 

 

j j .  h o r ec a b ed r i j f :  

een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsma-

tig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies worden verstrekt 

of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe 

consumptie worden bereid of verstrekt; 

 

k k .  k a m p e e r m i d d e l :  

een mobiel en/of vast kampeermiddel dan wel enig ander onderkomen 

of enig ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan, een en 

ander voor zover deze onderkomens of voertuigen geheel of ten dele 

blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden 

gebruikt voor recreatief nachtverblijf; 
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l l .  k a m p e e r s e i z o e n :   

het kampeerseizoen begint op 15 maart en loopt door tot en met 31 ok-

tober van elk kalenderjaar; 

 

m m .  k a n t o o r :  

een ruimte voor het verrichten van administratieve en daarmee gelijk te 

stellen werkzaamheden; 

 

n n .  k u n s t o b j e c t :  

voortbrengsel van de beeldende kunsten in de vorm van een bouwwerk, 

geen gebouw zijnde, of overkapping; 

 

o o .  k u n s t w e r k :  

een bouwwerk, geen gebouw of overkapping zijnde, ten behoeve van ci-

vieltechnische en/of infrastructurele doeleinden, zoals een brug, een 

dam, een duiker, een tunnel, een via of aquaduct of een sluis, dan wel 

een daarmee gelijk te stellen voorziening; 

 

p p .  k w e t s b a a r  o b j e c t :  

een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtin-

gen een grenswaarde voor het risico c.q. een risicoafstand tot een risi-

covolle inrichting is bepaald, die in acht genomen moet worden; 

 

q q .  l e i s u r e  c en t r u m :  

een centrum voor vrijetijdsbesteding in grote gebouwen; 

 

r r .  m a a t v oe r i n g s v l a k :  

een als zodanig aangegeven geometrisch bepaald vlak ten behoeve van 

het indelen van een bouwvlak of bestemmingsvlak met het oog op een 

verschil in maatvoering; 

 

s s .  m i l i e ug ev o e l i g e  ob j e c t e n  e n / o f  f u n c t i e s :  

objecten en/of functies die, gelet op hun aard en/of omvang, hinder 

ondervinden van inrichtingen, (spoor)wegen en bedrijven (bedrijfsactivi-

teiten), voor wat betreft de aspecten geluid, luchtkwaliteit, geur, stof 

en gevaar (externe veiligheid); 

 

t t .  m i l i e u s i t u a t i e :  

de waarde van een gebied in milieuhygiënische zin, die wordt bepaald 

door de mate van de scheiding tussen milieugevoelige en milieubelas-

tende functies, daarbij in het bijzonder gelet op het voorkómen dan wel 

beperken van hinder door geluid, luchtkwaliteit, geur, stof, gevaar (ex-

terne veiligheid; 
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u u .  m o b i e l  k a m p e e r m i d d e l :  

een tent, tentwagen, kampeerauto, toercaravan of enig ander onder-

komen met de bedoeling deze te plaatsen op een kampeerterrein gedu-

rende ten hoogste 3 aansluitende maanden per kampeerseizoen; 

 

v v .  n u t s v o o r z i e n i n g :  

(bouwkundige) voorzieningen ten behoeve van (de aansluiting op) het 

openbare net van afvalstoffen, gas, water, elektriciteit, riolering, stads-

verwarming en het telecommunicatieverkeer, of daaraan gelijk te stel-

len voorzieningen, met de daarbij behorende gebouwen zoals transfor-

matorgebouwen, gebouwen ten behoeve van gasvoorziening en naar de 

aard daarmee gelijk te stellen gebouwen; 

 

w w .  o n d e r g e s c h i k t e  h o r e ca :  

de horeca-activiteit die ondergeschikt en ondersteunend is aan de 

hoofdbestemming, die plaatsvindt binnen hetzelfde gebouw als de 

hoofdfunctie en geen eigen openings- en/of sluitingstijden heeft; 

 

x x .  o v e r k a p p i n g :  

een bouwwerk van één bouwlaag dat dient ter overdekking en niet of 

slechts gedeeltelijk met wanden is omgeven; 

 

y y .  p e i l :  

1. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg 

grenst: 

- de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang; 

2. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de 

weg grenst: 

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

voltooiing van de bouw; 

3. voor een bouwwerk op, in of boven het water: 

- het ter plaatse geldende waterpeil; 

 

z z .  p e r i f e r e  d e t a i l h a n d e l :  

grootschalige detailhandelvestigingen in de branches meubels, woning-

inrichting (uitsluitend indien de aard van de goederen aanleiding geeft 

tot een groot ruimtebeslag), bouwmarkten, doe-het-zelfartikelen, keu-

kens en sanitair en naar aard en/of omvang daarmee gelijk te stellen 

perifere detailhandel; 

 

a a a .  p r od u c t i e g eb o nd e n  d e t a i l h a n d e l :  

detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, gerepa-

reerd en/of toegepast in het productieproces, waarbij de detailhandels-

functie ondergeschikt is aan de productiefunctie;  
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b b b .  r i s i c o v o l l e  i n r i c h t i n g :  

een inrichting, bij welke ingevolge het Besluit externe veiligheid inrich-

tingen een grenswaarde, richtwaarde voor het risico c.q. een risicoaf-

stand moet worden aangehouden bij het in het bestemmingsplan toela-

ten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten; 

 

c c c .  s e k s i n r i c h t i n g :  

de voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, 

of in de omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden 

verricht, of vertoningen van erotisch/pornografische aard plaatsvinden. 

Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebe-

drijf, alsmede een erotische massagesalon, een seksbioscoop, seksauto-

matenhal, sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met 

elkaar; 

 

d d d .  v l o e r o p p e r v l a k :  

de totale vloeroppervlakte van de ruimte die wordt gebruikt voor een 

bepaalde functie, inclusief opslag- en administratieruimten en dergelij-

ke; 

 

e e e .  v o o r g e v e l :  

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw, of, indien het een ge-

bouw betreft met meer dan één naar de weg gekeerde gevel, de gevel 

die door de ligging, de situatie ter plaatse en/of de indeling van het ge-

bouw als voorgevel moet worden aangemerkt; 

  

f f f .  w o n i ng :  

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van 

één afzonderlijk huishouden; 

  

g g g .  z w em b a d :  

een onoverdekt bassin dat zwemgelegenheid biedt aan particulieren en 

dat wordt aangemerkt als een bouwwerk, geen gebouw zijnde. 
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A r t i k e l  2   

W i j z e  v a n  m e t e n  

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

 

a .  d e  d a k he l l i n g :  

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 

 

b .  d e  g o o t h oo g te  v a n  e en  b ou w w er k :  

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het 

boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel; 

 

c .  d e  i n h o u d  v a n  e e n  b ou w w e r k :  

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

gevels en/of het hart van de scheidsmuren en de buitenzijde van daken 

en dakkapellen; 

 

d .  d e  b o uw h o og t e  v a n  ee n  b o u w w er k :  

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een 

bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte 

bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee 

gelijk te stellen bouwonderdelen; 

 

e .  d e  op p e r v l a k t e  v a n  ee n  b o u w w er k :  

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidings-

muren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het af-

gewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk; 

 

f .  d e  a f s t a nd  t o t  d e  ( z i j d e l i n g s e )  g r e n s  v a n  e e n  

b o u w p e r c ee l :  

vanaf enig punt van een bouwwerk tot de (zijdelingse) grens van een 

bouwperceel. 

 

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen binnen bouw-

vlakken, wordt buiten beschouwing gelaten: 

a. galerijen, balkons en luifels, mits de afwijking van de plaatsingseisen 

niet meer dan 2 m bedraagt; 

b. (brand)trappen en trappenhuizen. 

 

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen binnen bouw-

vlakken of bestemmingsvlakken worden ondergeschikte bouwdelen als goot- en 

dakoverstekken, plinten, pilasters, kozijnen, ventilatiekanalen, schoorstenen, 

gevel- en kroonlijsten buiten beschouwing gelaten, mits de afwijking van de 

plaatsingseisen niet meer dan 1 m bedraagt. 
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Overschrijdingen van niet meer dan 1 m worden niet meegerekend bij de be-

paling van de oppervlakte van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2 sub e van 

dit plan. 

 

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van de goothoogte van bouw-

werken als bedoeld in artikel 2 onder b worden bouwdelen als dakkapellen, 

dakopbouwen en wolfseinden niet meegerekend. 
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A r t i k e l  3   

B e d r i j f  -  N u t s v o o r z i e n i n g  

3.1 B e s t e m m i n g s o m s ch r i j v i n g  

 

De voor ‘Bedrijf – Nutsvoorziening’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. gebouwen ten behoeve van openbaar nut, zoals telecomvoorzieningen, 

transformatorgebouwen, gebouwen ten behoeve van de gasvoorziening 

en naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwen; 

b. groenvoorzieningen; 

c. verkeers- en verblijfsvoorzieningen; 

d. water en oeverstroken. 

 

 

3.2 B o u w r eg e l s  

 

a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

1. gebouwen dienen binnen een bouwvlak te worden gebouwd; 

2. de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer dan 3,5 m bedragen, 

dan wel de bestaande bouwhoogte indien deze meer is; 

3. op de gronden ter plaatse van de aanduiding “maximale goot- en 

bouwhoogte (m)” mag de goot- en bouwhoogte van gebouwen niet 

meer bedragen dan de aangegeven goot- en bouwhoogte.  

 

b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de vol-

gende regels: 

1. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 

2 m bedragen; 

2. de bouwhoogte van een zendmast op de gronden ter plaatse van de 

aanduiding “zend/ontvangstinstallatie” mag niet meer dan 40 m be-

dragen; 

3. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

mag niet meer dan 3 m bedragen. 
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A r t i k e l  4   

B e d r i j v e n t e r r e i n  -  1  

4.1 B e s t e m m i n g s o m s ch r i j v i n g  

 

De voor ‘Bedrijventerrein - 1’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. bedrijven in de milieucategorieën 1 t/m 3.1 als opgenomen in bijlage 1 

bij deze regels behorende ‘Staat van Bedrijven – Breekland I’; 

b. op de gronden ter plaatse van de aanduiding “bedrijven tot en met ca-

tegorie 3.2” industriële bedrijven, bouw- en aannemersbedrijven, ver-

huurbedrijven, transportbedrijven, milieudienstverlening, groothandels- 

en distributiebedrijven in de milieucategorieën 1 t/m 3.2 als opgeno-

men in bijlage 1 bij deze regels behorende ‘Staat van Bedrijven – Breek-

land I’; 

c. op de gronden ter plaatse van de aanduiding “bedrijven tot en met ca-

tegorie 4.2” industriële bedrijven, bouw- en aannemersbedrijven, ver-

huurbedrijven, transportbedrijven, milieudienstverlening, groothandels- 

en distributiebedrijven in de milieucategorieën 1 t/m 4.2 als opgeno-

men in bijlage 1 bij deze regels behorende ‘Staat van Bedrijven – Breek-

land I’; 

d. groenvoorzieningen; 

e. openbare nutsvoorzieningen; 

f. verkeers- en verblijfsvoorzieningen; 

g. water en oeverstroken. 

 

Kantoren behorende bij de bedrijfsactiviteiten genoemd in lid 4.1 zijn toege-

staan tot een oppervlakte van ten hoogste 2000 m² per kavel, met dien ver-

stande dat het percentage aan kantoorvloeroppervlak ten hoogste 50% van het 

totale bedrijfsvloeroppervlak mag bedragen. 

 

Detailhandel is toegestaan voor zover het productiegebonden detailhandel 

en/of detailhandel als ondergeschikt bestanddeel van een bedrijf in goederen 

die qua aard rechtstreeks verband houden met de bedrijfsuitoefening, één en 

ander in of vanuit een verkoopruimte met een vloeroppervlak van ten hoogste 

10% van het bedrijfsvloeroppervlak met een maximum van 100 m². 

 

Detailhandelsverkoop via internet al dan niet in combinatie met afhaalpunt is 

uitsluitend in de bestemming begrepen voor zover de primaire bedrijfsactivi-

teit opslag en distributie betreft, het afhaalpunt geen showroom heeft, geen 

reclame-uitingen plaatsvinden en ter plekke niet kan worden afgerekend. 

 

Parkeervoorzieningen ten behoeve van de bestemming dienen te worden gere-

aliseerd op het eigen terrein. 
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4.2 B o u w r eg e l s  

 

a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

1. gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd; 

2. de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer dan de aangegeven 

bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding “maximale bouwhoogte 

(m)” bedragen; 

3. gebouwen dienen te worden voorzien van een platte afdekking, met 

dien verstande dat deze beperking niet geldt voor gebouwen ter 

plaatse van de aanduiding “specifieke bouwaanduiding – zichtzone” 

en de aanduiding “specifieke bouwaanduiding – landschappelijke 

zichtzone”; 

4. ter plaatse van de aanduiding “specifieke bouwaanduiding – zone 

voorgevel” dient de voorgevel van een gebouw gericht te zijn op de 

N 504 en te worden gerealiseerd binnen de gronden ter plaatse van 

de aanduiding “specifieke bouwaanduiding – zone voorgevel”; 

5. ter plaatse van de aanduiding “specifieke bouwaanduiding - land-

schappelijke zichtzone” mag de breedte van de naar de N 504 ge-

keerde gevel ten hoogste 50 m bedragen; 

6. de afstand van een gebouw tot de zijdelingse perceelgrens dient ten 

minste 2,5 m te bedragen, met dien verstande dat deze afstand voor 

gebouwen ter plaatse van de aanduiding “specifieke bouwaanduiding 

- landschappelijke zichtzone” ten minste 10 m dient te bedragen. 

 

b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de vol-

gende regels: 

1. de bouwhoogte van overige erf- en perceelsafscheidingen mag niet 

meer dan 2 m bedragen; 

2. binnen het bouwvlak mag de bouwhoogte van bouwwerken, geen ge-

bouwen zijnde, niet meer dan 9 m bedragen; 

3. buiten het bouwvlak mag de bouwhoogte van bouwwerken, geen ge-

bouwen zijnde, niet meer dan 3 m bedragen. 

 

 

4.3 A f w i j k e n  v an  d e  b o u w r eg e l s  

 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaal-

de in lid 4.2, sub a, onder 2, voor het toestaan van een hogere bouwhoogte, 

met dien verstande dat een bouwhoogte van niet meer dan 15 m is toegestaan 

op de gronden waar op basis van lid 4.2, sub a, onder 2 tot een bouwhoogte 

van niet  meer dan 12,5 m mag worden gebouwd ten tijde van de inwerking-

treding van het plan, mits hiervoor vanuit de bedrijfsvoering een noodzaak toe 

bestaat, 

 

mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

- de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

- het straat- en/of bebouwingsbeeld; 
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- de verkeersveiligheid; 

- de milieusituatie; 

- de sociale veiligheid. 

 

 

4.4 S p e c i f i e k e  g e b r u i k s r e g e l s  

 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: 

a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijven, 

anders dan de bedrijven als genoemd in lid 4.1; 

b. het gebruik van gronden en bouwwerken voor detailhandel, anders dan 

de detailhandel als genoemd in lid 4.1; 

c. het gebruik van gronden en bouwwerken voor zelfstandige kantoren; 

d. het gebruik van gronden en bouwwerken voor inrichtingen als bedoeld in 

artikel 40 juncto artikel 1 van de Wet geluidhinder, die in belangrijke 

mate geluidhinder kunnen veroorzaken (geluidzoneringsplichtige inrich-

tingen); 

e. het gebruik van gronden en bouwwerken voor wonen al dan niet in com-

binatie met bedrijvigheid; 

f. het gebruik van gronden en bouwwerken voor opslag en vervaardiging 

van vuurwerk; 

g. het gebruik van gronden en bouwwerken voor risicovolle inrichtingen; 

h. het gebruik van gronden ter plaatse van de aanduiding “specifieke 

bouwaanduiding - landschappelijke zichtzone” en “specifieke bouwaan-

duiding – zichtzone” voor buitenopslag; 

i. het gebruik van gronden gelegen voor de voorgevel (en het verlengde 

daarvan) van een gebouw voor buitenopslag; 

j. het aanbrengen van meer dan 50% erfverharding op de gronden ter 

plaatse van de aanduiding “specifieke bouwaanduiding - zichtzone” bin-

nen een zone van 5 m van de naar de weg gekeerde bouwperceelgrens.   

 

 

4.5 A f w i j k e n  v an  d e  g eb r u i k s r eg e l s  

 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaal-

de in: 

a. lid 4.1 en lid 4.4 en toestaan dat tevens bedrijven worden gevestigd die 

naar de aard en/of de invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met 

bedrijven die zijn genoemd in de voor de gronden toegestane milieuca-

tegorieën van de bij deze regels behorende bijlage 1 ‘Staat van Bedrij-

ven – Breekland I’; 

b. lid 4.1 en lid 4.4 en toestaan dat tevens bedrijven in hogere milieucate-

gorieën worden gevestigd die naar de aard en/of de invloed op de om-

geving gelijk te stellen zijn met bedrijven die zijn genoemd in de voor 

de gronden toegestane milieucategorieën van de bij deze regels beho-

rende bijlage 1 ‘Staat van Bedrijven – Breekland I’; 



122.00.00.25.03.rgl - Bestemmingsplan Bedrijventerreinen in Langedijk - 25 juni 2013 

Artikel 4 Bedrijventerrein - 1 19 

c. lid 4.1 en lid 4.4 en toestaan dat detailhandel in ABC-goederen en (de-

tail)handel in brand- en explosiegevaarlijke en milieuverstorende stof-

fen worden gevestigd, 

 

mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

- de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

- het straat- en/of bebouwingsbeeld; 

- de verkeersveiligheid; 

- de milieusituatie; 

- de sociale veiligheid. 

 

 

4.6 W i j z i g i n g s b ev o eg d h e i d  

 

a. Burgemeester en wethouders kunnen overeenkomstig de Wet ruimtelijke 

ordening de bestemming wijzigen ten behoeve van de vestiging van een 

facility point, met dien verstande dat: 

1. de milieusituatie bij het opstellen van een wijzigingsplan in acht 

wordt genomen; 

2. geen sprake mag zijn van milieugevoelige objecten en/of functies. 

 

b. De onder a bedoelde wijziging mag niet leiden tot een onevenredige 

aantasting van: 

- de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

- het straat- en/of bebouwingsbeeld; 

- de verkeersveiligheid; 

- de sociale veiligheid. 
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A r t i k e l  5   

B e d r i j v e n t e r r e i n  –  2  

5.1 B e s t e m m i n g s o m s ch r i j v i n g  

 

De voor ‘Bedrijventerrein - 2’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. bedrijven in de milieucategorieën 1 en 2 als opgenomen in bijlage 2 bij 

deze regels behorende ‘Staat van Bedrijven – Overige bedrijventerrei-

nen’; 

b. op de gronden ter plaatse van de aanduiding “bedrijven tot en met ca-

tegorie 3.1” bedrijven in de milieucategorieën 1 t/m 3.1 als opgenomen 

in bijlage 2 bij deze regels behorende ‘Staat van Bedrijven – Overige 

bedrijventerreinen’; 

c. op de gronden ter plaatse van de aanduiding “bedrijven tot en met ca-

tegorie 3.2” bedrijven in de milieucategorieën 1 t/m 3.2 als opgenomen 

in bijlage 2 bij deze regels behorende ‘Staat van Bedrijven – Overige 

bedrijventerreinen’; 

d. groenvoorzieningen; 

e. openbare nutsvoorzieningen; 

f. verkeers- en verblijfsvoorzieningen; 

g. water en oeverstroken; 

h. standplaatsen, 

 

en tevens voor: 

i. een aardappelverwerkingsfabriek, uitsluitend op de gronden ter plaatse 

van de aanduiding “specifieke vorm van – aardappelverwerkingsfabriek”; 

j. een drukkerij, uitsluitend op de gronden ter plaatse van de aanduiding 

“specifieke vorm van – drukkerij”; 

k. een garagebedrijf, uitsluitend op de gronden ter plaatse van de aandui-

ding “specifieke vorm van – garagebedrijf”; 

l. een meubelmakerij, uitsluitend op de gronden ter plaatse van de aan-

duiding “specifieke vorm van – meubelmakerij”; 

m. een palingrokerij, uitsluitend op de gronden ter plaatse van de aandui-

ding “specifieke vorm van – palingrokerij”; 

n. een tankstation met lpg, uitsluitend op de gronden ter plaatse van de 

aanduiding “specifieke vorm van – tankstation”; 

o. een timmerfabriek, uitsluitend op de gronden ter plaatse van de aan-

duiding “specifieke vorm van – timmerfabriek”; 

p. een bedrijf in staal- en machinebouw, uitsluitend op de gronden ter 

plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van bedrijventerrein – staal- 

en machinebouw”, 
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alsook voor: 

q. dienstverlening, uitsluitend op de gronden ter plaatse van de aanduiding 

“dienstverlening”; 

r. detailhandel in ABC-goederen, uitsluitend op de gronden ter plaatse van 

de aanduiding “detailhandel volumineus”; 

s. perifere detailhandel, uitsluitend op de gronden ter plaatse van de aan-

duiding “detailhandel perifeer; 

t. detailhandel in brand- en explosiegevaarlijke en milieuverstorende stof-

fen, uitsluitend op de gronden ter plaatse van de aanduiding “detail-

handel in brand- en explosiegevaarlijke goederen; 

u. detailhandel, uitsluitend op de gronden ter plaatse van de aanduiding 

“detailhandel”, met dien verstande dat: 

1. aan de Hornweg 12 niet meer dan 124 m² aan detailhandel in huis-

houdelijke apparaten en onderdelen is toegestaan, hetgeen overeen-

komt met 20% van het bedrijfsvloeroppervlak; 

2. aan de Hornweg 32 niet meer dan 88 m² aan detailhandel in het aan 

het bedrijf verwante artikelen is toegestaan, hetgeen overeenkomt 

met 15% van het bedrijfsvloeroppervlak; 

3. aan de Vreekesweid 11 niet meer dan 625 m²  aan detailhandel in 

fietsen is toegestaan, hetgeen overeenkomt met 100% van het be-

drijfsvloeroppervlak; 

4. aan de Vreekesweid 34 niet meer dan 215 m²  aan detailhandel in 

vogels en dierbenodigdheden is toegestaan, hetgeen overeenkomt 

met 40% van het bedrijfsvloeroppervlak; 

5. aan De Mossel 10 niet meer dan 1214 m² aan detailhandel in gerecy-

clede goederen is toegestaan, hetgeen overeenkomt met 100% van 

het bedrijfsvloeroppervlak; 

6. aan de Industriestraat 4b niet meer dan 491 m² aan detailhandel in 

kleding is toegestaan, hetgeen overeenkomt met 57% van het be-

drijfsvloeroppervlak. 

 

Kantoren behorende bij de bedrijfsactiviteiten genoemd onder lid 5.1 zijn toe-

gestaan tot een oppervlakte van ten hoogste 2000 m² per kavel, met dien ver-

stande dat het percentage aan kantoorvloeroppervlak ten hoogste 50% van het 

totale bedrijfsvloeroppervlak mag bedragen. 

 

Detailhandel is toegestaan voor zover het productiegebonden detailhandel 

en/of detailhandel als ondergeschikt bestanddeel van een bedrijf in goederen 

die qua aard rechtstreeks verband houden met de bedrijfsuitoefening, één en 

ander in of vanuit een verkoopruimte met een vloeroppervlak van ten hoogste 

10% van het bedrijfsvloeroppervlak met een maximum van 100 m². 

 

Detailhandelsverkoop via internet al dan niet in combinatie met afhaalpunt is 

uitsluitend in de bestemming begrepen voor zover de primaire bedrijfsactivi-

teit opslag en distributie betreft, het afhaalpunt geen showroom heeft, geen 

reclame-uitingen plaatsvinden en ter plekke niet kan worden afgerekend. 
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Parkeervoorzieningen ten behoeve van de bestemming dienen te worden gere-

aliseerd op het eigen terrein. 

 

De regels zoals opgenomen in artikel 20, Algemene bouwregels, zijn tevens van 

toepassing op de bestemming. 

 

 

5.2 B o u w r eg e l s  

 

a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

1. gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd; 

2. de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer dan de aangegeven 

bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding “maximale bouwhoogte 

(m)” bedragen, dan wel de bestaande bouwhoogte; 

3. bedrijfswoningen mogen uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van 

de aanduiding “bedrijfswoning”, met dien verstande dat ter plaatse 

van de aanduiding “relatie” de bedrijfswoning behoort tot het tank-

station met lpg; 

4. het aantal bedrijfswoningen mag niet meer bedragen dan het be-

staande aantal dan wel het aangegeven aantal ter plaatse van de 

aanduiding “maximum aantal wooneenheden”; 

5. de oppervlakte van bedrijfswoningen mag niet meer dan 150 m² be-

dragen, dan wel de bestaande oppervlakte indien deze meer is; 

6. de goot- en bouwhoogte van een vrijstaande bedrijfswoningen mag 

niet meer bedragen dan respectievelijk 3,5 m en 8,5 m, dan wel de 

bestaande goot- en bouwhoogte indien deze meer is; 

7. de afstand van een gebouw tot de zijdelingse perceelgrens dient ten 

minste 2,5 m te bedragen, dan wel de bestaande afstand indien min-

der is. 

 

b. Voor het bouwen van aan- of uitbouwen, bijgebouwen, bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde, en overkappingen bij bedrijfswoningen buiten 

het bouwvlak, geldt de volgende regel: 

- de gezamenlijke oppervlakte van aan- of uitbouwen, bijgebouwen, 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en overkappingen, mag niet 

meer bedragen dan 50% van het erf dat zich op meer dan 1 m afstand 

achter de voorgevel (en het verlengde daarvan) van het dichtst bij de 

openbare weg gesitueerde gebouw bevindt. 

 

c. Voor het bouwen van aan- of uitbouwen en bijgebouwen bij bedrijfswo-

ningen, die buiten het bouwvlak worden gebouwd, gelden de volgende 

regels: 

1. aan- of uitbouwen en bijgebouwen dienen ten minste 3 m achter de 

voorgevel (en het verlengde daarvan) van het dichtst bij de openbare 

weg gesitueerd gebouw te worden gebouwd; 

2. de gezamenlijke oppervlakte van aan- of uitbouwen en bijgebouwen 

mag niet meer dan 50 m² bedragen, met dien verstande dat indien 
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het bouwperceel groter is dan 500 m², de gezamenlijke oppervlakte 

van aan- of uitbouwen en bijgebouwen ten hoogste 75 m² mag be-

dragen, waarbij de gezamenlijke oppervlakte van aan- of uitbouwen 

en bijgebouwen niet meer dan 50 m² mag bedragen;    

3. de goothoogte van aan- of uitbouwen en aan de bedrijfswoning ge-

bouwde bijgebouwen mag niet meer dan de hoogte van de bovenzij-

de van de afgewerkte vloer van de eerste verdieping van de be-

drijfswoning bedragen tot een maximum van 3,5 m; 

4. de bouwhoogte van aan- of uitbouwen en aan de bedrijfswoning ge-

bouwde bijgebouwen mag niet meer dan 6,5 m bedragen, met dien 

verstande dat: 

- de bouwhoogte van aan- of uitbouwen en aan de bedrijfswoning 

gebouwde bijgebouwen ten minste 1 m lager is dan de bouwhoog-

te van de bedrijfswoning; 

- de bouwhoogte van aan- of uitbouwen en aan de bedrijfswoning 

gebouwde bijgebouwen die binnen een afstand van 3 m tot de 

bouwperceelgrens worden gebouwd, niet meer dan 5 m mag be-

dragen; 

5. de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen mag niet meer dan 

3 m bedragen, dan wel de bestaande goothoogte indien deze meer 

is; 

6. de bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen mag niet meer dan 

5 m bedragen, dan wel de bestaande bouwhoogte indien deze meer 

is. 

 

d. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 

volgende regels: 

1. de bouwhoogte van overige erf- en perceelsafscheidingen mag niet 

meer dan 2 m bedragen; 

2. de bouwhoogte van de schoorsteen op de gronden ter plaatse van de 

aanduiding “specifieke vorm van bedrijventerrein – schoorsteen” 

mag niet meer dan 50 m bedragen;  

3. binnen het bouwvlak mag de bouwhoogte van bouwwerken, geen ge-

bouwen zijnde, niet meer dan 9 m bedragen; 

4. buiten het bouwvlak mag de bouwhoogte van bouwwerken, geen ge-

bouwen zijnde, niet meer dan 3 m bedragen. 

 

 

5.3 S p e c i f i e k e  g e b r u i k s r e g e l s  

 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: 

a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijven, 

anders dan de bedrijven als genoemd in lid 5.1; 

b. het gebruik van gronden en bouwwerken voor detailhandel anders dan 

de detailhandel als genoemd in lid 5.1; 

c. het gebruik van gronden en bouwwerken voor zelfstandige kantoren; 
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d. het gebruik van gronden en bouwwerken voor inrichtingen als bedoeld in 

artikel 40 juncto artikel 1 van de Wet geluidhinder, die in belangrijke 

mate geluidhinder kunnen veroorzaken (geluidzoneringsplichtige inrich-

tingen); 

e. het gebruik van gebouwen voor bewoning, anders dan bestaande be-

drijfswoningen ter plaatse van de aanduiding “bedrijfswoning”; 

f. het gebruik van gronden en bouwwerken voor opslag en vervaardiging 

van vuurwerk; 

g. het gebruik van gronden gelegen voor de voorgevel van een gebouw voor 

buitenopslag; 

h. het gebruik van gronden en bouwwerken voor risicovolle inrichtingen. 

 

 

5.4 A f w i j k e n  v an  d e  g eb r u i k s r eg e l s  

 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaal-

de in:  

 

a. lid 5.1 en lid 5.3 en toestaan dat tevens bedrijven worden gevestigd die 

naar de aard en/of de invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met 

bedrijven die zijn genoemd in de voor de gronden toegestane milieuca-

tegorieën van de bij deze regels behorende bijlage 2 ‘Staat van Bedrij-

ven – Overige bedrijventerreinen’. 

 

b. lid 5.1 en lid 5.3 en toestaan dat tevens bedrijven in hogere milieucate-

gorieën dan wel overeenkomstig de bestaande bedrijvigheid worden ge-

vestigd die naar de aard en/of de invloed op de omgeving gelijk te stel-

len zijn met bedrijven die zijn genoemd in de voor de gronden toege-

stane milieucategorieën van de bij deze regels behorende bijlage 2 

‘Staat van Bedrijven - Overige bedrijventerreinen’. 

 

c. lid 5.1 en lid 5.3 en toestaan dat voorzieningen worden gevestigd op het 

bedrijventerrein De Mossel op gronden waarop ten hoogste milieucate-

gorie 3.1 is toegestaan, met dien verstande dat: 

1. onder voorzieningen wordt verstaan: 

- horeca als genoemd in de bij deze regels behorende als bijlage 3 

opgenomen ‘Staat van Horecatypen’ in de categorie 4 en naar 

aard en/of omvang daarmee gelijk te stellen voorzieningen; 

- vergadercentra en naar aard en/of omvang daarmee gelijk te 

stellen voorzieningen; 

- sportscholen en naar aard en/of omvang daarmee gelijk te stellen 

voorzieningen; 

- detailhandel in ABC-goederen; 

- (detail)handel in brand- en explosiegevaarlijke en milieuversto-

rende stoffen; 

2. geen milieugevoelige objecten en/of functies zich mogen vestigen; 
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3. de milieusituatie de vestiging van voorzieningen moet toelaten; 

4. voorzieningen uitsluitend gevestigd mogen worden in bestaande be-

bouwing. 

 

d. lid 5.1 en lid 5.3 en toestaan dat voorzieningen worden gevestigd op het 

bedrijventerrein De Wuyver (inclusief deel Veilingterrein), met dien ver-

stande dat: 

1. onder voorzieningen wordt verstaan: 

- kinderopvang en naar aard en/of omvang daarmee gelijk te stel-

len voorzieningen en dat dit gebruik niet is toegestaan op het 

deel Veilingterrein; 

- horeca als genoemd in de bij deze regels behorende als bijlage 3 

opgenomen ‘Staat van Horecatypen’ in de categorie 4 en naar 

aard en/of omvang daarmee gelijk te stellen voorzieningen; 

- vergadercentra en naar aard en/of omvang daarmee gelijk te 

stellen voorzieningen; 

- sportscholen en naar aard en/of omvang daarmee gelijk te stellen 

voorzieningen; 

- detailhandel in ABC-goederen; 

- (detail)handel in brand- en explosiegevaarlijke en milieuversto-

rende stoffen; 

2. de milieusituatie de vestiging van voorzieningen moet toelaten;  

3. voorzieningen uitsluitend gevestigd mogen worden in bestaande be-

bouwing. 

 

e. lid 5.1 en lid 5.3 en toestaan dat voorzieningen worden gevestigd op het 

bedrijventerrein Zuiderdel, met dien verstande dat: 

1. onder voorzieningen wordt verstaan:  

- horeca als genoemd in de bij deze regels behorende als bijlage 3 

opgenomen ‘Staat van Horecatypen’ in de categorie 4; 

- vergadercentra, en naar aard en/of omvang daarmee gelijk te 

stellen voorzieningen; 

- sportscholen en naar aard en/of omvang daarmee gelijk te stellen 

voorzieningen; 

- detailhandel in ABC-goederen; 

- (detail)handel in brand- en explosiegevaarlijke en milieuversto-

rende stoffen; 

- perifere detailhandel met een bedrijfsvloeroppervlakte van ten 

minste 500 m², waarbij de winkelruimte dient te bestaan uit één 

aaneengesloten inpandige, open en toegankelijke winkelunit; 

2. geen milieugevoelige objecten en/of functies en/of overige detail-

handel zich mag vestigen; 

3. de milieusituatie de vestiging van voorzieningen moet toelaten; 

4. voorzieningen uitsluitend gevestigd mogen worden in bestaande be-

bouwing, 
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mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

- de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

- het straat- en/of bebouwingsbeeld; 

- de verkeersveiligheid; 

- de milieusituatie; 

- de sociale veiligheid. 
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A r t i k e l  6   

D i e n s t v e r l e n i n g  

6.1 B e s t e m m i n g s o m s ch r i j v i n g  

  

De voor ‘Dienstverlening’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. dienstverlening; 

b. groenvoorzieningen; 

c. openbare nutsvoorzieningen; 

d. verkeers- en verblijfsvoorzieningen; 

e. water en oeverstroken. 

 

 

6.2 B o u w r eg e l s   

 

a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

1. gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd; 

2. de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan de aan-

gegeven bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding “maximale 

bouwhoogte (m)”; 

3. er mogen geen bedrijfswoningen worden gebouwd.  

 

b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 

volgende regels: 

1. de bouwhoogte van overige terrein- en erfafscheidingen mag niet 

meer dan 2 m bedragen; 

2. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

mag niet meer dan 3 m bedragen. 

 

 

6.3 S p e c i f i e k e  g e b r u i k s r e g e l s  

 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:  

- het gebruik van gebouwen voor bewoning. 
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A r t i k e l  7   

G e m e n g d  

7.1 B e s t e m m i n g s o m s ch r i j v i n g  

 

De voor ‘Gemengd’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. boogschieten, een bowlingbaan, budosport, wellness, fitnesscentrum, 

alsmede oefen- en lesruimten voor lichamelijk oefening, groepslessen 

op het land en het water, klimwand, sportschool, sporthal, squashcen-

trum, tennisbanen, vergader- en lesruimtes ten behoeve van seminars 

en opleidingen en een zwembad; 

b. gezondheidszorgfuncties waaronder: mondzorg, cesartherapie, huisart-

sen, fysiotherapie, podologie, kindertherapie, psychologie, forensische 

dienst, vaccinatie en diëtiste met een maximum van 730 m² bedrijfs-

vloeroppervlak; 

c. welzijnsvoorzieningen in de vorm van kapsalon, schoonheidssalon, na-

gelstudio en kinderopvang met een maximum van 274 m² bedrijfsvloer-

oppervlak; 

d. ondergeschikte horeca, voor zover noodzakelijk ten behoeve van de 

functies onder a en b met een maximum van 1830 m² van de totale be-

drijfsvloeroppervlakte;  

e. groenvoorzieningen; 

f. openbare nutsvoorzieningen; 

g. verkeers- en verblijfsvoorzieningen; 

h. water en oeverstroken. 

 

 

7.2 B o u w r eg e l s  

 

a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

1. gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd; 

2. de goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan de aangegeven 

goot- en bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding “maximale goot- 

en bouwhoogte (m)”; 

3. er mogen geen bedrijfswoningen worden gebouwd.  

 

b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 

volgende regels:  

1. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer be-

dragen dan 2 m; 

2. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan  

7 m met een maximaal aantal van 3 vlaggenmasten; 

3. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag 

niet meer bedragen dan 3 m. 
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7.3 S p e c i f i e k e  g e b r u i k s r e g e l s  

 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: 

het gebruik van bouwwerken voor een groter bedrijfsvloeroppervlak als ge-

noemd in lid 7.1. 
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A r t i k e l  8   

G r o e n  

8.1 B e s t e m m i n g s o m s ch r i j v i n g   

 

De voor ‘Groen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. groenvoorzieningen, waaronder plantsoenen, groenstroken, bermen, op-

gaande en afschermende beplanting; 

b. paden; 

c. openbare nutsvoorzieningen; 

d. water en oeverstroken; 

e. standplaatsen. 

 

 

8.2 B o u w r eg e l s   

 

a. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.  

 

b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de vol-

gende regel: 

- de bouwhoogte voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

mag niet meer dan 3 m bedragen. 

 

 

8.3 S p e c i f i e k e  g e b r u i k s r e g e l s  

 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: 

- het gebruik van gronden voor de realisatie van in- of uitritten. 

 

 

8.4 O m g ev i n g s v e r g u n n i n g  v o o r  h e t  u i t v o e r en  v a n  e en  

w e r k ,  g e en  b o u w w er k  z i j n d e ,  o f  v an  w e r k z a am h ed en  

 

a. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van 

het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en 

werkzaamheden uit te voeren: 

- het realiseren van in- of uitritten.  

 

b. Een omgevingsvergunning als bedoeld lid 8.4, sub a wordt slechts ver-

leend indien: 

1. de gronden waarvoor omgevingsvergunning wordt gevraagd zijn gele-

gen ter plaatse van de aanduiding “ontsluiting”; 

2. de omvang/breedte van een in-of uitrit niet meer mag bedragen dan 

10 m per uitgegeven kavel; 
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3. sprake is van bedrijvigheid waarbij de bedrijfsvoering is gericht op 

landbouwmechanisatie, loonbedrijven en daar mee gelijk te stellen 

bedrijvigheid en een in- of uitrit voor landbouwverkeer vanuit be-

drijfstechnisch oogpunt noodzakelijk is; 

4. geen sprake is van een onevenredige aantasting van de verkeersvei-

ligheid; 

5. in- en uitritten uitsluitend worden gebruikt als landbouwverkeersont-

sluiting ten behoeve van het gevestigde bedrijf. 
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A r t i k e l  9   

H o r e c a   

9.1 B e s t e m m i n g s o m s ch r i j v i n g   

 

De voor ‘Horeca’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. horecabedrijven als genoemd in de bij deze regels behorende als bijlage 

3 opgenomen ‘Staat van Horecatypen’ in de categorie 2, met een maxi-

mum van 340 m² bedrijfsvloeroppervlak; 

b. groenvoorzieningen; 

c. openbare nutsvoorzieningen; 

d. verkeers- en verblijfsvoorzieningen; 

e. water en oeverstroken. 

 

 

9.2 B o u w r eg e l s   

 

a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:  

1. gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;  

2. de bouwhoogte van binnen een bouwvlak gelegen gebouwen mag niet 

meer dan 10,5 m bedragen; 

3. er mogen geen bedrijfswoningen worden gebouwd.   

 

b. Voor het overige zijn geen bouwwerken toegestaan.   

 

 

9.3 S p e c i f i e k e  g e b r u i k s r e g e l s   

 

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt gebruik begrepen dat af-

wijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begre-

pen: 

a. het gebruik van een groter bedrijfsvloeroppervlak als genoemd in lid 

9.1; 

b. het gebruik als horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken 

van logies en ontbijt. 
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A r t i k e l  1 0   

T u i n   

10.1 B e s t e m m i n g s o m s ch r i j v i n g   

 

De voor ‘Tuin’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. tuinen, al dan niet behorende bij de op de aangrenzende gronden gele-

gen hoofdgebouwen; 

b. groenvoorzieningen; 

c. verkeers- en verblijfsvoorzieningen; 

d. openbare nutsvoorzieningen; 

e. water en oeverstroken. 

 

 

10.2 B o u w r eg e l s   

 

a. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, met uit-

zondering van het bouwen van een aan- of uitbouw aan de gevel van het 

hoofdgebouw, met dien verstande dat: 

1. de diepte van een aan- of uitbouw niet meer dan 1,5 m mag bedra-

gen; 

2. de breedte van een aan- of uitbouw ten hoogste 2/3
e
 deel van de be-

staande gevelbreedte mag bedragen, tot een maximum van 4 m; 

3. de bouwhoogte van een aan- of uitbouw ten hoogste gelijk is aan die 

van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw tot een maximum van 

3,5 m. 

 

b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de vol-

gende regels: 

1. de bouwhoogte van erf- en perceelafscheidingen voor de voorgevel 

(en het verlengde daarvan) van het dichtst bij de openbare weg en 

het openbaar groen gesitueerd hoofdgebouw mag niet meer dan 1 m 

bedragen; 

2. de bouwhoogte van overige erf- en perceelafscheidingen mag niet 

meer dan 2 m bedragen; 

3. voor het overige mogen geen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

worden gebouwd. 

 

 

10.3 A f w i j k e n  v an  d e  b o u w r eg e l s  

 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaal-

de in lid 10.2 sub c, onder 3, voor het bouwen van een overkapping, met dien 

verstande dat: 



122.00.00.25.03.rgl - Bestemmingsplan Bedrijventerreinen in Langedijk - 25 juni 2013 

Artikel 10 Tuin 34 

1. de overkapping in het verlengde van of achter de voorste bouwgrens van 

de bestemming ‘Wonen – Vrijstaand’ dient te worden gebouwd; 

2. de gezamenlijke oppervlakte van overkappingen mag niet meer dan 

10 m² bedragen met een bouwhoogte van niet meer dan 3 m, 

 

mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

- de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

- het straat- en/of bebouwingsbeeld; 

- de verkeersveiligheid; 

- de milieusituatie; 

- de sociale veiligheid. 
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A r t i k e l  1 1   

V e r k e e r  

11.1 B e s t e m mi ng s o ms ch r i j v i ng   

 

De voor ‘Verkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wegen met een functie voor zowel het verkeer met een doorgaand ka-

rakter als voor de ontsluiting van aanliggende gronden; 

b. parkeren; 

c. sport- en speelvoorzieningen; 

d. groenvoorzieningen; 

e. openbare nutsvoorzieningen; 

f. water en oeverstroken; 

g. kunstobjecten; 

h. standplaatsen, 

 

met dien verstande dat: 

- in de bestemming de bij het wegverkeer gebruikelijke voorzieningen, 

zoals bermbeplanting, voorzieningen voor voetgangers en fietsers, bus-

haltes en dergelijke zijn begrepen; 

- de bestemming, afgezien van een plaatselijke verbreding of versmalling, 

niet in een ingrijpende wijziging van het profiel voorziet. 

 

 

11.2 B o u w reg e l s   

 

a. Op of in de gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, met uit-

zondering van nutsvoorzieningen. 

 

b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de vol-

gende regel: 

- de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, an-

ders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging, 

kunstobjecten en regeling van het verkeer, mag niet meer dan 3 m 

bedragen. 
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A r t i k e l  1 2   

W a t e r  

12.1 B e s t e m mi ng s o ms ch r i j v i ng   

 

De voor ‘Water’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. water en oeverstroken; 

b. waterstaatkundige kunstwerken; 

c. vaarwater; 

d. waterhuishouding; 

e. waterberging, 

 

en tevens voor: 

f. een jachthaven, met bijhorende bestaande aanleg- en afmeervoorzie-

ningen, uitsluitend op de gronden ter plaatse van de aanduiding “jacht-

haven”, 

 

met de daarbij behorende: 

g. bestaande bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bruggen, 

stuwen, duikers, beschoeiingen en steigers. 

 

 

12.2 B o u w reg e l s   

 

a. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 

 

b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de vol-

gende regel: 

- voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat uitslui-

tend omgevingsvergunningvrije bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

als genoemd in artikel 2.1 lid 3 Wet algemene bepalingen omgevings-

recht in samenhang met artikel 2 bijlage II Besluit omgevingsrecht 

mogen worden gebouwd. 

 

 

12.3 O m g ev i n g s v e r g u n n i n g  v o o r  h e t  u i t v o e r en  v a n  e en  

w e r k ,  g e en  b o u w w er k  z i j n d e ,  o f  v an  w e r k z a am h ed en  

 

a. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van 

het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en 

werkzaamheden uit te voeren: 

- het realiseren van in- of uitritten.  
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b. Een omgevingsvergunning als bedoeld lid 12.3, sub a wordt slechts ver-

leend indien: 

1. de gronden waarvoor omgevingsvergunning wordt gevraagd zijn gele-

gen ter plaatse van de aanduiding “ontsluiting”; 

2. de  omvang/breedte van een in-of uitrit niet meer mag bedragen dan 

10 m per uitgegeven kavel; 

3. sprake is van bedrijvigheid waarbij de bedrijfsvoering is gericht op 

landbouwmechanisatie, loonbedrijven en daar mee gelijk te stellen 

bedrijvigheid en een in- of uitrit voor landbouwverkeer vanuit be-

drijfstechnisch oogpunt noodzakelijk is; 

4. geen sprake is van een onevenredige aantasting van de verkeersvei-

ligheid; 

5. in- en uitritten uitsluitend worden gebruikt als landbouwverkeersont-

sluiting ten behoeve van het gevestigde bedrijf. 
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A r t i k e l  1 3   

W o n e n  –  V r i j s t a a n d  

13.1 B e s t e m m i n g s o m s ch r i j v i n g   

 

De voor ‘Wonen – Vrijstaand’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wonen, uitsluitend in de vorm van vrijstaande woningen, al dan niet in 

combinatie met aan huis verbonden beroepen en/of bedrijven; 

b. groenvoorzieningen; 

c. sport- en speelvoorzieningen; 

d. openbare nutsvoorzieningen; 

e. verkeer- en verblijfsvoorzieningen; 

f. water en oeverstroken. 

 

Ten aanzien van aan huis verbonden beroepen en bedrijven geldt dat een 

hoofdgebouw, aan- of uitbouwen dan wel bijgebouwen op gronden als bedoeld 

in lid 13.1, sub a mag worden gebruikt voor aan huis verbonden beroepen 

en/of bedrijven, mits: 

1. de gezamenlijke vloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 50 m²; 

2. de woning in hoofdzaak haar woonfunctie behoudt;  

3. de ruimtelijke uitwerking en/of uitstraling van een aan huis verbonden 

beroep of bedrijf met de woonfunctie in overeenstemming is; 

4. het geen detailhandel en/of horeca betreft, anders dan genoemd in bij-

lage 4 ‘Staat van Bedrijven – Aan huis verbonden bedrijven’; 

5. op de bij de betreffende woning behorende gronden geen buitenopslag 

van goederen ten behoeve van de aan huis verbonden beroepen en/of 

bedrijven plaatsvindt; 

6. in de omgeving van de betreffende woning geen onevenredige vergro-

ting van de verkeers- en parkeerdruk optreedt; 

7. de activiteit geen afbreuk doet aan het woonkarakter van de omgeving; 

8. het aan huis verbonden beroepen betreffen die: 

- passen binnen de in artikel 1 sub d genoemde omschrijving; 

9. het aan huis verbonden bedrijven betreft die vallen binnen de van deze 

regels deel uitmakende als bijlage 4 opgenomen ‘Staat van Bedrijven – 

Aan huis verbonden bedrijven’, dan wel daarmee is gelijk te stellen voor 

wat betreft de milieugevolgen voor de omgeving. 

 

De regels zoals opgenomen in artikel 20, Algemene bouwregels, zijn tevens van 

toepassing op de bestemming. 
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13.2 B o u w r eg e l s   

 

a. Voor het bouwen van hoofdgebouwen en aan- of uitbouwen en bijge-

bouwen die binnen het bouwvlak worden gebouwd gelden de volgende 

regels: 

1. als hoofdgebouwen mogen uitsluitend vrijstaande woningen worden 

gebouwd; 

2. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden ge-

bouwd; 

3. het aantal woningen mag niet meer dan het bestaande aantal per 

bouwvlak bedragen; 

4. de goot- en bouwhoogte mogen niet meer dan respectievelijk 3,5 m 

en 8,5 m bedragen, dan wel de bestaande hoogten indien deze meer 

zijn; 

5. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder dan 3 m 

te bedragen, dan wel de bestaande afstand indien deze minder is. 

 

b. Voor het bouwen van aan- of uitbouwen, bijgebouwen, bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde, en overkappingen buiten het bouwvlak geldt de 

volgende regel: 

- de gezamenlijke oppervlakte van aan- of uitbouwen, bijgebouwen, 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en overkappingen mag niet 

meer dan 50% van de oppervlakte van het erf dat zich op meer dan 

1 m afstand achter de voorgevel (en het verlengde daarvan) van het 

dichtst bij de openbare weg gesitueerd hoofdgebouw bevindt. 

 

c. Voor het bouwen van aan- of uitbouwen en bijgebouwen die buiten het 

bouwvlak worden gebouwd gelden de volgende regels: 

1. aan- of uitbouwen en bijgebouwen dienen ten minste 3 m achter de 

voorgevel (en het verlengde daarvan) van het dichtst bij de openbare 

weg gesitueerd hoofdgebouw te worden gebouwd; 

2. de gezamenlijke oppervlakte van aan- of uitbouwen en bijgebouwen 

mag niet meer dan 50 m² bedragen, met dien verstande dat indien 

het bouwperceel groter is dan 500 m², de gezamenlijke oppervlakte 

van aan- of uitbouwen en bijgebouwen ten hoogste 75 m² mag be-

dragen, waarbij de gezamenlijke oppervlakte van aan- of uitbouwen 

en bijgebouwen niet meer dan 50 m² mag bedragen;    

3. de goothoogte van aan- of uitbouwen en aan het hoofdgebouw ge-

bouwde bijgebouwen mag niet meer dan de hoogte van de bovenzij-

de van de afgewerkte vloer van de eerste verdieping van het hoofd-

gebouw bedragen tot een maximum van 3,5 m; 

4. de bouwhoogte van aan- of uitbouwen en aan het hoofdgebouw ge-

bouwde bijgebouwen mag niet meer dan 6,5 m bedragen, met dien 

verstande dat: 

- de bouwhoogte van aan- of uitbouwen en aan het hoofdgebouw 

gebouwde bijgebouwen ten minste 1 m lager is dan de bouwhoog-

te van het hoofdgebouw; 
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- de bouwhoogte van aan- en uitbouwen en aan het hoofdgebouw 

gebouwde bijgebouwen die binnen een afstand van 3 m tot de 

bouwperceelgrens worden gebouwd, niet meer dan 5 m mag be-

dragen; 

5. de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen mag niet meer dan 

3 m bedragen, dan wel de bestaande goothoogte indien deze meer 

is; 

6. de bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen mag niet meer dan 

5 m bedragen, dan wel de bestaande bouwhoogte indien deze meer 

is. 

 

d. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de vol-

gende regels: 

1. de bouwhoogte van terrein- en erfafscheidingen voor de voorgevel 

(en het verlengde daarvan) van het dichtst bij de openbare weg gesi-

tueerd hoofdgebouw mag niet meer dan 1 m bedragen; 

2. de bouwhoogte van overige terrein- en erfafscheidingen mag niet 

meer dan 2 m bedragen; 

3. de gezamenlijke oppervlakte van overkappingen mag niet meer dan 

20 m² bedragen met een bouwhoogte van niet meer dan 3 m; 

4. een overkapping dient achter de voorgevel (en het verlengde daar-

van) van het dichtst bij de openbare weg gesitueerd hoofdgebouw te 

worden gebouwd; 

5. per bouwperceel mag niet meer dan 1 zwembad worden gereali-

seerd, met dien verstande dat: 

a. de oppervlakte van het zwembad niet meer dan 40 m² mag be-

dragen; 

b. het zwembad ten minste 3 m achter (het verlengde van) de voor-

gevel van het hoofdgebouw dient te worden gebouwd; 

c. de afstand van het zwembad tot de perceelgrens niet minder dan 

3 m mag bedragen; 

d. de bouwhoogte van het zwembad niet meer dan 1 m boven het 

peil mag bedragen; 

6. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

mag niet meer dan 3 m bedragen. 

 

 

13.3 A f w i j k e n  v an  d e  b o u w r eg e l s  

 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van: 

 

a. het bepaalde in lid 13.2, sub a, onder 5 voor een hogere goothoogte van 

niet meer dan 6 m over een lengte van maximaal 6 m binnen het be-

staand dakvlak, met dien verstande dat de goothoogte uitsluitend aan 

één zijde van het hoofdgebouw mag worden verhoogd, 
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mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

- de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

- het straat- en/of bebouwingsbeeld; 

- de verkeersveiligheid; 

- de milieusituatie; 

- de sociale veiligheid. 

 

 

13.4 S p e c i f i e k e  g e b r u i k s r e g e l s  

 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: 

a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor recreatieve bewoning; 

b. het gebruik van bijgebouwen voor zelfstandige bewoning; 

c. het bedrijfsmatig exploiteren van het zwembad (het zwembad is be-

stemd voor eigen gebruik); 

d. het op zodanige wijze onttrekken van water aan de bodem dat een ver-

laging van de grondwaterstand in de omgeving plaatsvindt, waardoor 

funderingen van naburige bouwwerken kunnen worden aangetast; 

e. het gebruik van het zwembad op een voor de omgeving schadelijke of 

hinderlijke wijze. 
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A r t i k e l  1 4   

L e i d i n g  -  R i o o l   

14.1 B e s t e m m i n g s o m s ch r i j v i n g  

 

De voor ‘Leiding - Riool’ aangewezen gronden zijn, naast de aangegeven ande-

re bestemming(en), tevens bestemd voor de aanleg en instandhouding van een 

rioolpersleiding met een met belemmerde strook ter breedte van 4 m aan 

weerszijden van de hartlijn van de leiding ter plaatse van de aanduiding “hart-

lijn leiding”. 

 

In geval van strijdigheid van regels gaan de regels van dit artikel vóór de regels 

die ingevolge andere artikelen op de desbetreffende gronden van toepassing 

zijn. 

 

 

14.2 B o u w r eg e l s  

 

a. In afwijking van het bepaalde in de aangegeven andere bestemming(en) 

mag op of in deze gronden niet worden gebouwd, anders dan voor deze 

bestemming. 

 

b. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 

 

c. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de vol-

gende regel: 

- de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet 

meer dan 3 m bedragen. 

 

 

14.3 A f w i j k e n  v an  d e  b o u w r eg e l s  

 

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het 

doelmatig functioneren van de rioolpersleiding, bij een omgevingsvergunning 

afwijken van: 

a. het bepaalde in lid 14.2 sub a en lid 14.2 sub b en toestaan dat de in de 

andere bestemming genoemde gebouwen worden gebouwd, mits er geen 

schade wordt toegebracht aan de rioolpersleiding en het functioneren 

daarvan en hierover vooraf advies wordt ingewonnen van de betreffende 

leidingbeheerder; 

b. het bepaalde in lid 14.2 sub a en lid 14.2 sub c en toestaan dat de in de 

andere bestemming genoemde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

worden gebouwd, mits er geen schade wordt toegebracht aan de riool-

persleiding en het functioneren daarvan en hierover vooraf advies wordt 

ingewonnen van de betreffende leidingbeheerder. 
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14.4 O m g ev i n g s v e r g u n n i n g  v o o r  h e t  u i t v o e r en  v a n  e en  

w e r k ,  g e en  b o u w w er k  z i j n d e ,  o f  v an  w e r k z a am h ed en  

 

a. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van 

het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en 

werkzaamheden uit te voeren: 

1. het aanbrengen van hoogopgaande en/of diepwortelende beplanting; 

2. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding of ophoging; 

3. het verrichten van grondroeractiviteiten (bijvoorbeeld het aanbren-

gen van rioleringen, kabels, leidingen en drainage) anders dan nor-

maal spit- en ploegwerk; 

4. het aanbrengen van gesloten verhardingen; 

5. het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dem-

pen van bestaande waterlopen; 

6. het indrijven van voorwerpen in de bodem. 

 

b. Een vergunning als bedoeld in sub a kan uitsluitend worden verleend als 

er geen schade wordt toegebracht aan de rioolpersleiding en het functi-

oneren daarvan. Alvorens te beslissen op een aanvraag als bedoeld on-

der a, wint het bevoegd gezag advies in bij de betreffende leidingbe-

heerder.  

 

c. Het verbod als bedoeld in sub a is niet van toepassing op werken, geen 

bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die: 

- reeds in uitvoering op het tijdstip van de inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan; 

- mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevings-

vergunning; 

- worden uitgevoerd ten behoeve van het normale onderhoud of het 

beheer en de instandhouding van de leiding(en). 
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A r t i k e l  1 5   

W a a r d e  –  A r c h e o l o g i e  2  

15.1 B e s t e m m i n g s o m s ch r i j v i n g  

 

De voor ‘Waarde – Archeologie 2’ aangewezen gronden zijn, naast de andere 

voor die gronden aangewezen bestemmingen (basisbestemming) tevens be-

stemd voor het herstel en behoud van archeologische waarden. 

 

In geval van strijdigheid van regels gaan de regels van dit artikel vóór de regels 

die ingevolge andere artikelen op de desbetreffende gronden van toepassing 

zijn. 

 

 

15.2 B o u w r eg e l s  

 

Aanvullend op de bouwregels in de andere voor de betreffende gronden aan-

gewezen bestemmingen gelden de volgende bouwregels: 

 

a. Voor bouwwerken moet alvorens een omgevingsvergunning voor het 

bouwen wordt verleend, door de aanvrager een archeologisch onderzoek 

worden overgelegd op grond waarvan kan worden vastgesteld of en zo 

ja, in hoeverre archeologische waarden worden verstoord. Het archeo-

logisch onderzoek dient te zijn opgesteld door een ter zake kundig bu-

reau op het terrein van archeologische monumentenzorg. 

 

b. Indien uit het in lid 15.2, sub a genoemde archeologische onderzoek 

blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen 

van de omgevingsvergunning voor bouwen kunnen worden verstoord, 

verbindt het bevoegd gezag één of meer van de volgende voorwaarden 

aan de omgevingsvergunning: 

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waar-

door de archeologische waarden in de bodem kunnen worden behou-

den; 

2. de verplichting tot het doen van opgravingen in de zin van artikel 1, 

onder h, van de Monumentenwet 1988; 

3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bo-

demverstoring, te laten begeleiden door een deskundige op het ter-

rein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het 

bevoegd gezag bij de omgevingsvergunning te stellen kwalificaties. 

 

c. De verplichting in lid 15.2, sub a geldt niet voor bouwplannen die: 

1. betrekking hebben op een oppervlakte van maximaal 50 m
2  

en met 

een diepte van maximaal 40 cm; 
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2. op dezelfde locatie met dezelfde oppervlakte worden gebouwd dan 

wel herbouwd. 

 

 

15.3 O m g ev i n g s v e r g u n n i n g  v o o r  h e t  u i t v o e r en  v a n  e en  

w e r k ,  g e en  b o u w w er k  z i j n d e ,  o f  v an  w e r k z a am h ed en  

 

a. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van 

het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en 

werkzaamheden uit te voeren: 

- het ontgronden, afgraven, egaliseren, mengen, diepploegen en ont-

ginnen van gronden met dien verstande dat het werken, geen bouw-

werken zijnde, en werkzaamheden betreft met een oppervlakte gro-

ter dan 50 m² en dieper dan 40 cm; 

- het graven van watergangen; 

- het verlagen van het waterpeil. 

 

b. Een omgevingsvergunning als bedoeld lid 15.3, sub a wordt slechts ver-

leend indien: 

1. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat geen archeo-

logische waarden aanwezig zijn; 

2.  op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeolo-

gische waarden door de werken, geen bouwwerken zijnde, en werk-

zaamheden niet onevenredig worden geschaad; 

3.  de volgende voorwaarden in acht worden genomen, wanneer op basis 

van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische 

waarden door de werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamhe-

den kunnen worden verstoord: 

a.  een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, 

waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden be-

houden; of 

b.  een verplichting tot het doen van opgravingen; of 

c.  een verplichting de uitvoering van de werken, geen bouwwerken 

zijnde, of werkzaamheden te laten begeleiden door een deskun-

dige op het terrein van de archeologische monumenten zorg; 

4. indien het bevoegd gezag voornemens is om aan de omgevingsver-

gunning voorwaarden te verbinden als bedoel in lid 15.3, sub b, on-

der 3 wordt een ter zake kundig bureau om advies gevraagd. Bij een 

negatief advies wordt de omgevingsvergunning niet verleend. 

 

c. Het verbod als bedoeld in lid 15.3, sub a is niet van toepassing op wer-

ken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden die: 

- reeds in uitvoering zijn ten tijde van het in werking treden van het 

plan; 

- het normale onderhoud betreffen. Onder normaal onderhoud van 

drainage wordt in ieder geval verstaan het vervangen van drainage in 

inmiddels gedraineerde percelen; 
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- mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevings-

vergunning; 

- op archeologisch onderzoek gericht zijn. 

 

 

15.4 W i j z i g i n g s b ev o eg d h e i d  

 

a. Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat 

aan de gronden de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 2’ wordt 

ontnomen, indien op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond 

dat ter plaatse geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn. 

 

b. Alvorens de lid 15.4, sub a bedoelde wijziging wordt toegepast, wordt 

een ter zake kundig bureau om advies gevraagd. Bij een negatief advies 

wordt de wijziging niet toegepast. 
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A r t i k e l  1 6   

W a a r d e  –  A r c h e o l o g i e  4  

16.1 B e s t e m m i n g s o m s ch r i j v i n g  

 

De voor ‘Waarde – Archeologie 4’ aangewezen gronden zijn, naast de andere 

voor die gronden aangewezen bestemmingen (basisbestemming) tevens be-

stemd voor het herstel en behoud van archeologische waarden. 

 

In geval van strijdigheid van regels gaan de regels van dit artikel vóór de regels 

die ingevolge andere artikelen op de desbetreffende gronden van toepassing 

zijn. 

 

 

16.2 B o u w r eg e l s  

 

Aanvullend op de bouwregels in de andere voor de betreffende gronden aan-

gewezen bestemmingen gelden de volgende bouwregels: 

 

a. Voor bouwwerken moet alvorens een omgevingsvergunning voor het 

bouwen wordt verleend, door de aanvrager een archeologisch onderzoek 

worden overgelegd op grond waarvan kan worden vastgesteld of en zo 

ja, in hoeverre archeologische waarden worden verstoord. Het archeo-

logisch onderzoek dient te zijn opgesteld door een ter zake kundig bu-

reau op het terrein van archeologische monumentenzorg. 

 

b. Indien uit het in lid 16.2, sub a genoemde archeologische onderzoek 

blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen 

van de omgevingsvergunning voor bouwen kunnen worden verstoord, 

verbindt het bevoegd gezag één of meer van de volgende voorwaarden 

aan de omgevingsvergunning: 

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waar-

door de archeologische waarden in de bodem kunnen worden behou-

den; 

2. de verplichting tot het doen van opgravingen in de zin van artikel 1, 

onder h, van de Monumentenwet 1988; 

3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bo-

demverstoring, te laten begeleiden door een deskundige op het ter-

rein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het 

bevoegd gezag bij de omgevingsvergunning te stellen kwalificaties. 

 

c. De verplichting in lid 16.2, sub a geldt niet voor bouwplannen die: 

1. betrekking hebben op een oppervlakte van maximaal 2.500 m
2  

en 

met een diepte van maximaal 40 cm; 
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2. op dezelfde locatie met dezelfde oppervlakte worden gebouwd dan 

wel herbouwd. 

 

 

16.3 O m g ev i n g s v e r g u n n i n g  v o o r  h e t  u i t v o e r en  v a n  e en  

w e r k ,  g e en  b o u w w er k  z i j n d e ,  o f  v an  w e r k z a am h ed en  

 

a. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van 

het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en 

werkzaamheden uit te voeren: 

- het ontgronden, afgraven, egaliseren, mengen, diepploegen en ont-

ginnen van gronden met dien verstande dat het werken, geen bouw-

werken zijnde, en werkzaamheden betreft met een oppervlakte gro-

ter dan 2.500 m² en dieper dan 40 cm; 

- het graven van watergangen; 

- het verlagen van het waterpeil. 

 

b. Een omgevingsvergunning als bedoeld lid 16.3, sub a wordt slechts ver-

leend indien: 

1. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat geen archeo-

logische waarden aanwezig zijn; 

2.  op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeolo-

gische waarden door de werken, geen bouwwerken zijnde, en werk-

zaamheden niet onevenredig worden geschaad; 

3.  de volgende voorwaarden in acht worden genomen, wanneer op basis 

van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische 

waarden door de werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamhe-

den kunnen worden verstoord: 

a.  een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, 

waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden be-

houden; of 

b.  een verplichting tot het doen van opgravingen; of 

c.  een verplichting de uitvoering van de werken, geen bouwwerken 

zijnde, of werkzaamheden te laten begeleiden door een deskun-

dige op het terrein van de archeologische monumenten zorg; 

4. indien het bevoegd gezag voornemens is om aan de omgevingsver-

gunning voorwaarden te verbinden als bedoel in lid 16.3, sub b, on-

der 3 wordt een ter zake kundig bureau om advies gevraagd. Bij een 

negatief advies wordt de omgevingsvergunning niet verleend. 

 

c. Het verbod als bedoeld in lid 16.3, sub a is niet van toepassing op wer-

ken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden die: 

- reeds in uitvoering zijn ten tijde van het in werking treden van het 

plan; 

- het normale onderhoud betreffen. Onder normaal onderhoud van 

drainage wordt in ieder geval verstaan het vervangen van drainage in 

inmiddels gedraineerde percelen; 
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- mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevings-

vergunning; 

- op archeologisch onderzoek gericht zijn. 

 

 

16.4 W i j z i g i n g s b ev o eg d h e i d  

 

a. Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat 

aan de gronden de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 4’ wordt 

ontnomen, indien op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond 

dat ter plaatse geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn. 

 

b. Alvorens de lid 16.4, sub a bedoelde wijziging wordt toegepast, wordt 

een ter zake kundig bureau om advies gevraagd. Bij een negatief advies 

wordt de wijziging niet toegepast. 
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A r t i k e l  1 7   

W a a r d e  –  A r c h e o l o g i e  5  

17.1 B e s t e m m i n g s o m s ch r i j v i n g  

 

De voor ‘Waarde – Archeologie 5’ aangewezen gronden zijn, naast de andere 

voor die gronden aangewezen bestemmingen (basisbestemming) tevens be-

stemd voor het herstel en behoud van archeologische waarden. 

 

In geval van strijdigheid van regels gaan de regels van dit artikel vóór de regels 

die ingevolge andere artikelen op de desbetreffende gronden van toepassing 

zijn. 

 

 

17.2 B o u w r eg e l s  

 

Aanvullend op de bouwregels in de andere voor de betreffende gronden aan-

gewezen bestemmingen gelden de volgende bouwregels: 

 

a. Voor bouwwerken moet alvorens een omgevingsvergunning voor het 

bouwen wordt verleend, door de aanvrager een archeologisch onderzoek 

worden overgelegd op grond waarvan kan worden vastgesteld of en zo 

ja, in hoeverre archeologische waarden worden verstoord. Het archeo-

logisch onderzoek dient te zijn opgesteld door een ter zake kundig bu-

reau op het terrein van archeologische monumentenzorg. 

 

b. Indien uit het in lid 17.2, sub a genoemde archeologische onderzoek 

blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen 

van de omgevingsvergunning voor bouwen kunnen worden verstoord, 

verbindt het bevoegd gezag één of meer van de volgende voorwaarden 

aan de omgevingsvergunning: 

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waar-

door de archeologische waarden in de bodem kunnen worden behou-

den; 

2. de verplichting tot het doen van opgravingen in de zin van artikel 1, 

onder h, van de Monumentenwet 1988; 

3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bo-

demverstoring, te laten begeleiden door een deskundige op het ter-

rein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het 

bevoegd gezag bij de omgevingsvergunning te stellen kwalificaties. 

 

c. De verplichting in lid 17.2, sub a geldt niet voor bouwplannen die: 

1. betrekking hebben op een oppervlakte van maximaal 10.000 m
2  

en 

met een diepte van maximaal 40 cm; 
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2. op dezelfde locatie met dezelfde oppervlakte worden gebouwd dan 

wel herbouwd. 

 

 

17.3 O m g ev i n g s v e r g u n n i n g  v o o r  h e t  u i t v o e r en  v a n  e en  

w e r k ,  g e en  b o u w w er k  z i j n d e ,  o f  v an  w e r k z a am h ed en  

 

a. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van 

het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en 

werkzaamheden uit te voeren: 

- het ontgronden, afgraven, egaliseren, mengen, diepploegen en ont-

ginnen van gronden met dien verstande dat het werken, geen bouw-

werken zijnde, en werkzaamheden betreft met een oppervlakte gro-

ter dan 10.000 m² en dieper dan 40 cm; 

- het graven van watergangen; 

- het verlagen van het waterpeil. 

 

b. Een omgevingsvergunning als bedoeld lid 17.3, sub a wordt slechts ver-

leend indien: 

1. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat geen archeo-

logische waarden aanwezig zijn; 

2.  op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeolo-

gische waarden door de werken, geen bouwwerken zijnde, en werk-

zaamheden niet onevenredig worden geschaad; 

3.  de volgende voorwaarden in acht worden genomen, wanneer op basis 

van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische 

waarden door de werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamhe-

den kunnen worden verstoord: 

a.  een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, 

waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden be-

houden; of 

b.  een verplichting tot het doen van opgravingen; of 

c.  een verplichting de uitvoering van de werken, geen bouwwerken 

zijnde, of werkzaamheden te laten begeleiden door een deskun-

dige op het terrein van de archeologische monumenten zorg; 

4. indien het bevoegd gezag voornemens is om aan de omgevingsver-

gunning voorwaarden te verbinden als bedoel in lid 17.3, sub b, on-

der 3 wordt een ter zake kundig bureau om advies gevraagd. Bij een 

negatief advies wordt de omgevingsvergunning niet verleend. 

 

c. Het verbod als bedoeld lid 17.3, sub a is niet van toepassing op werken, 

geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden die: 

- reeds in uitvoering zijn ten tijde van het in werking treden van het 

plan; 

- het normale onderhoud betreffen. Onder normaal onderhoud van 

drainage wordt in ieder geval verstaan het vervangen van drainage in 

inmiddels gedraineerde percelen; 
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- mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevings-

vergunning; 

- op archeologisch onderzoek gericht zijn. 

 

 

17.4 W i j z i g i n g s b ev o eg d h e i d  

 

a. Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat 

aan de gronden de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 5’ wordt 

ontnomen, indien op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond 

dat ter plaatse geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn. 

 

b. Alvorens de lid 17.4, sub a bedoelde wijziging wordt toegepast, wordt 

een ter zake kundig bureau om advies gevraagd. Bij een negatief advies 

wordt de wijziging niet toegepast. 
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A r t i k e l  1 8   

W a t e r s t a a t  -  W a t e r k e r i n g  

18.1 B e s t e m m i n g s o m s ch r i j v i n g  

 

De voor ‘Waterstaat - Waterkering’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de 

andere voor die gronden aangewezen bestemming(en), mede bestemd voor de 

waterkering en de waterbeheersing. 

 

In geval van strijdigheid van regels gaan de regels van dit artikel vóór de regels 

die ingevolge andere artikelen op de desbetreffende gronden van toepassing 

zijn. 

 

 

18.2 B o u w r eg e l s  

 

a. In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mag op of in 

de gronden binnen de bestemming ‘Waterstaat – Waterkering’ niet wor-

den gebouwd, anders dan ten behoeve van de waterkering en met uit-

zondering van bestaande gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde. 

 

b. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 

 

c. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de 

bouwhoogte niet meer dan 5 m mag bedragen. 

 

 

18.3 A f w i j k e n  v an  d e  b o u w r eg e l s  

 

Het bevoegd gezag mag, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van 

het doelmatig functioneren van de desbetreffende waterkering, bij omgevings-

vergunning afwijken van: 

a. het bepaalde in lid 18.2 sub a en lid 18.2 sub b en toestaan dat de in de 

andere bestemming genoemde gebouwen worden gebouwd, mits vooraf 

advies wordt ingewonnen van de betreffende dijkbeheerder; 

b. het bepaalde in lid 18.2 sub a en lid 18.2 sub c en toestaan dat de in de 

andere bestemming genoemde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

worden gebouwd, mits vooraf advies wordt ingewonnen van de betref-

fende dijkbeheerder. 
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18.4 O m g ev i n g s v e r g u n n i n g  v o o r  h e t  u i t v o e r en  v a n  e en  

w e r k ,  g e en  b o u w w er k  z i j n d e ,  o f  v an  w e r k z a am h ed en   

 

a. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning 

voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaam-

heden van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerken 

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

1. het afgraven of ophogen van gronden; 

2. het aanbrengen van beplanting. 

 

b. De in sub a bedoelde omgevingsvergunning is niet vereist voor werken, 

geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden die: 

1. het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen; 

2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van 

het plan; 

3. mogen worden uitgevoerd op basis van een reeds verleende omge-

vingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken 

zijnde, of werkzaamheden. 

 

c. De omgevingsvergunning wordt uitsluitend verleend indien door de uit-

voering van de in sub a bedoelde werken of werkzaamheden, dan wel 

door de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen, de waterke-

rende functie niet in onevenredige mate kan worden aangetast. 
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A l g e m e n e  r e g e l s  
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A r t i k e l  1 9   

A n t i - d u b b e l t e l r e g e l  

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouw-

plan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de 

beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing. 
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A r t i k e l  2 0   

A l g e m e n e  b o u w r e g e l s  

20.1 D a k ka p e l l en  e n  d a ko p b o u w e n  

 

In aanvulling op de bouwregels behorende bij de bestemmingen waarin (vrij-

staande bedrijfs-)woningen zijn toegestaan gelden voor dakkapellen en dakop-

bouwen bij de volgende aanvullend bouwregels: 

 

a. Voor het bouwen van dakkapellen op het achterdakvlak van (vrijstaande 

bedrijfs- en/of dienst)woningen gelden de volgende regels: 

1. de hoogte van een dakkapel, gemeten vanaf de voet van de dakka-

pel, mag niet meer dan 2 m bedragen; 

2. de afstand tussen de onderzijde van een dakkapel en de dakvoet mag 

niet minder dan 0,5 m en niet meer dan 1 m bedragen; 

3. de afstand tussen de bovenzijde van een dakkapel en de daknok mag 

niet minder dan 0,5 m bedragen; 

4. de afstand van zijkanten van de dakkapel tot de zijkanten van het 

dakvlak mag niet minder dan 0,5 m bedragen, dan wel de bestaande 

afstand inden deze minder is. 

 

b. Voor het bouwen van dakkapellen op het zijdakvlak van (vrijstaande be-

drijfs- en/of dienst)woningen gelden de volgende regels: 

1. de hoogte van een dakkapel, gemeten vanaf de voet van de dakka-

pel, mag niet meer dan 2 m bedragen; 

2. de afstand tussen de onderzijde van een dakkapel en de dakvoet mag 

niet minder dan 0,5 m en niet meer dan 1 m bedragen; 

3. de afstand tussen de bovenzijde van een dakkapel en de daknok mag 

niet minder dan 0,5 m bedragen; 

4. de afstand van de dakkapel tot de voorgevel en tot de achtergevel 

van het dakvlak mag niet minder dan 1 m bedragen. 

 

c. Voor het bouwen van dakkapellen op het voordakvlak van (vrijstaande 

bedrijfs- en/of dienst)woningen gelden de volgende regels: 

1. de hoogte van een dakkapel, gemeten vanaf de voet van de dakka-

pel, mag niet meer dan 1,5 m bedragen; 

2. de afstand tussen de onderzijde van een dakkapel en de dakvoet mag 

niet minder dan 0,5 m en niet meer dan 1 m bedragen; 

3. de afstand tussen de bovenzijde van een dakkapel en de daknok mag 

niet minder dan 0,5 m bedragen; 

4. de afstand van zijkanten van de dakkapel tot de zijkanten van het 

dakvlak mag niet minder dan 1 m bedragen, dan wel de bestaande 

afstand indien deze minder is.  
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d. Voor het bouwen van dakopbouwen aan de achterzijde van (vrijstaande 

bedrijfs- en/of dienst)woningen gelden de volgende regels: 

1. de bouwhoogte van een (vrijstaande bedrijfs- en/of dienst)woning 

voorzien van een dakopbouw mag niet meer dan 8,5 m bedragen; 

2. de bouwhoogte van een dubbele of rij- (bedrijfs- en/of dienst)wo-

ning voorzien van een dakopbouw mag niet meer dan 10,5 m bedra-

gen; 

3. de afstand tussen de onderzijde van een dakopbouw en de dakvoet 

mag niet minder dan 0,5 m en niet meer dan 1 m bedragen; 

4. de afstand tussen de zijkanten van een dakopbouw en de zijkanten 

van de buiten- en/of tussenmuur dient mag niet minder dan 0,5 m 

bedragen; 

5. de dakhelling van een dakopbouw en een (vrijstaande bedrijfs- en/of 

dienst)woning dient hetzelfde aantal graden te bedragen. 

 

e. Bovenstaande regeling voor dakkapellen en dakopbouwen is niet van 

toepassing op inpandige bedrijfswoningen.  
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A r t i k e l  2 1   

A l g e m e n e  a a n d u i d i n g s r e g e l s  

21.1 v e i l i g h e i d s z o n e  -  l p g  

 

a .  A a n d u i d i n g s om s c h r i j v i n g  

Ter plaatse van de aanduiding “veiligheidszone – lpg” zijn de gronden, behalve 

voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het 

tegengaan van een te hoog veiligheidsrisico van kwetsbare en beperkt kwets-

bare objecten vanwege de aanwezigheid van een risicovolle inrichting. 

 

b .  B o uw r e g e l s  

Ter plaatse van de aanduiding “veiligheidszone – lpg” geldt voor het bouwen 

van bouwwerken de volgende regel: 

- anders dan in de basisbestemming is bepaald, mogen op de in lid 21.1, 

sub a bedoelde gronden geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten 

worden gebouwd. 

 

c .  A fw i j k e n  v a n  d e  b o uw r e g e l s  

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaal-

de in lid 21.1, sub b en toestaan dat kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten 

worden gebouwd, mits het groepsrisico aan de hand van een kwantitatieve ri-

sicoanalyse wordt afgewogen. 

 

d .  S p e c i f i e k e  g eb r u i k s r e g e l s  

Ter plaatse van de aanduiding “veiligheidszone – lpg” worden in ieder geval de 

volgende gebruiksvormen aangemerkt als strijdig met deze aanduiding:  

- het gebruik van gronden en bouwwerken als kwetsbaar of beperkt 

kwetsbaar object. 

 

e .  A fw i j k e n  v a n  d e  g e b r u i k s r e g e l s  

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaal-

de in lid 21.1, sub d en toestaan dat de gronden en bouwwerken worden ge-

bruikt als kwetsbaar of beperkt kwetsbaar object, mits het groepsrisico aan de 

hand van een kwantitatieve risicoanalyse wordt afgewogen. 

 

f .  W i j z i g i n g s b ev o eg d h e i d  

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de aanduiding 

“veiligheidszone – lpg” te verwijderen. Hierbij geldt de volgende voorwaarde: 

- de betreffende risicovolle inrichting ter plaatse is beëindigd. 
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A r t i k e l  2 2   

A l g e m e n e  g e b r u i k s r e g e l s  

Onder strijdig gebruik met dit plan wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van 

de bestemmingsomschrijvingen. In ieder geval de volgende gebruiksvormen wor-

den als strijdig gebruik aangemerkt: 

a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor seksinrichtingen; 

b. het gebruik van gronden als standplaats voor kampeermiddelen; 

c. het gebruik van gronden buiten het bouwvlak voor ondergronds bouwen. 
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A r t i k e l  2 3   

A l g e m e n e  a f w i j k i n g s r e g e l s  

a. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van: 

1. de in het plan gegeven maten, afmetingen en percentages tot niet 

meer dan 10% van die maten, afmetingen en percentages, teneinde 

deze bij de definitieve uitmeting van het plan in overeenstemming te 

brengen met de feitelijke situatie; 

2. het bepaalde in het plan en toestaan dat het beloop of profiel van 

wegen of de aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt 

aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe 

aanleiding geeft; 

3. het bepaalde in het plan en toestaan dat bestemmings- of bouwgren-

zen worden overschreden, indien een meetverschil daartoe aanlei-

ding geeft; 

4. het bepaalde in het plan voor het bouwen van antennes en openbare 

lichtmasten waarvan de bouwhoogte niet meer dan 15 m mag bedra-

gen; 

5. het bepaalde in het plan en toestaan dat openbare nutsgebouwtjes, 

wachthuisjes ten behoeve van het openbaar vervoer, telefooncellen, 

gebouwtjes ten behoeve van de bediening van kunstwerken, toiletge-

bouwtjes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwtjes en 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits: 

- de inhoud per gebouwtje niet meer dan 20 m³ bedraagt; 

- de bouwhoogte per gebouwtje niet meer dan 3 m bedraagt. 

 

b. De onder a bedoelde afwijkingen mogen niet leiden tot een onevenredi-

ge aantasting van: 

- de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

- het straat- en/of bebouwingsbeeld; 

- de verkeersveiligheid; 

- de milieusituatie; 

- de sociale veiligheid. 
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A r t i k e l  2 4   

A l g e m e n e  w i j z i g i n g s r e g e l s  

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat:  

a. een transformatorstation, gasdrukmeet- en regelstation, rioolgemaal en 

naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwwerk van openbaar nut mag 

worden gebouwd tot een maximum inhoud van 400 m³ en een maximum 

bouwhoogte van 4 m; 

b. de afmeting (vergroten) en/of de situering (verplaatsen) van de aange-

geven bouwvlakken worden gewijzigd met dien verstande dat: 

1. de zijwaartse verbreding van een bouwvlak ten hoogste 3 m mag be-

dragen; 

2. het bouwvlak op ten minste 1 m uit de zijdelingse perceelgrens 

blijft; 

3. de diepte van het bouwvlak niet meer dan de bestaande diepte mag 

bedragen; 

4. de bouwregels van de betreffende bestemming voor het overige on-

verkort van toepassing blijven; 

5. de afstand van een bouwvlak tot de grens van de bestemmingen 

‘Groen’, ‘Verkeer’ en ‘Water’ ten minste 1,5 m bedraagt. 

 

De onder a en b bedoelde wijzigingen mogen niet leiden tot een onevenredige 

aantasting van: 

- de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

- het straat- en/of bebouwingsbeeld; 

- de verkeersveiligheid; 

- de milieusituatie; 

- de sociale veiligheid. 
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O v e r g a n g s -  e n  s l o t r e g e l s  
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A r t i k e l  2 5   

O v e r g a n g s r e c h t  

25.1 O v e r g an g s r e c h t  b o u w w er k e n  

 

1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestem-

mingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden 

krachtens een bouwvergunning, 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 bouwvergunning 

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

teniet gegaan. 

 

2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in het 

eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de 

inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 

10%. 

 

3. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die 

weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, 

maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor gel-

dende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

 

 

25.2 O v e r g an g s r e c h t  g e b r u i k  

 

1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag 

worden voortgezet. 

 

2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld 

in het eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met 

dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar 

aard en omvang wordt verkleind. 

 

3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na de 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. 

 

4. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op gebruik dat 

reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daar-

onder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 



122.00.00.25.03.rgl - Bestemmingsplan Bedrijventerreinen in Langedijk - 25 juni 2013 

Artikel 26 Slotregel 68 

A r t i k e l  2 6   

S l o t r e g e l  

Deze regels worden aangehaald als: 

 

“Regels van het bestemmingsplan Bedrijventerreinen in Langedijk”. 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 25 juni 2013. 

 

 

 

 

De voorzitter,     De griffier, 

 

 



 

 

B i j l a g e n   

 



 

 

B i j l a g e  1 :  

S t a a t  v a n  B e d r i j v e n  -  

B r e e k l a n d  
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01 01 - 
LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. 
DE LANDBOUW           

014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw:           

014 016 1 
- algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 
500 m² 30 10 50   10  50 D 3.1 

014 016 3 
- plantsoenendiensten en 
hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² 30 10 50   10  50  3.1 

014 016 4 
- plantsoenendiensten en 
hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² 30 10 30   10  30  2 

15 10, 11 - 
VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN 
EN DRANKEN           

1532, 1533 1032, 1039 0 Groente- en fruitconservenfabrieken:           

1532, 1533 1032, 1039 1 - jam 50 10 100 C  10  100  3.2 

1532, 1533 1032, 1039 2 - groente algemeen 50 10 100 C  10  100  3.2 

1532, 1533 1032, 1039 3 - met koolsoorten 100 10 100 C  10  100  3.2 

1551 1051 0 Zuivelprodukten fabrieken:           

1551 1051 3 
- melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 
t/j 50 0 100 C  50 R 100  3.2 

1551 1051 5 - overige zuivelprodukten fabrieken 50 50 300 C  50 R 300  4.2 

1552 1052 1 Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² 50 0 100 C  50 R 100  3.2 

1552 1052 2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² 10 0 30   0  30  2 

1561 1061  Grutterswarenfabrieken 50 100 200 C  50  200 D 4.1 

1572 1092  Vervaardiging van voer voor huisdieren 200 100 200 C  30  200  4.1 

1581 1071 0 
Broodfabrieken, brood- en 
banketbakkerijen:           

1581 1071 1 
- v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik 
van charge-ovens 30 10 30 C  10  30  2 

1581 1071 2 - v.c. >= 7500 kg meel/week 100 30 100 C  30  100  3.2 

1582 1072  Banket, biscuit- en koekfabrieken 100 10 100 C  30  100  3.2 

1584 10821 0 
Verwerking cacaobonen en vervaardiging 
chocolade- en suikerwerk:           

1584 10821 5 
- Suikerwerkfabrieken zonder suiker 
branden: p.o. > 200 m² 100 30 50   30 R 100  3.2 

1585 1073  Deegwarenfabrieken 50 30 10   10  50  3.1 

1586 1083 0 Koffiebranderijen en theepakkerijen:           

1586 1083 2 - theepakkerijen 100 10 30   10  100  3.2 

1587 108401 
Vervaardiging van azijn, specerijen en 
kruiden 200 30 50   10  200  4.1 

1589 1089  
Vervaardiging van overige 
voedingsmiddelen 200 30 50   30  200 D 4.1 

1589.1 1089  Bakkerijgrondstoffenfabrieken 200 50 50   50 R 200  4.1 

1589.2 1089 0 Soep- en soeparomafabrieken:           

1589.2 1089 1 - zonder poederdrogen 100 10 50   10  100  3.2 

1589.2 1089  Bakmeel- en puddingpoederfabrieken 200 50 50   30  200  4.1 

1591 110101 Destilleerderijen en likeurstokerijen 300 30 200 C  30  300  4.2 

1592 110102 0 
Vervaardiging van ethylalcohol door 
gisting:           
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1593 t/m 
1595 1102 t/m 1104  Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30 C  0  30  2 

1598 1107  Mineraalwater- en frisdrankfabrieken 10 0 100   50 R 100  3.2 

17 13 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL           

171 131  Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100   30  100  3.2 

172 132 0 Weven van textiel:           

172 132 1 - aantal weefgetouwen < 50 10 10 100   0  100  3.2 

173 133  Textielveredelingsbedrijven 50 0 50   10  50  3.1 

174, 175 139  Vervaardiging van textielwaren 10 0 50   10  50  3.1 

1751 1393  Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken 100 30 200   10  200  4.1 

176, 177 139, 143 
Vervaardiging van gebreide en gehaakte 
stoffen en artikelen 0 10 50   10  50  3.1 

18 14 - 
VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN 
EN VERVEN VAN BONT           

181 141  Vervaardiging kleding van leer 30 0 50   0  50  3.1 

182 141  
Vervaardiging van kleding en -toebehoren 
(excl. van leer) 10 10 30   10  30  2 

183 142, 151 
Bereiden en verven van bont; 
vervaardiging van artikelen van bont 50 10 10   10  50  3.1 

19 15 - 
VERVAARDIGING VAN LEER EN 
LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)           

192 151  
Lederwarenfabrieken (excl. kleding en 
schoeisel) 50 10 30   10  50 D 3.1 

193 152  Schoenenfabrieken 50 10 50   10  50  3.1 

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

2010.1 16101  Houtzagerijen 0 50 100   50 R 100  3.2 

2010.2 16102 0 Houtconserveringsbedrijven:           

2010.2 16102 2 - met zoutoplossingen 10 30 50   10  50  3.1 

202 1621  Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 100 30 100   10  100  3.2 

203, 204, 205 162 0 
Timmerwerkfabrieken, vervaardiging 
overige artikelen van hout 0 30 100   0  100  3.2 

205 162902 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 10 30   0  30  2 

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

2111 1711  Vervaardiging van pulp 200 100 200 C  50 R 200  4.1 

2112 1712 0 Papier- en kartonfabrieken:           

2112 1712 1 - p.c. < 3 t/u 50 30 50 C  30 R 50  3.1 

212 172  Papier- en kartonwarenfabrieken 30 30 100 C  30 R 100  3.2 

2121.2 17212 0 Golfkartonfabrieken:           

2121.2 17212 1 - p.c. < 3 t/u 30 30 100 C  30 R 100  3.2 

22 58 - 
UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN 
REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA           

2221 1811  Drukkerijen van dagbladen 30 0 100 C  10  100  3.2 

2222 1812  
Drukkerijen (vlak- en rotatie-
diepdrukkerijen) 30 0 100   10  100  3.2 

2222.6 18129  Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30   0  30  2 

2223 1814 A Grafische afwerking 0 0 10   0  10  1 
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2223 1814 B Binderijen 30 0 30   0  30  2 

2224 1813  Grafische reproduktie en zetten 30 0 10   10  30  2 

2225 1814  Overige grafische aktiviteiten 30 0 30   10  30 D 2 

223 182  Reproduktiebedrijven opgenomen media 0 0 10   0  10  1 

24 20 - 
VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE 
PRODUKTEN           

2412 2012  Kleur- en verfstoffenfabrieken 200 0 200 C  200 R 200 D 4.1 

2413 2012 0 Anorg. chemische grondstoffenfabrieken:           

2413 2012 1 - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 100 30 300 C  300 R 300 D 4.2 

2442 2120 0 Farmaceutische produktenfabrieken:           

2442 2120 1 - formulering en afvullen geneesmiddelen 50 10 50   50 R 50  3.1 

25 22 - 
VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN 
RUBBER EN KUNSTSTOF           

2511 221101 Rubberbandenfabrieken 300 50 300 C  100 R 300  4.2 

2512 221102 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:           

2512 221102 1 - vloeropp. < 100 m2 50 10 30   30  50  3.1 

2512 221102 2 - vloeropp. >= 100 m2 200 50 100   50 R 200  4.1 

2513 2219  Rubber-artikelenfabrieken 100 10 50   50 R 100 D 3.2 

252 222 0 Kunststofverwerkende bedrijven:           

252 222 1 - zonder fenolharsen 200 50 100   100 R 200  4.1 

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

261 231 0 Glasfabrieken:           

261 231 1 - glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j 30 30 100   30  100  3.2 

2615 231  Glasbewerkingsbedrijven 10 30 50   10  50  3.1 

262, 263 232, 234 0 Aardewerkfabrieken:           

262, 263 232, 234 1 
- vermogen elektrische ovens totaal < 40 
kW 10 10 30   10  30  2 

262, 263 232, 234 2 
- vermogen elektrische ovens totaal >= 40 
kW 30 50 100   30  100  3.2 

2665, 2666 2365, 2369 0 
Vervaardiging van produkten van beton, 
(vezel)cement en gips:           

2665, 2666 2365, 2369 1 - p.c. < 100 t/d 10 50 100   50 R 100  3.2 

267 237 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:           

267 237 1 
- zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 
2.000 m² 10 30 100   0  100 D 3.2 

2681 2391  Slijp- en polijstmiddelen fabrieken 10 30 50   10  50 D 3.1 

2682 2399 B0 
Isolatiematerialenfabrieken (excl. 
glaswol):           

2682 2399 B2 - overige isolatiematerialen 200 100 100 C  50  200  4.1 

28 25, 31 - 

VERVAARD. EN REPARATIE VAN 
PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. 
MACH./TRANSPORTMIDD.)           

281 251, 331 0 Constructiewerkplaatsen           

281 251, 331 1 - gesloten gebouw 30 30 100   30  100  3.2 

2822, 2830 2521, 2530, 3311 
Vervaardiging van verwarmingsketels, 
radiatoren en stoomketels 30 30 200   30  200  4.1 

284 255, 331 A 
Stamp-, pers-, dieptrek- en 
forceerbedrijven 10 30 200   30  200  4.1 

284 255, 331 B 
Smederijen, lasinrichtingen, 
bankwerkerijen e.d. 50 30 100   30  100 D 3.2 
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2851 2561, 3311 0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:           

2851 2561, 3311 1 - algemeen 50 50 100   50  100  3.2 

2851 2561, 3311 2 - scoperen (opspuiten van zink) 50 50 100   30 R 100 D 3.2 

2851 2561, 3311 3 - thermisch verzinken 100 50 100   50  100  3.2 

2851 2561, 3311 4 - thermisch vertinnen 100 50 100   50  100  3.2 

2851 2561, 3311 5 
- mechanische oppervlaktebehandeling 
(slijpen, polijsten) 30 50 100   30  100  3.2 

2851 2561, 3311 6 - anodiseren, eloxeren 50 10 100   30  100  3.2 

2851 2561, 3311 7 - chemische oppervlaktebehandeling 50 10 100   30  100  3.2 

2851 2561, 3311 8 - emailleren 100 50 100   50 R 100  3.2 

2851 2561, 3311 9 
- galvaniseren (vernikkelen, verchromen, 
verzinken, verkoperen ed) 30 30 100   50  100  3.2 

29 27, 28, 33 - 
VERVAARDIGING VAN MACHINES EN 
APPARATEN           

29 27, 28, 33 0 
Machine- en apparatenfabrieken incl. 
reparatie:           

29 27, 28, 33 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 100   30  100 D 3.2 

29 27, 28, 33 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 30 200   30  200 D 4.1 

30 26, 28, 33 - 
VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES 
EN COMPUTERS           

30 26, 28, 33 A 
Kantoormachines- en computerfabrieken 
incl. reparatie 30 10 30   10  30  2 

31 26, 27, 33 - 
VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. 
MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.           

311 271, 331 
Elektromotoren- en generatorenfabrieken 
incl. reparatie 200 30 30   50  200  4.1 

312 271, 273 Schakel- en installatiemateriaalfabrieken 200 10 30   50  200  4.1 

313 273  Elektrische draad- en kabelfabrieken 100 10 200   100 R 200 D 4.1 

314 272  Accumulatoren- en batterijenfabrieken 100 30 100   50  100  3.2 

316 293  Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 30   10  30  2 

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

321 t/m 323 261, 263, 264, 331 
Vervaardiging van audio-, video- en 
telecom-apparatuur e.d. incl. reparatie 30 0 50   30  50 D 3.1 

3210 2612  Fabrieken voor gedrukte bedrading 50 10 50   30  50  3.1 

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

33 26, 32, 33 A 

Fabrieken voor medische en optische 
apparaten en instrumenten e.d. incl. 
reparatie 30 0 30   0  30  2 

34 29  
VERVAARDIGING VAN AUTO'S, 
AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS           

3420.1 29201  Carrosseriefabrieken 100 10 200   30 R 200  4.1 

3420.2 29202  Aanhangwagen- en opleggerfabrieken 30 10 200   30  200  4.1 

343 293  Auto-onderdelenfabrieken 30 10 100   30 R 100  3.2 

35 30 - 
VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN 
(EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS)           

351 301, 3315 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:           

351 301, 3315 1 - houten schepen 30 30 50   10  50  3.1 
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351 301, 3315 2 - kunststof schepen 100 50 100   50 R 100  3.2 

351 301, 3315 3 - metalen schepen < 25 m 50 100 200   30  200  4.1 

354 309  Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 30 10 100   30 R 100  3.2 

355 3099  Transportmiddelenindustrie n.e.g. 30 30 100   30  100 D 3.2 

36 31 - 
VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE 
GOEDEREN N.E.G.           

361 310 1 Meubelfabrieken 50 50 100   30  100 D 3.2 

362 321  Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10   10  30  2 

363 322  Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30   10  30  2 

364 323  Sportartikelenfabrieken 30 10 50   30  50  3.1 

365 324  Speelgoedartikelenfabrieken 30 10 50   30  50  3.1 

3663.2 32999  Vervaardiging van overige goederen n.e.g. 30 10 50   30  50 D 3.1 

40 35 - PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, 
AARDGAS, STOOM EN WARM WATER 

          

40 35 C0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met 
transformatorvermogen: 

          

40 35 C1 - < 10 MVA 0 0 30 C  10  30  2 

40 35 C2 - 10 - 100 MVA 0 0 50 C  30  50  3.1 

40 35 C3 - 100 - 200 MVA 0 0 100 C  50  100  3.2 

40 35 D0 Gasdistributiebedrijven:           

40 35 D4 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en 
gebouwen), cat. B en C 

0 0 30 C  10  30  2 

40 35 D5 - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D 0 0 50 C  50 R 50  3.1 

40 35 E0 Warmtevoorzieningsinstallaties, 
gasgestookt: 

          

40 35 E1 - stadsverwarming 30 10 100 C  50  100  3.2 

40 35 E2 - blokverwarming 10 0 30 C  10  30  2 

40 35 D4 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en 
gebouwen), cat. B en C 

0 0 30 C  10  30  2 

40 35 D5 - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D 0 0 50 C  50 R 50  3.1 

41 36 - WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER           

41 36 A0 Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:           

41 36 A2 - bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of 
straling 

10 0 50 C  30  50  3.1 

45 41, 42, 43 - BOUWNIJVERHEID           

45 41, 42, 43 0 Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m² 10 30 100   10  100  3.2 

45 41, 42, 43 1 
- bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 
m² 10 30 50   10  50  3.1 

45 41, 42, 43 2 
Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. 
> 1000 m² 10 30 50   10  50  3.1 

45 41, 42, 43 3 
- aannemersbedrijven met werkplaats: 
b.o.< 1000 m² 0 10 30   10  30  2 

50 45, 47 - 
HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, 
MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS           

501, 502, 504 451, 452, 454 
Handel in auto's en motorfietsen, 
reparatie- en servicebedrijven 10 0 30   10  30  2 

5020.4 45204 A Autoplaatwerkerijen 10 30 100   10  100  3.2 

5020.4 45204 B Autobeklederijen 0 0 10   10  10  1 

5020.4 45204 C Autospuitinrichtingen 50 30 30   30 R 50  3.1 

5020.5 45205  Autowasserijen 10 0 30   0  30  2 



6 

 

SBI-1993 SBI-2008  OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS 

C
A

T
E
G

O
R

IE
 

- - n
u
m

m
e
r 

  G
E
U

R
 

S
T

O
F
 

G
E
L
U

ID
 

    G
E
V

A
A

R
 

  G
R

O
O

T
S
T

E
 

 A
F
S
T

A
N

D
 

503, 504 453  
Handel in auto- en motorfietsonderdelen 
en -accessoires 0 0 30   10  30  2 

51 46 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING           

5121 4621 0 
Grth in akkerbouwprodukten en 
veevoeders 30 30 50   30 R 50  3.1 

5121 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 

5122 4622  Grth in bloemen en planten 10 10 30   0  30  2 

5123 4623  Grth in levende dieren 50 10 100 C  0  100  3.2 

5124 4624  Grth in huiden, vellen en leder 50 0 30   0  50  3.1 

5125, 5131 46217, 4631 
Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en 
consumptie-aardappelen 30 10 30   50 R 50  3.1 

5132, 5133 4632, 4633 
Grth in vlees, vleeswaren, 
zuivelprodukten, eieren, spijsoliën 10 0 30   50 R 50  3.1 

5134 4634  Grth in dranken 0 0 30   0  30  2 

5135 4635  Grth in tabaksprodukten 10 0 30   0  30  2 

5136 4636  Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30   0  30  2 

5137 4637  Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10 30   0  30  2 

5138, 5139 4638, 4639 
Grth in overige voedings- en 
genotmiddelen 10 10 30   10  30  2 

514 464, 46733 Grth in overige consumentenartikelen 10 10 30   10  30  2 

5151.1 46711 0 Grth in vaste brandstoffen:           

5151.1 46711 1 - klein, lokaal verzorgingsgebied 10 50 50   30  50  3.1 

5152.2 /.3 46722, 46723 Grth in metalen en -halffabrikaten 0 10 100   10  100  3.2 

5153 4673 0 Grth in hout en bouwmaterialen:           

5153 4673 1 - algemeen: b.o. > 2000 m² 0 10 50   10  50  3.1 

5153 4673 2 - algemeen: b.o. <= 2000 m² 0 10 30   10  30  2 

5153.4 46735 4 zand en grind:           

5153.4 46735 5 - algemeen: b.o. > 200 m² 0 30 100   0  100  3.2 

5153.4 46735 6 - algemeen: b.o. <= 200 m²  0 10 30   0  30  2 

5154 4674 0 
Grth in ijzer- en metaalwaren en 
verwarmingsapparatuur:           

5154 4674 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m² 0 0 50   10  50  3.1 

5155.1 46751  Grth in chemische produkten 50 10 30   100 R 100 D 3.2 

5156 4676  Grth in overige intermediaire goederen 10 10 30   10  30  2 

518 466 0 Grth in machines en apparaten:           

518 466 1 - machines voor de bouwnijverheid 0 10 100   10  100  3.2 

518 466 2 - overige 0 10 50   0  50  3.1 

519 466, 469 
Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, 
vakbenodigdheden e.d. 0 0 30   0  30  2 

60 49 - VERVOER OVER LAND           

6022 493  Taxibedrijven 0 0 30 C  0  30  2 

6023 493  Touringcarbedrijven 10 0 100 C  0  100  3.2 

6024 494 0 
Goederenwegvervoerbedrijven (zonder 
schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m² 0 0 100 C  30  100  3.2 

6024 494 1 
- Goederenwegvervoerbedrijven (zonder 
schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m² 0 0 50 C  30  50  3.1 

63 52 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER           
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6312 52102, 52109 A Distributiecentra, pak- en koelhuizen 30 10 50 C  50 R 50 D 3.1 

6312 52109 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 0 0 30 C  10  30  2 

64 53 - POST EN TELECOMMUNICATIE           

641 531, 532 Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C  0  30  2 

642 61 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C  0  10  1 

71 77 - 
VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, 
MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN           

711 7711  Personenautoverhuurbedrijven 10 0 30   10  30  2 

713 773  
Verhuurbedrijven voor machines en 
werktuigen 10 0 50   10  50 D 3.1 

714 772  
Verhuurbedrijven voor roerende goederen 
n.e.g. 10 10 30   10  30 D 2 

73 72 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK           

731 721  
Natuurwetenschappelijk speur- en 
ontwikkelingswerk 30 10 30   30 R 30  2 

732 722  
Maatschappij- en geesteswetenschappelijk 
onderzoek 0 0 10   0  10  1 

74 

63, 69tm71, 73, 
74, 77, 78, 
80tm82 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING           

747 812  Reinigingsbedrijven voor gebouwen 50 10 30   30  50 D 3.1 

7481.3 74203  Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 C  10  30  2 

7484.3 82991  
Veilingen voor landbouw- en 
visserijprodukten 50 30 200 C  50 R 200  4.1 

7484.4 82992  Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 0 0 10   0  10  1 

90 37, 38, 39 - MILIEUDIENSTVERLENING           

9001 3700 A0 
RWZI's en gierverwerkingsinricht., met 
afdekking voorbezinktanks:           

9002.1 381 A Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d. 50 30 50   10  50  3.1 

9002.1 381 B Gemeentewerven (afval-inzameldepots) 30 30 50   30 R 50  3.1 

9301.1 96011 A Wasserijen en strijkinrichtingen 30 0 50 C  30  50  3.1 

 9301.1 B Tapijtreinigingsbedrijven 30 0 50   30  50  3.1 

 9301.2  Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30   30 R 30  2 

 9301.3 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30   0  30  2 

 9301.1 B Tapijtreinigingsbedrijven 30 0 50   30  50  3.1 

 9305 B Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 0 0 10 C  0  10  1 
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01 01 - 
LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. 
DE LANDBOUW           

014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw:           

014 016 1 
- algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 
500 m² 30 10 50   10  50 D 3.1 

014 016 3 
- plantsoenendiensten en 
hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² 30 10 50   10  50  3.1 

014 016 4 
- plantsoenendiensten en 
hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² 30 10 30   10  30  2 

02 02 - 
BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. 
BOSBOUW           

020 021, 022, 024 Bosbouwbedrijven 10 10 50   0  50  3.1 

15 10, 11 - 
VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN 
EN DRANKEN           

151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking:           

151 101, 102 1 - slachterijen en pluimveeslachterijen 100 0 100 C  50 R 100 D 3.2 

151 101 4 
- vleeswaren- en 
vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m² 100 0 100 C  50 R 100  3.2 

151 101, 102 7 - loonslachterijen 50 0 50   10  50  3.1 

151 108 8 

- vervaardiging van snacks en 
vervaardiging van kant-en-klaar-
maaltijden met p.o. < 2.000 m²  50 0 50   10  50  3.1 

152 102 0 Visverwerkingsbedrijven:           

152 102 5 - verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m² 100 10 50   30  100  3.2 

152 102 6 - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² 50 10 30   10  50  3.1 

1532, 1533 1032, 1039 0 Groente- en fruitconservenfabrieken:           

1532, 1533 1032, 1039 1 - jam 50 10 100 C  10  100  3.2 

1532, 1533 1032, 1039 2 - groente algemeen 50 10 100 C  10  100  3.2 

1532, 1533 1032, 1039 3 - met koolsoorten 100 10 100 C  10  100  3.2 

1551 1051 0 Zuivelprodukten fabrieken:           

1551 1051 3 
- melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 
t/j 50 0 100 C  50 R 100  3.2 

1552 1052 1 Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² 50 0 100 C  50 R 100  3.2 

1581 1071 0 
Broodfabrieken, brood- en 
banketbakkerijen:           

1581 1071 1 
- v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik 
van charge-ovens 30 10 30 C  10  30  2 

1581 1071 2 - v.c. >= 7500 kg meel/week 100 30 100 C  30  100  3.2 

1582 1072  Banket, biscuit- en koekfabrieken 100 10 100 C  30  100  3.2 

1584 10821 0 
Verwerking cacaobonen en vervaardiging 
chocolade- en suikerwerk:           

1584 10821 5 
- Suikerwerkfabrieken zonder suiker 
branden: p.o. > 200 m² 100 30 50   30 R 100  3.2 

1585 1073  Deegwarenfabrieken 50 30 10   10  50  3.1 

1586 1083 0 Koffiebranderijen en theepakkerijen:           

1586 1083 2 - theepakkerijen 100 10 30   10  100  3.2 

1589.2 1089 0 Soep- en soeparomafabrieken:           
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1589.2 1089 1 - zonder poederdrogen 100 10 50   10  100  3.2 

1593 t/m 
1595 

1102 t/m 
1104  Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30 C  0  30  2 

1598 1107  Mineraalwater- en frisdrankfabrieken 10 0 100   50 R 100  3.2 

17 13 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL           

171 131  Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100   30  100  3.2 

172 132 0 Weven van textiel:           

172 132 1 - aantal weefgetouwen < 50 10 10 100   0  100  3.2 

173 133  Textielveredelingsbedrijven 50 0 50   10  50  3.1 

174, 175 139  Vervaardiging van textielwaren 10 0 50   10  50  3.1 

176, 177 139, 143 
Vervaardiging van gebreide en gehaakte 
stoffen en artikelen 0 10 50   10  50  3.1 

18 14 - 
VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN 
EN VERVEN VAN BONT           

181 141  Vervaardiging kleding van leer 30 0 50   0  50  3.1 

182 141  
Vervaardiging van kleding en -toebehoren 
(excl. van leer) 10 10 30   10  30  2 

183 142, 151 
Bereiden en verven van bont; 
vervaardiging van artikelen van bont 50 10 10   10  50  3.1 

19 15 - 
VERVAARDIGING VAN LEER EN 
LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)           

192 151  
Lederwarenfabrieken (excl. kleding en 
schoeisel) 50 10 30   10  50 D 3.1 

193 152  Schoenenfabrieken 50 10 50   10  50  3.1 

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

2010.1 16101  Houtzagerijen 0 50 100   50 R 100  3.2 

2010.2 16102 0 Houtconserveringsbedrijven:           

2010.2 16102 2 - met zoutoplossingen 10 30 50   10  50  3.1 

202 1621  Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 100 30 100   10  100  3.2 

203, 204, 
205 162 0 

Timmerwerkfabrieken, vervaardiging 
overige artikelen van hout 0 30 100   0  100  3.2 

203, 204, 
205 162 1 

Timmerwerkfabrieken, vervaardiging 
overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2 0 30 50   0  50  3.1 

205 162902 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 10 30   0  30  2 

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

2112 1712 0 Papier- en kartonfabrieken:           

2112 1712 1 - p.c. < 3 t/u 50 30 50 C  30 R 50  3.1 

212 172  Papier- en kartonwarenfabrieken 30 30 100 C  30 R 100  3.2 

2121.2 17212 0 Golfkartonfabrieken:           

2121.2 17212 1 - p.c. < 3 t/u 30 30 100 C  30 R 100  3.2 

22 58 - 
UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN 
REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA           

221 581  Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10   0  10  1 

2221 1811  Drukkerijen van dagbladen 30 0 100 C  10  100  3.2 

2222 1812  Drukkerijen (vlak- en rotatie- 30 0 100   10  100  3.2 
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diepdrukkerijen) 

2222.6 18129  Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30   0  30  2 

2223 1814 A Grafische afwerking 0 0 10   0  10  1 

2223 1814 B Binderijen 30 0 30   0  30  2 

2224 1813  Grafische reproduktie en zetten 30 0 10   10  30  2 

2225 1814  Overige grafische aktiviteiten 30 0 30   10  30 D 2 

223 182  Reproduktiebedrijven opgenomen media 0 0 10   0  10  1 

23 19 - 
AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; 
BEWERKING SPLIJT-/KWEEKSTOFFEN           

2320.2 19202 A Smeeroliën- en vettenfabrieken 50 0 100   30 R 100  3.2 

24 20 - 
VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE 
PRODUKTEN           

2442 2120 0 Farmaceutische produktenfabrieken:           

2442 2120 1 - formulering en afvullen geneesmiddelen 50 10 50   50 R 50  3.1 

2442 2120 2 - verbandmiddelenfabrieken 10 10 30   10  30  2 

2462 2052 0 Lijm- en plakmiddelenfabrieken:           

2462 2052 1 - zonder dierlijke grondstoffen 100 10 100   50  100  3.2 

2464 205902 Fotochemische produktenfabrieken 50 10 100   50 R 100  3.2 

2466 205903 A 
Chemische 
kantoorbenodigdhedenfabrieken 50 10 50   50 R 50  3.1 

25 22 - 
VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN 
RUBBER EN KUNSTSTOF           

2512 221102 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:           

2512 221102 1 - vloeropp. < 100 m2 50 10 30   30  50  3.1 

2513 2219  Rubber-artikelenfabrieken 100 10 50   50 R 100 D 3.2 

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

261 231 0 Glasfabrieken:           

261 231 1 - glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j 30 30 100   30  100  3.2 

2615 231  Glasbewerkingsbedrijven 10 30 50   10  50  3.1 

262, 263 232, 234 0 Aardewerkfabrieken:           

262, 263 232, 234 1 
- vermogen elektrische ovens totaal < 40 
kW 10 10 30   10  30  2 

262, 263 232, 234 2 
- vermogen elektrische ovens totaal >= 40 
kW 30 50 100   30  100  3.2 

2661.2 23612 0 Kalkzandsteenfabrieken:           

2661.2 23612 1 - p.c. < 100.000 t/j 10 50 100   30  100  3.2 

2662 2362  Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken 50 50 100   30  100  3.2 

2663, 2664 2363, 2364 0 Betonmortelcentrales:           

2663, 2664 2363, 2364 1 - p.c. < 100 t/u 10 50 100   10  100  3.2 

2665, 2666 2365, 2369 0 
Vervaardiging van produkten van beton, 
(vezel)cement en gips:           

2665, 2666 2365, 2369 1 - p.c. < 100 t/d 10 50 100   50 R 100  3.2 

267 237 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:           

267 237 1 
- zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 
2.000 m² 10 30 100   0  100 D 3.2 

2681 2391  Slijp- en polijstmiddelen fabrieken 10 30 50   10  50 D 3.1 

2682 2399 C Minerale produktenfabrieken n.e.g. 50 50 100   50  100 D 3.2 
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28 25, 31 - 

VERVAARD. EN REPARATIE VAN 
PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. 
MACH./TRANSPORTMIDD.)           

281 251, 331 0 Constructiewerkplaatsen           

281 251, 331 1 - gesloten gebouw 30 30 100   30  100  3.2 

2821 2529, 3311 0 Tank- en reservoirbouwbedrijven:           

284 255, 331 B 
Smederijen, lasinrichtingen, 
bankwerkerijen e.d. 50 30 100   30  100 D 3.2 

2851 2561, 3311 0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:           

2851 2561, 3311 1 - algemeen 50 50 100   50  100  3.2 

2851 2561, 3311 
1
1 - metaalharden 30 50 100   50  100 D 3.2 

2851 2561, 3311 
1
2 - lakspuiten en moffelen 100 30 100   50 R 100 D 3.2 

2851 2561, 3311 2 - scoperen (opspuiten van zink) 50 50 100   30 R 100 D 3.2 

2851 2561, 3311 3 - thermisch verzinken 100 50 100   50  100  3.2 

2851 2561, 3311 4 - thermisch vertinnen 100 50 100   50  100  3.2 

2851 2561, 3311 5 
- mechanische oppervlaktebehandeling 
(slijpen, polijsten) 30 50 100   30  100  3.2 

2851 2561, 3311 6 - anodiseren, eloxeren 50 10 100   30  100  3.2 

2851 2561, 3311 7 - chemische oppervlaktebehandeling 50 10 100   30  100  3.2 

2851 2561, 3311 8 - emailleren 100 50 100   50 R 100  3.2 

2851 2561, 3311 9 
- galvaniseren (vernikkelen, verchromen, 
verzinken, verkoperen ed) 30 30 100   50  100  3.2 

2852 2562, 3311 1 Overige metaalbewerkende industrie 10 30 100   30  100 D 3.2 

287 259, 331 
A
0 

Grofsmederijen, anker- en 
kettingfabrieken:           

287 259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. 30 30 100   30  100  3.2 

29 27, 28, 33 - 
VERVAARDIGING VAN MACHINES EN 
APPARATEN           

29 27, 28, 33 0 
Machine- en apparatenfabrieken incl. 
reparatie:           

29 27, 28, 33 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 100   30  100 D 3.2 

30 26, 28, 33 - 
VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES 
EN COMPUTERS           

30 26, 28, 33 A 
Kantoormachines- en computerfabrieken 
incl. reparatie 30 10 30   10  30  2 

31 26, 27, 33 - 
VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. 
MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.           

314 272  Accumulatoren- en batterijenfabrieken 100 30 100   50  100  3.2 

316 293  Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 30   10  30  2 

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

321 t/m 
323 

261, 263, 264, 
331 

Vervaardiging van audio-, video- en 
telecom-apparatuur e.d. incl. reparatie 30 0 50   30  50 D 3.1 

3210 2612  Fabrieken voor gedrukte bedrading 50 10 50   30  50  3.1 

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

33 26, 32, 33 A 

Fabrieken voor medische en optische 
apparaten en instrumenten e.d. incl. 
reparatie 30 0 30   0  30  2 
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34 29  
VERVAARDIGING VAN AUTO'S, 
AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS           

341 291 0 Autofabrieken en assemblagebedrijven           

343 293  Auto-onderdelenfabrieken 30 10 100   30 R 100  3.2 

35 30 - 

VERVAARDIGING VAN 
TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, 
AANHANGWAGENS)           

351 301, 3315 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:           

351 301, 3315 1 - houten schepen 30 30 50   10  50  3.1 

351 301, 3315 2 - kunststof schepen 100 50 100   50 R 100  3.2 

352 302, 317 0 Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:           

352 302, 317 1 - algemeen 50 30 100   30  100  3.2 

353 303, 3316 0 Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:           

354 309  Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 30 10 100   30 R 100  3.2 

355 3099  Transportmiddelenindustrie n.e.g. 30 30 100   30  100 D 3.2 

36 31 - 
VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN 
OVERIGE GOEDEREN N.E.G.           

361 310 1 Meubelfabrieken 50 50 100   30  100 D 3.2 

361 9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 0 10 10   0  10  1 

362 321  Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10   10  30  2 

363 322  Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30   10  30  2 

364 323  Sportartikelenfabrieken 30 10 50   30  50  3.1 

365 324  Speelgoedartikelenfabrieken 30 10 50   30  50  3.1 

3663.2 32999  
Vervaardiging van overige goederen 
n.e.g. 30 10 50   30  50 D 3.1 

45 41, 42, 43 - BOUWNIJVERHEID           

45 41, 42, 43 0 
Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 
m² 10 30 100   10  100  3.2 

45 41, 42, 43 1 
- bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 
m² 10 30 50   10  50  3.1 

45 41, 42, 43 2 
Aannemersbedrijven met werkplaats: 
b.o. > 1000 m² 10 30 50   10  50  3.1 

45 41, 42, 43 3 
- aannemersbedrijven met werkplaats: 
b.o.< 1000 m² 0 10 30   10  30  2 

50 45, 47 - 

HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, 
MOTORFIETSEN; 
BENZINESERVICESTATIONS           

501, 502, 
504 451, 452, 454 

Handel in auto's en motorfietsen, 
reparatie- en servicebedrijven 10 0 30   10  30  2 

501 451  
Handel in vrachtauto's (incl. import en 
reparatie) 10 10 100   10  100  3.2 

5020.4 45204 A Autoplaatwerkerijen 10 30 100   10  100  3.2 

5020.4 45204 B Autobeklederijen 0 0 10   10  10  1 

5020.4 45204 C Autospuitinrichtingen 50 30 30   30 R 50  3.1 

5020.5 45205  Autowasserijen 10 0 30   0  30  2 

503, 504 453  
Handel in auto- en motorfietsonderdelen 
en -accessoires 0 0 30   10  30  2 

505 473 0 Benzineservisestations:           

505 473 3 - zonder LPG 30 0 30   10  30  2 

51 46 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING           
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511 461  Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 10   0  10  1 

5121 4621 0 
Grth in akkerbouwprodukten en 
veevoeders 30 30 50   30 R 50  3.1 

5122 4622  Grth in bloemen en planten 10 10 30   0  30  2 

5123 4623  Grth in levende dieren 50 10 100 C  0  100  3.2 

5124 4624  Grth in huiden, vellen en leder 50 0 30   0  50  3.1 

5125, 5131 46217, 4631 
Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en 
consumptie-aardappelen 30 10 30   50 R 50  3.1 

5132, 5133 4632, 4633 
Grth in vlees, vleeswaren, 
zuivelprodukten, eieren, spijsoliën 10 0 30   50 R 50  3.1 

5134 4634  Grth in dranken 0 0 30   0  30  2 

5135 4635  Grth in tabaksprodukten 10 0 30   0  30  2 

5136 4636  Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30   0  30  2 

5137 4637  Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10 30   0  30  2 

5138, 5139 4638, 4639 
Grth in overige voedings- en 
genotmiddelen 10 10 30   10  30  2 

514 464, 46733 Grth in overige consumentenartikelen 10 10 30   10  30  2 

5151.1 46711 0 Grth in vaste brandstoffen:           

5151.1 46711 1 - klein, lokaal verzorgingsgebied 10 50 50   30  50  3.1 

5151.2 46712 0 
Grth in vloeibare en gasvormige 
brandstoffen:           

5151.3 46713  
Grth minerale olieprodukten (excl. 
brandstoffen) 100 0 30   50  100  3.2 

5152.1 46721 0 Grth in metaalertsen:           

5152.2 /.3 46722, 46723 Grth in metalen en -halffabrikaten 0 10 100   10  100  3.2 

5153 4673 0 Grth in hout en bouwmaterialen:           

5153 4673 1 - algemeen: b.o. > 2000 m² 0 10 50   10  50  3.1 

5153.4 46735 4 zand en grind:           

5153.4 46735 5 - algemeen: b.o. > 200 m² 0 30 100   0  100  3.2 

5154 4674 0 
Grth in ijzer- en metaalwaren en 
verwarmingsapparatuur:           

5154 4674 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m² 0 0 50   10  50  3.1 

5155.1 46751  Grth in chemische produkten 50 10 30   
10
0 R 100 D 3.2 

5156 4676  Grth in overige intermediaire goederen 10 10 30   10  30  2 

5157 4677 0 Autosloperijen: b.o. > 1000 m² 10 30 100   30  100  3.2 

5157.2/3 4677 0 
Overige groothandel in afval en schroot: 
b.o. > 1000 m² 10 30 100   10  100 D 3.2 

5157.2/3 4677 1 
- overige groothandel in afval en schroot: 
b.o. <= 1000 m² 10 10 50   10  50  3.1 

518 466 0 Grth in machines en apparaten:           

518 466 1 - machines voor de bouwnijverheid 0 10 100   10  100  3.2 

518 466 2 - overige 0 10 50   0  50  3.1 

519 466, 469 
Overige grth (bedrijfsmeubels, 
emballage, vakbenodigdheden e.d. 0 0 30   0  30  2 

52 47 - 
DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. 
PARTICULIEREN           

527 952  
Reparatie t.b.v. particulieren (excl. 
auto's en motorfietsen) 0 0 10   10  10  1 
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60 49 - VERVOER OVER LAND           

6022 493  Taxibedrijven 0 0 30 C  0  30  2 

6023 493  Touringcarbedrijven 10 0 100 C  0  100  3.2 

6024 494 0 
Goederenwegvervoerbedrijven (zonder 
schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m² 0 0 100 C  30  100  3.2 

6024 494 1 
- Goederenwegvervoerbedrijven (zonder 
schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m² 0 0 50 C  30  50  3.1 

63 52 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER           

6311.2 52242 0 
Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. 
binnenvaart:           

6311.2 52242 2 - stukgoederen 0 10 100   50 R 100 D 3.2 

6312 
52102, 
52109 A Distributiecentra, pak- en koelhuizen 30 10 50 C  50 R 50 D 3.1 

6312 52109 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 0 0 30 C  10  30  2 

6321 5221  
Stalling van vrachtwagens (met 
koelinstallaties) 10 0 100 C  30  100  3.2 

64 53 - POST EN TELECOMMUNICATIE           

641 531, 532 Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C  0  30  2 

642 61 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C  0  10  1 

71 77 - 
VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, 
MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN           

90 37, 38, 39 - MILIEUDIENSTVERLENING           

9001 3700 
A
0 

RWZI's en gierverwerkingsinricht., met 
afdekking voorbezinktanks:           

9002.1 381 A 
Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven 
e.d. 50 30 50   10  50  3.1 

9002.1 381 B Gemeentewerven (afval-inzameldepots) 30 30 50   30 R 50  3.1 

9002.2 382 
A
0 Afvalverwerkingsbedrijven:           

9002.2 382 
A
2 - kabelbranderijen 100 50 30   10  100  3.2 

9002.2 382 
A
4 

- pathogeen afvalverbranding (voor 
ziekenhuizen) 50 10 30   10  50  3.1 

9002.2 382 
A
5 - oplosmiddelterugwinning 100 0 10   30 R 100 D 3.2 

9002.2 382 
A
7 

- verwerking fotochemisch en galvano-
afval 10 10 30   30 R 30  2 

9002.2 382 
C
0 Composteerbedrijven:           

9002.2 382 
C
3 - belucht v.c. < 20.000 ton/jr 100 100 100   10  100  3.2 

93 96 - OVERIGE DIENSTVERLENING           

9301.1 96011 A Wasserijen en strijkinrichtingen 30 0 50 C  30  50  3.1 

9301.1 96011 B Tapijtreinigingsbedrijven 30 0 50   30  50  3.1 

9301.2 96012  Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30   30 R 30  2 

9301.3 96013 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30   0  30  2 

 



 

 

B i j l a g e  3 :   

S t a a t  v a n  H o r e c a t y p e n  



Categorie Inrichtingen (niet limitatief) Omschrijving 

1 discotheek, kroeg, dancing verstrekken en ter plaatse nuttigen van 

(alcoholhoudende) dranken/snacks en 

borrelhapjes/muziek 

2 dorpscafé, brasserie, zalenverhuur, 

restaurant, hotel, grandcafé 

verstrekken en ter plaatse nuttigen van 

(alcoholhoudende) dranken/maaltijden en 

kleine etenswaren met achtergrondmuziek 

3 lunchroom, ijssalon, snackbar verstrekken van al dan niet ter plekke te 

nuttigen kleine etenswaren en dranken 

(zwakalcoholisch) 

4 wijkcentra, sociaal-culturele 

voorzieningen, kantines, 

sportverenigingen, ondergeschikte 

nevenfuncties 

paracommerciële horeca en horeca als 

nevenfunctie, gekoppeld en gerelateerd aan 

een hoofdfunctie 

 

 

 



 

 

B i j l a g e  4 :  

S t a a t  v a n  B e d r i j v e n  –  

A a n - h u i s - v e r b o n d e n  

b e d r i j v e n   
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22 58 -
22 58 - UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA
221 581 Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10 0 10 1 1 P 1
2223 1814 A Grafische afwerking 0 0 10 0 10 1 1 G 1
223 182 Reproduktiebedrijven opgenomen media 0 0 10 0 10 1 1 G 1
36 31 -
36 31 - VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.
361 9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 0 10 10 0 10 1 1 P 1
40 35 -
40 35 - PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER
40 35 A0 Elektriciteitsproduktiebedrijven (electrisch vermogen >= 50 MWe)
40 35 D3 - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A 0 0 10 C 10 10 1 1 P 1
50 45, 47 -
50 45, 47 - HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS
5020.4 45204 B Autobeklederijen 0 0 10 10 10 1 1 G 1
51 46 -
51 46 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING
511 461 Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 10 0 10 1 1 P 1
52 47 -
52 47 - DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN
5231, 5232 4773, 4774 Apotheken en drogisterijen 0 0 0 10 10 1 1 P 1
527 952 Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) 0 0 10 10 10 1 1 P 1
55 55 -
55 55 - LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING
5551 5629 Kantines 10 0 10 C 10 10 D 1 1 P 1
61, 62 50, 51 -
61, 62 50, 51 - VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT
63 52 -
63 52 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER
633 791 Reisorganisaties 0 0 10 0 10 1 1 P 1
634 5229 Expediteurs, cargadoors (kantoren) 0 0 10 0 10 D 1 1 P 1
64 64 -
64 53 - POST EN TELECOMMUNICATIE
642 61 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C 0 10 1 1 P 1
642 61 B0 zendinstallaties:
642 61 B2 - FM en TV 0 0 0 C 10 10 1 1 P 2
642 61 B3 - GSM en UMTS-steunzenders (indien bouwvergunningplichtig) 0 0 0 C 10 10 1 1 P 2
65, 66, 67 64, 65, 66 -
65, 66, 67 64, 65, 66 - FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN
65, 66, 67 64, 65, 66 A Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen 0 0 10 C 0 10 1 1 P 1
70 41, 68 -
70 41, 68 - VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED

              AFSTANDEN IN METERS            INDICES
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              AFSTANDEN IN METERS            INDICES

70 41, 68 A Verhuur van en handel in onroerend goed 0 0 10 0 10 1 1 P 1
72 62 -
72 62 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE
72 62 A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 0 0 10 0 10 1 1 P 1
73 72 -
73 72 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK
732 722 Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 0 0 10 0 10 1 1 P 1
75 84 -
85 86 -
85 86 - GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG
8514, 8515 8691, 8692 Consultatiebureaus 0 0 10 0 10 1 1 P 1
91 94 -
91 94 - DIVERSE ORGANISATIES
9111 941, 942 Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren) 0 0 10 0 10 1 1 P 1
92 59 -
92 59 - CULTUUR, SPORT EN RECREATIE
926 931 2 - binnenbanen: boogbanen 0 0 10 C 10 10 1 1 P 1
93 93 -
93 96 - OVERIGE DIENSTVERLENING
9301.3 96013 B Wasserettes, wassalons 0 0 10 0 10 1 1 P 1
9302 9602 Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten 0 0 10 0 10 1 1 P 1
9305 9609 B Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 0 0 10 C 0 10 D 1 1 P 1
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