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I n l e i d i n g  

De gemeente Anna Paulowna heeft het voornemen direct ten zuiden van be-

drijventerrein Kruiswijk II in Anna Paulowna bedrijventerrein Kruiswijk III aan 

te leggen. Door middel van het voorliggende bestemmingsplan wordt de aanleg 

en het gebruik van het bedrijventerrein planologisch-juridisch mogelijk ge-

maakt. 

 

Het plangebied van het voorliggende bestemmingsplan betreft de percelen di-

rect ten zuiden van het bedrijventerrein Kruiswijk II, ten westen langs de spoor-

weg Schagen - Den Helder en ten noorden van de Grasweg. Het plangebied ligt 

ten westen van Anna Paulowna. In de figuur voor deze toelichting is op de over-

zichtskaart het plangebied weergegeven. 

 

Het voorliggende bestemmingsplan is een gedeeltelijke herziening van het be-

stemmingsplan Buitengebied 2006 zoals dat door de gemeenteraad is vastge-

steld op 19 januari 2009 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 11 au-

gustus 2009. 

 

Na de inleiding in dit hoofdstuk is in hoofdstuk 2 een omschrijving van het plan 

voor de aanleg van het bedrijventerrein Kruiswijk III opgenomen. Hierin is ook 

het nut en de noodzaak van het bedrijventerrein uiteengezet. In hoofdstuk 3 is 

een omschrijving van de bestaande situatie in en in de directe omgeving van 

het plangebied opgenomen. Het van toepassing zijnde ruimtelijk beleid van 

het rijk, de provincie en de gemeente is uiteengezet in hoofdstuk 4. Hierna 

zijn in hoofdstuk 5 de planologische randvoorwaarden uiteengezet waarin ook 

een samenvatting van de hiervoor uitgevoerde onderzoeken is opgenomen. Een 

toelichting op de juridische opzet van het bestemmingsplan is opgenomen in 

hoofdstuk 6. Als laatste is in hoofdstuk 7 de economische en maatschappelijke 

uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan uiteengezet. 

 

AANLEIDING 

PLANGEBIED 

GELDENDE 

BESTEMMINGSPLAN 

LEESWIJZER 
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P l a n o m s c h r i j v i n g  

2 . 1   

P l a n o m s c h r i j v i n g  

Door middel van het voorliggende bestemmingsplan wordt de aanleg en het 

gebruik van bedrijventerrein Kruiswijk III mogelijk gemaakt. In figuur 1 is een 

mogelijke inrichting van het bedrijventerrein weergegeven. 

 

In het plan is de aanleg van een bedrijventerrein direct ten zuiden van bedrij-

venterrein Kruiswijk II voorzien. Op het bedrijventerrein kunnen in hoofdlijnen 

drie gebieden worden onderscheiden: 

1. ‘Gewone’ bedrijfspercelen. 

 Het grootste deel van het bedrijventerrein is bedoeld voor bedrijven die 

vooral behoefte hebben aan ruimte. Een bijzondere uitstraling is niet 

noodzakelijk. 

2. Bedrijfspercelen met een bijzondere uitstraling. 

 Het deel van het bedrijventerrein direct langs de ontsluitingsweg over 

het terrein is bedoeld voor bedrijven die behoefte hebben aan een be-

drijfsterrein en -gebouw met een bijzondere uitstraling. Deze behoefte 

hangt gedeeltelijk samen met het in verhouding grote aantal bezoekers 

van het bedrijf of met de werkzaamheden van het bedrijf waarbij een 

bijzondere uitstraling wenselijk is. Hier is ook ruimte voor de vestiging 

van een kantoor. Daarbij ligt dit deel van het bedrijventerrein in het 

zicht vanuit de trein over de spoorweg Schagen - Den Helder. De uitstra-

ling van het bedrijfsterrein en de -gebouwen hier bepalen dan ook voor 

een groot deel het beeld van het bedrijventerrein. Ook dit in overwe-

ging nemende is een bijzondere uitstraling hier wenselijk. 

3. Bedrijfspercelen voor wonen en werken. 

 Het deel van het bedrijventerrein direct langs de Grasweg en het wes-

ten is bedoeld voor bedrijven waar ook wonen mogelijk is. Dit zijn vaak 

bedrijven op kleine schaal, waar wonen en werken sterk met elkaar ver-

bonden zijn. Deze bedrijven hebben vaak een binding met de gemeente. 

Om te voorkomen dat de bedrijfswoningen alleen voor wonen worden 

gebruikt en geen onderdeel van een bedrijf zijn, moeten de bedrijfswo-

ningen een duidelijke verbinding hebben met de bedrijfsgebouwen. 

 

Op het bedrijventerrein zijn mogelijkheden voor de vestiging van bedrijven in 

milieucategorie 1, 2, 3.1 en 3.2 (op basis van de uitgave Bedrijven en Milieu-

zonering, versie 2009, van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten). Om 

een goede ruimtelijke ordening te waarborgen en (milieu)hinder van bedrijven  
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te voorkomen zijn daarom in het plan verschillende milieuzones opgenomen, 

waarin de bedrijven zich - al naar gelang hun milieubelasting - kunnen vesti-

gen. 

 

 
F i g u u r  1 .  M o g e l i j k e  i n r i c h t i n g  v a n  h e t  b e d r i j v e n t e r r e i n .  

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

r o d e  m a r k e r i n g  a a n g e g e v e n  ( B r o n :  B r e i j n  S t e d e l i j k e  I n f r a ,  2 0 1 1 )  

 

Het bedrijventerrein wordt ontsloten langs een nieuwe ontsluitingsweg op het 

bedrijventerrein. De ontsluitingsweg ligt in het oosten van het plangebied, in 

het verlengde van de Kruiswijk, een ontsluitingsweg van het bedrijventerrein 
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Kruiswijk II. In het zuidoosten van het plangebied is een aansluiting op de Gras-

weg voorzien. 

 

Het bedrijventerrein heeft een oppervlakte van ongeveer 8,3 hectare. Dit is de 

oppervlakte met inbegrip van het water, de wegen en dergelijke, de zoge-

noemde bruto-oppervlakte. De oppervlakte waar de vestiging van bedrijven 

mogelijk is, de zogenoemde netto-oppervlakte, is ongeveer 5 hectare. 

 

De oppervlakte van het bedrijventerrein is verkleind ten opzichte van hetgeen 

eerder in het voorontwerpbestemmingsplan was opgenomen. Het deel dat niet 

in dit bestemmingsplan zal worden meegenomen is in figuur 1 met rood aange-

geven. Het is wel de intentie van de gemeente – overeenkomstig de structuur-

visie Bedrijventerreinen – om dit deel te zijner tijd alsnog voor bedrijfsgebruik 

te bestemmen. Vooralsnog wordt de vigerende agrarische bestemming gehand-

haafd. 

 

In overeenstemming met de provinciale planningsopgave is van de netto-

oppervlakte van 5 hectare ten minste 3,5 hectare bedoeld voor bedrijven in de 

zogenoemde basisclusters industrie en bouw, consumentendiensten, trans-

port/logistiek/groothandel en dienstverlening. De andere 1,5 hectare is onder 

andere bedoeld als vervangende vestigingsplaats voor op het bedrijventerrein 

Spoorsingel gevestigde bedrijven, ‘schuifruimte’ om de herinrichting en her-

ontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen mogelijk te maken, agri-

business, detailhandel in volumineuze goederen en zelfstandige kantoren. Op 

grond van het gemeentelijk beleid is het bedrijventerrein Kruiswijk III bedoeld 

voor lokale bedrijven. 

 

Door de aanleg van het bedrijventerrein, zoals dat in het voorliggende be-

stemmingsplan is voorzien, is er sprake van een logische aansluiting op het 

stedelijk en landelijk gebied van de gemeente Anna Paulowna, op de bedrij-

venterreinen Kruiswijk I en II en op de bestaande wegen. 

2 . 2   

N u t  e n  n o o d z a a k  

Bij het beoordelen van het nut en de noodzaak van het bedrijventerrein Kruis-

wijk III moeten de vraag naar en het aanbod van bedrijventerrein in de ge-

meente in de periode tot ongeveer 2021 met elkaar vergeleken worden. Deze 

periode is in overeenstemming met de periode waarna het voorliggende be-

stemmingsplan herzien moet worden. Daarbij is niet alleen de vraag naar en 

het aanbod van de daadwerkelijke ruimte aan bedrijventerrein belangrijk maar 

ook de kwaliteit van het bedrijventerrein. 
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2 . 2 . 1   

V r a a g  

In de vraag kunnen drie verschillende soorten onderscheiden worden: 

- uitbreidingsvraag; 

- vervangingsvraag; 

- bijzondere vraag. 

Deze verschillende soorten worden hierna uiteengezet. 

 

U i t b r e i d i n g s v r a a g  

Op basis van de provinciale planningsopgave zoals opgenomen in de bijlage bij 

de Structuurvisie Noord-Holland 2040 is er in de periode tot en met 2021 vraag 

naar bedrijventerrein van 3,5 hectare in de gemeente Anna Paulowna. Deze 

vraag is bepaald op basis van een in december 2008 door ECORYS uitgevoerd 

onderzoek naar de vraag naar en het aanbod van bedrijventerreinen. De resul-

taten van het onderzoek zijn opgenomen in het rapport Kwaliteitsmatch vraag 

en aanbod bedrijventerreinen Kop van Noord-Holland. De vraag betreft de 

vraag naar bedrijfsterrein van bedrijven in de zogenoemde basisclusters:  

- industrie en bouw; 

- consumentendiensten; 

- transport/logistiek/groothandel; 

- dienstverlening. 

 

Om meer inzicht te krijgen in de vraag naar bedrijventerreinen in de periode 

tot en met 2021 is in november 2010 door Stec-groep een onderzoek uitge-

voerd. De resultaten zijn opgenomen in het rapport Marktonderbouwing Kruis-

wijk III. Het rapport is als losse bijlage bij de toelichting opgenomen. Uit de 

resultaten blijkt naar de mening van Stec-groep dat de uitbreidingsvraag 

2,7 hectare tot 5,4 hectare bedraagt. Dit sluit goed aan bij de vraag naar be-

drijventerrein van 3,5 hectare zoals opgenomen in de provinciale planningsop-

gave. 

 

V e r v a n g i n g s v r a a g  

De vervangingsvraag bestaat uit drie onderdelen: 

1. de herinrichting van bedrijventerrein Spoorsingel; 

2. de herontwikkeling van andere bestaande bedrijfsterreinen; 

3. ‘schuifruimte’. 

 

B e d r i j v e n t e r r e i n  S p o o r s i n g e l  

De gemeente wil medewerking verlenen aan de herinrichting (de zogenoemde 

transformatie) van het bedrijventerrein Spoorsingel. Het bedrijventerrein is 

een terrein van 1,2 hectare. Op het bedrijventerrein zijn vooral bedrijven met 

een kleine schaal gevestigd. Deze bedrijven wil de gemeente op een ander be-

drijventerrein een vervangende vestigingsplaats bieden. Ook al is op dit mo-

ment niet duidelijk wanneer de herinrichting precies plaatsvindt, de gemeente 

verwacht dat deze zeker in de periode tot ongeveer 2021 zal plaatsvinden.  
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Daardoor is er in deze periode vraag naar een bedrijventerrein van 1,2 hectare 

om de op het terrein gevestigde bedrijven een vervangende vestigingsplaats te 

bieden. 

 

A n d e r e  b e s t a a n d e  b e d r i j f s t e r r e i n e n  

Verder is er ook bij enkele al in de gemeente gevestigde bedrijven vraag naar 

een vestigingsplaats op een bedrijventerrein. Na het verplaatsen van deze be-

drijven zal op een deel van de bestaande vestigingsplaatsen een herinrichting 

worden uitgevoerd, waarbij ook het gebruik van de gronden gewijzigd wordt 

naar, als voorbeeld, wonen. Dit betekent dat deze bedrijfsterreinen geen on-

derdeel meer zijn van het aanbod aan bedrijfsterreinen in de gemeente. Om-

dat bedrijven bij het verplaatsen vaak de keuze maken voor een enigszins rui-

mer bedrijfsterrein verwacht de gemeente dat er in totaal sprake is van een 

extra vraag naar bedrijfsterrein. Deze vraag is hierna in de oppervlakte voor de 

‘schuifruimte’ verwerkt. 

 

S c h u i f r u i m t e  

De gemeente wil om: 

- de herinrichting van het bedrijventerrein Spoorsingel; 

- de herontwikkeling van andere bestaande bedrijventerreinen; en 

- het verplaatsen van al in de gemeente gevestigde bedrijven; 

mogelijk te maken, ook over enige ‘schuifruimte’ beschikken. 

 

Bedrijven die een nieuwe vestigingsplaats zoeken, zoeken vaak een vestigings-

plaats met meer ruimte dan de bestaande vestigingsplaats. Uit de resultaten 

van het in november 2010 door Stec-groep uitgevoerde onderzoek blijkt naar 

de mening van Stec-groep dat de vervangingsvraag 1,5 hectare tot 2,5 hectare 

is. Deze oppervlakte is met inbegrip van de vraag van 1,3 hectare1 voor het 

bieden van een vervangende vestigingsplaats van de op het bedrijventerrein 

Spoorsingel gevestigde bedrijven. Dit in overweging nemende wil de gemeente 

‘schuifruimte’ van 1 hectare maken. 

 

Op basis van de nu bij de gemeente bekende vraag is de vervangingsvraag on-

geveer 2,2 hectare (1,2 hectare voor bedrijventerrein Spoorsingel en 1 hectare 

‘schuifruimte’), uiteenlopend van 1,5 hectare tot 2,5 hectare. 

 

B i j z o n d e r e  v r a a g  

De bijzondere vraag bestaat uit drie onderdelen: 

1. agri-business; 

2. detailhandelsbedrijven in volumineuze goederen; 

3. zelfstandige kantoren. 

 

 

 

                                                   
1 Voor de duidelijkheid wordt opgemerkt dat deze oppervlakte enigszins afwijkt van de hier 

gebruikte oppervlakte van 1,2 hectare van bedrijventerrein Spoorsingel 
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A g r i - b u s i n e s s  

In de gemeente is vraag naar vestigingsplaatsen voor agri-business (onder an-

dere bedrijven voor het verpakken van landbouwgoederen, de verhuur van 

landbouwmateriaal, zaadveredeling en mogelijke andere werkzaamheden voor 

de landbouw). De op dit moment bij de gemeente bekende vraag betreft enke-

le bedrijven. Om ten minste deze bedrijven een goede vestigingsplaats te bie-

den is ongeveer 0,5 hectare tot 1,5 hectare nodig. 

 

D e t a i l h a n d e l s b e d r i j v e n  i n  v o l u m i n e u z e  g o e d e r e n  

De gemeente verwacht dat er ook vraag is naar een vestigingsplaats voor be-

staande  detailhandelsbedrijven in volumineuze goederen in de gemeente op 

het bedrijventerrein Kruiswijk III. Ook nieuwe detailhandelsbedrijven zoeken 

mogelijk een vestigingsplaats. Dergelijke bedrijven passen vanwege de aard en 

schaal vaak niet goed in de bestaande detailhandelsstructuur in het stedelijk 

gebied. 

 

Om een goede detailhandelsstructuur in het dorp en de gemeente Anna 

Paulowna te waarborgen wil de gemeente deze bedrijven een vestigingsplaats 

op een bedrijventerrein bieden. Duidelijk is dat nieuwe bedrijven een aanvul-

ling moeten zijn op het bestaande aanbod; de vestiging van deze bedrijven 

mag de bestaande detailhandelsstructuur niet verstoren. De gemeente wil dan 

ook alleen vestigingsmogelijkheden bieden voor detailhandelsbedrijven in vo-

lumineuze goederen (auto's, boten, caravans, tuininrichtingsartikelen, grove 

bouwmaterialen, keukens en sanitair en naar de aard hiermee vergelijkbare 

goederen). In overeenstemming met het provinciaal beleid wil de gemeente 

deze detailhandelsbedrijven tot een gezamenlijke oppervlakte van ten hoogste 

1.500 m² op het bedrijventerrein kunnen vestigen. 

 

Z e l f s t a n d i g e  k a n t o r e n  

Kantoren passen vaak goed in het stedelijk gebied. Toch zijn er situaties waar-

bij de vestiging van een kantoor in het stedelijk gebied niet mogelijk of wense-

lijk is (onder andere bij kantoren met een grote behoefte aan parkeerruimte). 

Deze kantoren wil de gemeente een vestigingsplaats op een bedrijventerrein 

bieden. In overeenstemming met het provinciaal beleid wil de gemeente kan-

toren een vestigingsplaats op het bedrijventerrein bieden: 

- wanneer deze onderdeel zijn van een bedrijf tot ten hoogste 50% van 

het bedrijfsvloeroppervlak of tot ten hoogste 2.000 m²; 

- zelfstandige kantoren van ten hoogste 750 m². 

 

De gemeente verwacht dat de bijzondere vraag naar bedrijfsterrein voor 

agri-business, detailhandelsbedrijven in volumineuze goederen en zelfstandige 

kantoren ongeveer 1 hectare tot 2 hectare is. 

 

S a m e n v a t t i n g  v a n  d e  v r a a g  

In tabel 1 is een samenvatting van de hiervoor uiteengezette vraag opgenomen. 
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Tabel 1. Vraag naar bedrijventerrein (netto oppervlakte) 

 oppervlakte (ha) spreiding (ha) 

uitbreidingsvraag   

provinciale planningsopgave 3,5 2,7 - 5,4 

vervangingsvraag   

herinrichting bedrijventerrein Spoorsingel 1,2 

‘schuifruimte’ 1,0 
1,5 - 2,5 

bijzondere vraag   

agri-business 1,0 

volumineuze detailhandel - 

zelfstandige kantoren - 

1,0 - 2,0* 

totaal 6,7 5,2 - 9,9 

* deze spreiding geldt voor de totale bijzondere vraag 

 

De in tabel 1 opgenomen vraag naar bedrijventerrein van ongeveer 5,2 hectare 

tot 9,9 hectare sluit goed aan op de resultaten van het in november 2010 door 

Stec-groep uitgevoerde onderzoek. Hieruit blijkt namelijk dat de vraag naar 

bedrijventerreinen in Anna Paulowna ongeveer 5 hectare tot 9,5 hectare is. 

2 . 2 . 2   

A a n b o d  

In de gemeente Anna Paulowna liggen verschillende bedrijventerreinen. Met 

uitzondering van het bedrijventerrein Kruiswijk II zijn de gronden op de andere 

bedrijventerreinen al uitgegeven. Op het bedrijventerrein Kruiswijk II is onge-

veer nog 0,5 hectare van de gronden niet uitgegeven. 

 

Zoals hiervoor al is opgemerkt wil de gemeente het bedrijventerrein Spoorsin-

gel herinrichten. Omdat alle gronden op dit bedrijventerrein al zijn uitgege-

ven, heeft dit geen gevolgen voor het aanbod van bedrijventerrein. De op dit 

bedrijventerrein gevestigde bedrijven zoeken een nieuwe vestigingsplaats, 

wanneer de herinrichting plaatsvindt. De oppervlakte van het bedrijventerrein 

is dan ook hiervoor als “vraag naar bedrijventerrein” opgenomen. 

 

Op het bedrijventerrein Kruiswijk III, zoals dat in dit bestemmingsplan is voor-

zien, is 5,0 hectare van de gronden uit te geven. Van deze vestigingsruimte is, 

in overeenstemming met de provinciale planningsopgave, ten minste 3,5 hec-

tare bedoeld voor bedrijven in de basisclusters: 

- industrie en bouw; 

- consumentendiensten; 

- transport/logistiek/groothandel; 

- dienstverlening. 

 

De andere 1,5 hectare is bedoeld voor: 

- de herinrichting van bedrijventerrein Spoorsingel; 

- als ‘schuifruimte’; 

- agri-business; 

- volumineuze detailhandel; 

- zelfstandige kantoren. 
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Daarbij is op het bedrijventerrein ook ruimte voor wonen en werken. Deze 

ruimte is bedoeld voor bedrijven met een kleine schaal waar wonen en werken 

sterk met elkaar verbonden zijn. 

 

Het bedrijventerrein Kruiswijk III biedt in de eerste plaats een vestigingsplaats 

aan bedrijven met een binding aan de gemeente. Deze binding hangt onder 

andere samen met de markt van het bedrijf, de leveranciers, de woonplaats 

van de werknemers en dergelijke. 

 

In tabel 2 is een samenvatting opgenomen van het aanbod van het bedrijven-

terrein met inbegrip van het bedrijventerrein Kruiswijk III. 

 
Tabel 2. Aanbod van bedrijventerrein (netto oppervlakte) 

 oppervlakte (ha) 

Kruiswijk II 0,5 

Kruiswijk III 5,0 

totaal 5,5 

2 . 2 . 3   

C o n c l u s i e  

De vraag naar bedrijventerrein bedraagt ongeveer 6,7 hectare, met een zekere 

spreiding van 5,2 hectare tot 9,9 hectare. Uit overleg met de provincie 

Noord-Holland blijkt de gemeente dat de provincie verwacht dat de vraag naar 

bedrijventerrein ten hoogste ongeveer 5 hectare (netto-oppervlakte) is: de uit-

breidingsvraag van 3,5 hectare samen met de vervangingsvraag van 1,2 hectare 

vanwege de herinrichting van bedrijventerrein Spoorsingel. 

 

Zoals eerder al is aangegeven, was in het voorontwerpbestemmingsplan de 

aanleg van een bedrijventerrein met een bruto-oppervlakte van ongeveer 10 

hectare voorzien. De netto-oppervlakte van dit bedrijventerrein was 6 hectare. 

Na overleg met de provincie is door de gemeente de keuze gemaakt om de op-

pervlakte te beperken tot de oppervlakte zoals die in dit bestemmingsplan is 

voorzien: bruto-oppervlakte 8,7 hectare en netto-oppervlakte 5,0 hectare. 

 

Na de aanleg van het bedrijventerrein Kruiswijk III op grond van het voorlig-

gende bestemmingsplan is het aanbod aan bedrijventerreinen 5,5 hectare. Dit 

betekent dat het aanbod, ook na de aanleg van het bedrijventerrein Kruiswijk 

III, kleiner is dan de door de gemeente verwachte vraag. Het aanbod is enigs-

zins groter dan de door de provincie verwachte vraag, maar sluit naar de me-

ning van de gemeente hier goed op aan. Dit in overweging nemende is het nut 

en de noodzaak van het bedrijventerrein Kruiswijk III naar de mening van de 

gemeente voldoende duidelijk. 

 

Omdat de gemeente nog steeds het voornemen heeft om ook op het deel van 

de gronden ten noordwesten van het plangebied van het voorliggende be-

stemmingsplan een bedrijventerrein aan te leggen is het beeldkwaliteitsplan 

Kruiswijk III in Anna Paulowna, dat samen met het voorliggende bestemmings-
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plan is opgesteld, voor dit gebied in stand gelaten. Het wordt alleen van toe-

passing voor zover het betrekking heeft op dit bestemmingsplan. Het is van be-

lang om het gebied buiten dit bestemmingsplan deel te laten uitmaken van het 

beeldkwaliteitsplan, zodat te zijner tijd op het plan kan worden teruggegre-

pen. 
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B e s t a a n d e  

s i t u a t i e  

3 . 1   

F u n c t i o n e l e  k a r a k t e r i s t i e k  

De gronden in en in de directe omgeving van het plangebied zijn op dit mo-

ment vooral in gebruik voor agrarische doeleinden. Een klein deel van de gron-

den, langs de Grasweg, is in gebruik voor woondoeleinden. 

 

Het plangebied wordt voor het wegverkeer ontsloten langs de Grasweg, ten 

zuiden van het plangebied. Langs het oosten van het plangebied ligt de spoor-

weg Schagen - Den Helder. 

3 . 2   

R u i m t e l i j k e  k a r a k t e r i s t i e k  

Het plangebied ligt in de Anna Paulownapolder. De polder is aangelegd in de 

periode om en nabij 1850. De Anna Paulownapolder bestaat uit twee delen: de 

Westpolder, ten noordwesten van de Lage Oude Veer en Hooge Oude Veer, 

waarin ook het plangebied ligt, en de Oostpolder ten zuidoosten. 

 

 
F i g u u r  2 .  V e r k a v e l i n g  e n  b e b o u w i n g s s t r u c t u u r  

 

OMGEVING 

Hooge Oude Veer 
bebouwing op kruisingen 

van wegen 

strokenverkaveling lintbebouwing 

blokverkaveling 
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De structuur van de bebouwing in het gebied sluit aan op de verkaveling: er is 

in het gebied sprake van veel lintbebouwing langs de wegen (zoals de Gelderse 

Buurt langs de Molenvaart) en op kruisingen van wegen (zoals Anna Paulowna). 

 

De verkaveling in de polder is aangepast aan de rationele vorm van de water-

gangen. Er is sprake van een rationele blok- of strokenverkaveling van de gron-

den. 

 

De beplanting in de Westpolder betreft vooral erfbeplanting. Langs de wegen is 

sprake van weinig begeleidende beplanting. Hierin wijkt de Westpolder ook af 

van de Oostpolder, waar juist samen met de erfbeplanting ook sprake is van 

begeleidende beplanting langs de wegen. Opvallend in de Westpolder is dat de 

erfbeplanting vooral bij de oudere bebouwing aanwezig is. Dit in tegenstelling 

tot de nieuwere bebouwing (vooral rond de agrarische erven). Hierdoor hebben 

de erven twee zeer verschillende aanzichten. Vanaf de weg is sprake van groe-

ne erven terwijl vanuit 'de polder' sprake is van een aanzicht op (vooral nieu-

were) bedrijfsgebouwen. De aanwezige volgroeide bomen zijn opvallende ele-

menten in het landschap. 

 

 
F i g u u r  3 .  B e p l a n t i n g  i n  d e  W e s t p o l d e r ,  l a n g s  d e  G r a s w e g  

 

De verkaveling in het plangebied komt overeen met de verkaveling in de West-

polder: er is sprake van een rationele strokenverkaveling van de gronden.  

 

Het plangebied heeft een open karakter. Het wordt omsloten door wegen en 

waterlopen. Langs het oosten van het plangebied ligt de spoorweg Schagen - 

Den Helder. 

 

PLANGEBIED 

geen begeleidende be-

planting langs de weg 

aanzicht op nieuwe ge-

bouwen vanuit ‘de polder 

erfbeplanting bij oudere 

bebouwing 
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De bebouwing in en in de directe omgeving van het plangebied betreft het be-

drijventerrein Kruiswijk II ten noorden van het plangebied, Anna Paulowna ten 

oosten en de woningen en agrarische bedrijfsgebouwen langs de Grasweg ten 

zuiden. De beplanting in het plangebied is beperkt tot de erven. 
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R u i m t e l i j k  b e l e i d  

4 . 1   

R i j k s b e l e i d  

4 . 1 . 1   

N o t a  R u i m t e  

Op 23 april 2004 is door het kabinet de Nota Ruimte vastgesteld. Op 17 mei 

2005 is de nota door de Tweede Kamer aangenomen. De nota is door de Eerste 

Kamer aangenomen op 17 januari 2006. 

 

In de Nota Ruimte heeft het kabinet haar visie op de ruimtelijke ontwikkeling 

van Nederland voor de periode tot 2020 uiteengezet. De nota biedt ruimte 

voor ontwikkeling. Het uitgangspunt hierbij is ‘decentraal wat kan, centraal 

wat moet’. De nadruk ligt daarbij op het bevorderen van wenselijke ontwikke-

lingen. 

 

Het rijk zet in haar beleid in op het bieden van voldoende ruimte voor verschil-

lende functies die ruimte nodig hebben. In hoofdlijnen is het beleid gericht op: 

- het versterken van de internationale concurrentiepositie; 

- het bevorderen van krachtige steden en een levendig platteland; 

- het waarborgen en ontwikkelen van belangrijke (inter)nationale ruimte-

lijke waarden; 

- het waarborgen van veiligheid. 

 

Daarbij zet het rijk in op het bundelen van bedrijven in bestaand stedelijk ge-

bied, in aansluiting hierop of in bundels van bebouwing buiten het stedelijk 

gebied. Hierdoor kan onder andere de infrastructuur goed worden benut. De 

uitvoering van dit beleid is een verantwoordelijkheid voor de provincies en 

gemeenten. Het rijk vindt het daarbij belangrijk dat er (regionale) samenwer-

king is tussen gemeenten bij regionale opgaven. 

 

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 ge-

bied 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 be-

schikbaar 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. 

4 . 2   

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

4 . 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) ontwik-

keling van Noord-Holland uiteen en heeft zij vastgesteld wat de provinciale be-

langen zijn. Daarbij omschrijft de provincie ook het beeld van Noord-Holland 

in 2040. 

 

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. 

 

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 4 is dit in een over-

zicht weergegeven. 
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F i g u u r  4 .  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  

 

B e d r i j v e n t e r r e i n e n  

In de structuurvisie merkt de provincie op dat er voor de economie voldoende 

ruimte beschikbaar moet zijn voor nieuwe ontwikkelingen. Omdat bij de 

(her)ontwikkeling van bedrijventerreinen ook de verschillen in de economie in 

de provincie overwogen moeten worden is ‘de afstemming van de planning, 

realisatie, beheer en herstructurering’ van bedrijventerreinen een taak van de 

provincie. Het aanbod van bedrijventerrein moet zo goed mogelijk aansluiten 

op de vraag. Uitgangspunt bij de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen is 

de zogenoemde SER-ladder. Dit betekent dat eerst een onderzoek wordt uitge-

voerd naar: 

- de noodzaak van een nieuw bedrijventerrein op basis van een werkelijke 

vraag; 

- de mogelijkheden voor het versterken van het ruimtegebruik op be-

staande bedrijventerreinen en de bestaande bedrijventerreinen te her-

ontwikkelen, 

voor de keuze gemaakt wordt om een nieuw bedrijventerrein te ontwikkelen. 

 

De ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen is noodzakelijk om ruimte te 

bieden aan bedrijven met een bijzondere ruimtevraag, maar ook om ‘schuif-

ruimte’ te maken voor de herontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen. 

Om het aanbod goed op de vraag aan te laten sluiten is het belangrijk om de 

vraag te volgen. In de bijlage bij de structuurvisie is een overzicht van het aan-

bod van en de vraag naar bedrijventerreinen opgenomen. Het overzicht is de 

zogenoemde planningsopgave van de provincie. In het overzicht is de ontwik-

keling van bedrijventerrein Kruiswijk III opgenomen. Naar de mening van de 

provincie is er in de periode tot en met 2020 vraag naar een bedrijventerrein 

van 3,5 hectare in de gemeente Anna Paulowna. 
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De provincie vindt het belangrijk dat de bedrijven op een goede plaats geves-

tigd worden. Hiervoor worden door de provincie vijf soorten bedrijventerrei-

nen onderscheiden: 

- ‘droge terreinen’; 

- ‘zeehaventerreinen’; 

- ‘kantoorlocaties’; 

- ‘specifieke terreinen voor de mainports Noordzeekanaalgebied’; 

- Schiphol. 

 

Voor de verschillende soorten bedrijventerreinen is gedeeltelijk eigen beleid 

van toepassing. Uitgangspunt voor alle bedrijventerreinen is een goed ruimte-

gebruik en het versterken van de kwaliteit. 

 

Wat betreft de ‘droge’ bedrijventerreinen merkt de provincie op dat er in de 

achterliggende periode steeds meer sprake is van het ‘mengen’ van kantoren, 

dienstverlenende bedrijven en (detail)handel op bedrijventerreinen. De pro-

vincie vindt het belangrijk dat er (op bedrijventerreinen) voldoende ruimte is 

voor bedrijven die vanwege (milieu)hinder niet goed ‘te mengen zijn’. Bedrij-

ven die wel ‘te mengen zijn’ in een woongebied moeten in beginsel dan ook in 

het bestaande stedelijk gebied gevestigd worden. 

 

Op ongeveer 30 procent van de bestaande terreinen is herontwikkeling nood-

zakelijk. De provincie wil deze herontwikkeling bevorderen. Door een goed be-

heer van de bedrijventerreinen moet de noodzaak tot herontwikkeling van be-

drijventerreinen worden voorkomen. Het beheer moet onderdeel zijn van het 

beleid voor bedrijventerreinen in de regio. De (her)ontwikkeling van bestaande 

en nieuwe bedrijventerrein moet in samenhang plaatsvinden. 

 

Niet alleen voldoende ruimte voor de vestiging van bedrijven is belangrijk. Ook 

de ontsluiting van de vestigingsplaatsen moet goed zijn. De provincie wil sa-

men met de gemeenten een goede ontsluiting van bedrijventerreinen waarbor-

gen. De mogelijkheden voor een goede ontsluiting sturen dan ook de keuze 

voor de plaats van een bedrijventerrein. 

 

D e t a i l h a n d e l  

Detailhandel is een belangrijk onderdeel van de economie van de provincie. 

Het behouden van de detailhandelhoofdstructuur is belangrijk. De provincie 

wil daarbij de detailhandel in stedelijk gebied behouden en versterken. Nieu-

we soorten van detailhandel zijn naar de mening van de provincie een goede 

aanvulling wanneer deze de bestaande structuur niet verzwakken. Door de 

provincie worden vijf soorten detailhandel onderscheiden: 

- ‘hoofdwinkelcentra’; 

- ‘bovenlokaal verzorgende centra’; 

- ‘lokaal verzorgende centra’; 

- ‘perifere locaties’; 

- ‘thematische centra’. 
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Uitgangspunt van het beleid is het versterken van de ‘hoofdwinkelcentra’. 

 

K a n t o r e n  

Kantoren als daadwerkelijke werkplek worden in Noord-Holland steeds belang-

rijker. De vraag naar vestigingsplaatsen voor kantoren wordt steeds groter. 

Daardoor is de ontwikkeling van kantoren ook bij de ruimtelijke inrichting 

steeds belangrijker. Dit betreft niet alleen het kantoorgebouw en de ruimtelij-

ke inpassing in de omgeving maar ook de ontsluiting van de vestigingsplaats 

met inbegrip van de mogelijkheden voor parkeren. In het bestaand stedelijk 

gebied is het ‘mengen’ van kantoren belangrijk om ‘monofunctionele, geïso-

leerde werkgebieden’ te voorkomen. 

4 . 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 1 november 2010 in wer-

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

Structuurvisie Noord-Holland 2040 uitgewerkt in algemene regels. 

 

In de verordening is bepaald dat in een bestemmingsplan geen mogelijkheden 

voor detailhandel op een bedrijven- of kantorenterrein opgenomen mogen 

worden. Dit met uitzondering van onzelfstandige detailhandel die onderdeel is 

van een bedrijf. Voorwaarden hierbij zijn dat de detailhandel: 

- goed aansluit bij de bedrijfsvoering; 

- bedrijfseconomisch alsook ruimtelijk een ondergeschikt onderdeel van 

de bedrijfsvoering is. 

 

Ook is bepaald dat in bestemmingsplannen voor bedrijven- en kantorenterrei-

nen mogelijkheden opgenomen kunnen worden voor zogenoemde detailhan-

delsbedrijven in volumineuze goederen die vanwege (milieu)hinder niet in win-

kelgebieden in het stedelijk gebied gevestigd kunnen worden. 

 

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 hoofd-

lijnen zijn twee algemene gebieden onderscheiden: het bestaand bebouwd ge-

bied en het landelijk gebied. Op de kaart bij de verordening ligt het plangebied 

in het landelijk gebied. 
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F i g u u r  5 .  F r a g m e n t  v a n  d e  k a a r t  v a n  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  ( h e t  p l a n g e b i e d  i s  g e e l   g e m a r k e e r d )  

 

In de verordening is bepaald dat in een bestemmingsplan voor gronden in het 

landelijk gebied geen mogelijkheden voor de aanleg van een nieuw bedrijven- 

of kantorenterrein of de uitbreiding van een dergelijk bestaand terrein opge-

nomen mogen worden. In een bestemmingsplan mogen wel mogelijkheden voor 

een bedrijven- of kantorenterrein opgenomen worden wanneer deze past bin-

nen de planningopgave van de provincie. 

 

Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen voor de aanleg van een nieuw 

bedrijven- of kantorenterrein of de uitbreiding van een dergelijk bestaand ter-

rein wanneer deze past in de planningopgave van de provincie. 

 

In bestemmingsplannen voor de aanleg van nieuwe bedrijven- of kantorenter-

reinen of uitbreiding van bestaande terreinen moet de ‘ruimtelijke kwaliteits-

eis’ worden uitgewerkt. 

 

Ook moet in de toelichting bij dergelijke bestemmingsplannen uiteengezet 

worden hoe het nieuwe bedrijven- of kantorenterrein of uitbreiding van een 

bestaand terrein past binnen het beleid voor bedrijventerreinen van de regio 

waarbij duidelijk is: 

1. hoe het bedrijven- of kantorenterrein past in de verdeling van deze ter-

reinen over de regio; 

2. hoe het bedrijven- of kantorenterrein past in de vastgestelde vesti-

gingsmilieus; 

3. dat op bestaande bedrijven- of kantorenterreinen in het bestaand be-

bouwd gebied onvoldoende ruimte beschikbaar is en ook niet beschik-

baar te maken is door ‘intensivering of herstructurering’; 

4. hoe het bedrijven- of kantorenterrein past in een vast te stellen tijds-

schema; 
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5. dat er vraag naar het bedrijven- of kantorenterrein is; 

6. hoe de vestigingsmilieus passen bij de ontsluiting van het bedrijven- of 

kantorenterrein. 

 

A n d e r e  g e b i e d e n  

In de verordening zijn verder verschillende bijzondere gebieden onderschei-

den. Op de kaart bij de verordening ligt het plangebied onder andere (gedeel-

telijk) in een weidevogelleefgebied. Op dit moment ligt de (eerste) Herziening 

Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie bij Provinciale Staten om te 

worden vastgesteld. De herziening betreft een wijziging van de regels voor on-

der andere de weidevogelleefgebieden. Op de kaart bij het ontwerp van de 

herziening ligt het plangebied niet meer in een weidevogelleefgebied. Ver-

wacht wordt dan ook dat de regels van de verordening wat betreft de weide-

vogelleefgebieden na het vaststellen van de herziening niet meer van toepas-

sing zijn op het plangebied. 

 

Op 19 juli 2011 is door Gedeputeerde Staten de, op grond van de Provinciale 

Ruimtelijke Verordening Structuurvisie, noodzakelijke ontheffing verleend. De 

ontheffing is - onder voorwaarden - verleend voor de aanleg van een bedrij-

venterrein van 8,3 hectare bruto oppervlakte en ten hoogste 5 hectare netto 

oppervlakte. De voorwaarden zijn: 

1. De regels en de verbeelding waarborgen het behoud van de bestaande 

indeling van watergangen in het plangebied, in overeenstemming met 

het in juni 2011 door BügelHajema Adviseurs opgestelde rapport Bedrij-

venterrein Kruiswijk III, Fasering en landschappelijke inpassing van 8 ju-

ni 2011. 

2. De regels en de verbeelding waarborgen de aanleg en het behoud van de 

groenstrook zoals weergegeven in het rapport Bedrijventerrein Kruiswijk 

III, Fasering en landschappelijke inpassing van 8 juni 2011. 

3. De regels en de verbeelding waarborgen dat op het bedrijventerrein 

Kruiswijk III de vestiging van ten hoogste 1.500 m² aan detailhandelsbe-

drijven mogelijk is. 

4. De gemeenteraad stelt samen met het bestemmingsplan Kruiswijk III in 

Anna Paulowna het in maart 2011 door BügelHajema Adviseurs opgestel-

de Beeldkwaliteitsplan Kruiswijk III van 2 maart 2011 en het rapport Be-

drijventerrein Kruiswijk III - Fasering en landschappelijke inpassing vast. 

 

De ontheffing is in bijlage 1 bij deze toelichting opgenomen. 

 

De onder 1. en 2. genoemde voorwaarden zijn in het voorliggende bestem-

mingsplan verwerkt. De gronden ter plaatse van de bestaande watergang in het 

plangebied, zoals weergegeven in het rapport Bedrijventerrein Kruiswijk III, 

Fasering en landschappelijke inpassing en in het ontwerpbestemmingsplan be-

stemd als ‘Bedrijventerrein’, zijn bestemd als ‘Water’. Op grond van deze be-

stemming zijn de gronden bestemd voor water en de waterhuishouding. 

 

CONCLUSIE 
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De gronden ter plaatse van de groenstrook zoals weergegeven in het rapport 

Bedrijventerrein Kruiswijk III, Fasering en landschappelijke inpassing zijn be-

stemd als ‘Groen’. Op grond van deze bestemming zijn de gronden bestemd 

voor groenvoorzieningen. De aanleg van de groenstrook is op grond van een zo-

genoemde voorwaardelijke bepaling in de bouwregels van de bestemming ‘Be-

drijventerrein’ gewaarborgd. Hierin is bepaald dat op grond van de bestem-

ming ‘Bedrijventerrein’ het bouwen op de betreffende gronden alleen is toe-

gestaan na de aanleg van de groenstrook. Het behoud van de groenstrook is op 

grond van de gebruiksregels van de bestemming ‘Bedrijventerrein’ gewaar-

borgd. Hierin is bepaald dat het gebruiken van de gronden en bouwwerken 

zonder dat er een goede landschappelijke inpassing aanwezig is, niet is toege-

staan. 

 

Ook de onder 3. genoemde voorwaarde is in het voorliggende bestemmingsplan 

verwerkt. Op grond van het bestemmingsplan kan een omgevingsvergunning 

voor het afwijken van het bestemmingsplan worden verleend voor de vestiging 

van detailhandel in volumineuze goederen onder de voorwaarde dat de geza-

menlijke bruto verkoopvloeroppervlakte ten hoogste 1.500 m² mag zijn. 

 

Wat betreft de onder 4. genoemde voorwaarde wordt opgemerkt dat de ge-

meenteraad samen met het bestemmingsplan Kruiswijk III in Anna Paulowna 

het Beeldkwaliteitsplan Kruiswijk III en het rapport Bedrijventerrein Kruiswijk 

III - Fasering en landschappelijke inpassing vaststelt. Hierbij wordt opgemerkt 

dat het Beeldkwaliteitsplan Kruiswijk III enigszins is gewijzigd. De wijziging be-

treft een variant voor de woonwerkeenheid in het zuidwesten van het plange-

bied, aan de Grasweg. De gemeente wil hier ook variant 4b (de bouw van één 

bedrijfswoning met twee bedrijfsgebouwen), zoals opgenomen in het beeld-

kwaliteitsplan van 2 maart 2011 mogelijk maken. In het beeldkwaliteitsplan is 

de ‘ruimtelijke kwaliteitseis’ uitgewerkt. 

 

Hoe het bedrijventerrein Kruiswijk III past in de verdeling van bedrijventerrei-

nen over de regio is uiteengezet in hoofdstuk 4.3.1. In hoofdstuk 4.2.3 is uit-

eengezet hoe het bedrijventerrein past in de vastgestelde vestigingsmilieus en 

hoe deze passen bij de ontsluiting van het terrein. 

 

Zoals opgemerkt in hoofdstuk 2.2 is de vraag naar bedrijventerrein in de perio-

de tot 2020 naar de mening van de gemeente ongeveer 6,7 hectare en is op 

het bedrijventerrein Kruiswijk II ongeveer 0,5 hectare van de gronden nog niet 

uitgegeven. Dit betekent dat in de periode tot 2020 het aanbod van bedrijven-

terreinen onvoldoende is. Mogelijk is het door ‘intensivering of herstructure-

ring’ mogelijk om de uit te geven gronden op de bestaande bedrijventerreinen 

enigszins te vergroten. De schaal van de bedrijventerreinen in de gemeente 

Anna Paulowna in overweging nemende zijn mogelijkheden hiervoor te beperkt 

om een voldoende aanbod van bedrijventerrein in de periode tot en met 2020 

te waarborgen. 
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Voor het uitgeven van de gronden binnen het bedrijventerrein Kruiswijk III is 

geen bijzonder tijdsschema opgesteld. De verwachting is dat de gronden bin-

nen het bedrijventerrein Kruiswijk III in de periode tot en met 2021 worden 

uitgegeven. Dit en de schaal van het bedrijventerrein in overweging nemende 

is het naar de mening van de gemeente weinig zinvol hiervoor een tijdsschema 

vast te stellen. 

 

Het voorliggende bestemmingsplan past binnen het provinciaal beleid zoals op-

genomen in de Structuurvisie Noord-Holland 2040 en de Provinciale Ruimtelijke 

Verordening Structuurvisie. 

4 . 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 zet de provincie haar locatiebeleid uit-

een. In de beleidsnota worden ontwikkelingen op kleine schaal en ontwikkelin-

gen op grote schaal onderscheiden.  

 

Ontwikkelingen op kleine schaal zijn onder andere: 

- de aanleg van een bedrijventerrein met een oppervlakte van ten hoog-

ste 5 hectare, voor bedrijven op kleine schaal en/of bedrijven in milieu-

categorie 1,2 of 3; 

- de vestiging van lokale bedrijven. Bij lokale bedrijven kan een kantoor-

gedeelte aanwezig zijn tot ten hoogste 50% van het bedrijfsvloeropper-

vlak of tot ten hoogste 2.000 m²; 

- de vestiging van zelfstandige kantoren van ten hoogste 750 m²; 

- de vestiging van detailhandelsbedrijven, anders dan detailhandelsbe-

drijven in zogenoemde volumineuze goederen, buiten een winkelgebied 

van ten hoogste 1.500 m² bruto verkoopvloeroppervlak. 

 

Ontwikkelingen op grote schaal worden gevormd door alle andere ontwikkelin-

gen. 

 

Het locatiebeleid is in beginsel niet van toepassing op kleinschalige ontwikke-

lingen. Uitzondering hierop zijn de zelfstandige kantoren van ten hoogste 

750 m² met een zogenoemde baliefunctie. Dit betekent dat dergelijke kanto-

ren niet zijn toegestaan op bedrijventerreinen die niet op verschillende manie-

ren zijn ontsloten. 

 

Het locatiebeleid is gericht op het bieden van een goede vestigingsplaats voor 

bedrijven en voorzieningen met een grote schaal. Uitgangspunten van het be-

leid zijn: 

- Niet alle bedrijven en voorzieningen kunnen op elke plaats gevestigd 

worden. Sommige bedrijven en voorzieningen hebben bijzondere eisen 

wat betreft hun vestigingsplaats. De ene vestigingsplaats past beter bij 

deze bedrijven en voorzieningen dan de andere. Ook moeten sommige 
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vestigingsplaatsen beschikbaar blijven voor bijzondere bedrijven en 

voorzieningen om onder andere een goede ruimtelijke inrichting te 

waarborgen. Ook het bieden van vestigingsmogelijkheden van bedrijven 

en voorzieningen op bepaalde bijzondere plaatsen kan onaanvaardbare 

gevolgen hebben. 

- Door bedrijven en voorzieningen op een goede manier te bundelen, in 

overeenstemming met de wegen, spoorwegen en waterwegen in de di-

recte omgeving, wordt de beschikbare ruimte goed gebruikt. Het bunde-

len van bedrijven en voorzieningen die met elkaar te maken hebben kan 

voordelen hebben. Door bijvoorbeeld bedrijven en voorzieningen met 

veel werknemers te bundelen zijn er mogelijkheden voor onder andere 

openbaar vervoer. 

- Om bedrijven en voorzieningen een goede vestigingsplaats te kunnen 

bieden is het noodzakelijk dat voor alle, in de beleidsnota onderschei-

den, soorten vestigingsplaatsen voldoende ruimte is. 

 

In de beleidsnota zijn de uitgangspunten verder uiteengezet in verschillende 

vestigingsmilieus. 

 

In bestemmingsplannen waarin de aanleg van een bedrijventerrein is voorzien, 

moet uiteengezet worden in welke vestigingsmilieus het bedrijventerrein voor-

ziet. De vestiging van bedrijven en voorzieningen buiten de gekozen vesti-

gingsmilieus is in beginsel niet wenselijk. Daarbij moet ook uiteengezet wor-

den hoe het bedrijventerrein past binnen het beleid voor bedrijventerreinen 

van de regio en van de gemeente. 

 

In de beleidsnota zijn onder andere de volgende vestigingsmilieus onderscheiden: 

- B1a Vrijetijdseconomie en volumineuze en grootschalige detailhandel 

(PDV en GDV) 

Hier is onder andere de vestiging van detailhandel op grote schaal voor 

de regio toegestaan zoals detailhandelsbedrijven in meubels, bouw- en 

tuinbenodigdheden, zogenoemde ABC-goederen (auto, boot en caravan) 

en zogenoemde factory outlet centra. Ook is hier - onder voorwaar-

den - de vestiging van kantoren (met of zonder) baliefunctie toegestaan. 

De voorwaarden zijn: 

- voor de kantoren is geen ruimte in de vestigingsmilieus A1 en A2; 

- het vestigingsmilieu is op verschillende manieren ontsloten (auto, 

autobus, trein en dergelijke); 

- in de regio vindt waar mogelijk ‘vereffening’ plaats van de ruimte 

voor kantoren in het vestigingsmilieu. 

De zogenoemde dichtheid van de gebouwen moet hoog zijn. Wonen in 

het vestigingsmilieu is niet toegestaan. Het vestigingsmilieu ligt in de di-

recte omgeving van een hoofdweg en mogelijk een spoorweg. Het wordt 

dan ook langs een hoofdweg en mogelijk langs een vervoersknooppunt 

met een spoorweg ontsloten. 
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- B2a Bedrijvenparken 

In dit vestigingsmilieu is onder andere de vestiging van bedrijven op 

kleine schaal en in milieucategorie 2, 3 of 4 en - onder voorwaarden - 

kantoren (zonder baliefunctie) en op basis van een goede onderbouwing 

detailhandel in volumineuze goederen (meubels, bouw- en tuinbeno-

digdheden en ABC-goederen). De voorwaarden voor kantoren (zonder 

baliefunctie) en detailhandel in volumineuze goederen is dat in de regio 

waar mogelijk ‘vereffening’ plaatsvindt van de ruimte voor de kantoren 

en detailhandelsbedrijven in het vestigingsmilieu. De dichtheid van de 

gebouwen is beperkt, er is sprake van ‘groene’ werkgebieden. Het ves-

tigingsmilieu is in beginsel overal in het stedelijk gebied mogelijk. 

Nieuwe vestigingsmilieus liggen vaak in directe aansluiting op het stede-

lijk gebied. Het vestigingsmilieu wordt langs een hoofdweg en openbaar 

vervoer ontsloten. 

- B2b Moderne gemengde vestigingsmilieus 

Dit is een vestigingsmilieu voor bedrijven in milieucategorie 2, 3 of 4, 

bouwbedrijven en - onder voorwaarden - kantoren (zonder baliefunctie) 

en op basis van een goede onderbouwing detailhandel in volumineuze 

goederen. De voorwaarden zijn in overeenstemming met de hiervoor, 

onder B2a Bedrijvenparken, genoemde voorwaarden. Wonen in het ves-

tigingsmilieu is niet toegestaan. Het vestigingsmilieu is overal in het 

stedelijk gebied mogelijk. Het vestigingsmilieu wordt langs een weg ont-

sloten. 

- B4b Agri-business-terreinen. 

In dit vestigingsmilieu is de vestiging van agri-business toegestaan. Het 

vestigingsmilieu ligt in de directe omgeving van een hoofdweg en moge-

lijk een hoofdvaarweg. Het wordt dan ook langs ten minste een hoofd-

weg ontsloten. 

 

Om voldoende ruimte in de vestigingsmilieus te waarborgen is het naar de me-

ning van de provincie niet wenselijk om zelfstandige kantoren (of overeenkom-

stige publieksaantrekkende bedrijven) op bedrijventerreinen te vestigen. In 

bestemmingsplannen voor bedrijventerreinen met de vestigingsmilieus anders 

dan A1, A2 en B1a mogen in beginsel dan ook geen mogelijkheden voor de ves-

tiging van kantoren opgenomen worden. Als uitzondering mogen in een be-

stemmingsplan voor bedrijventerreinen met de vestigingsmilieus B2, B3 en 

B4 - onder voorwaarden - mogelijkheden voor de vestiging van kantoren wor-

den opgenomen. De voorwaarden zijn: 

- De kantoren zijn onderdeel van bedrijven die in het vestigingsmilieu 

passen. 

- De oppervlakte van de kantoren is ten hoogste 50% van de totale opper-

vlakte van het bedrijf en ten hoogste 2.000 m². 

- Het betreffen kantoren zonder baliefunctie. 

 

Het bedrijventerrein Kruiswijk III kan vooral worden aangeduid als vestigings-

milieu B2a Bedrijvenparken. 

 

CONCLUSIE 
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Op grond van het voorliggende bestemmingsplan is op het bedrijventerrein 

Kruiswijk III de vestiging mogelijk van: 

- bedrijven in ten hoogste milieucategorie 3.2, met bedrijfswoning voor 

bedrijven in milieucategorie 1 en 2; 

- agri-business; 

- detailhandelsbedrijven in volumineuze goederen met een gezamenlijke 

bruto verkoopvloeroppervlakte van ten hoogste 1.500 m² (op grond van 

een omgevingsvergunning); 

- zelfstandige kantoren met een oppervlakte van ten hoogste 750 m² (op 

grond van een omgevingsvergunning). 

 

Het bedrijventerrein wordt langs een hoofdweg ontsloten. Daarbij ligt het be-

drijventerrein op een afstand van ongeveer 500 m (in een rechte lijn) van het 

spoorwegstation Anna Paulowna. 

 

Op grond van het voorliggende bestemmingsplan is de vestiging van agri-busi-

ness mogelijk. Ook is op grond van een omgevingsvergunning, in overeenstem-

ming met de omschrijving van het vestigingsmilieu - onder voorwaarden - de 

vestiging van detailhandelsbedrijven in volumineuze goederen en zelfstandige 

kantoren op grond van het voorliggende bestemmingsplan mogelijk. 

 

Om voldoende vestigingsruimte voor de bedrijven in de basisclusters te waar-

borgen is in de regels bepaald dat de oppervlakte van agri-business, volumi-

neuze detailhandel en zelfstandige kantoren samen ten hoogste 1,5 hectare 

(het verschil tussen 3,5  mag zijn. 

 

De ontwikkeling van het bedrijventerrein Kruiswijk III wordt door een private 

partij uitgevoerd. Hiervoor wordt tussen de gemeente Anna Paulowna en de 

private partij een anterieure overeenkomst gesloten. In de overeenkomst is 

onder andere uitgiftebeleid voor de gronden binnen het bedrijventerrein opge-

nomen. Ook op grond van dit uitgiftebeleid wordt voldoende ruimte voor de 

bedrijven in de basisclusters, agri-business, detailhandelsbedrijven in volumi-

neuze  goederen en zelfstandige kantoren gewaarborgd. 

 

Algehele conclusie: het voorliggende bestemmingsplan past binnen het provin-

ciaal beleid zoals opgenomen in de beleidsnota ‘Een goede plek voor ieder be-

drijf’. 
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4 . 3   

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

4 . 3 . 1   

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

N o o r d - H o l l a n d  

Op 7 mei 2007 heeft de gemeenteraad de Regionale visie bedrijventerreinen 

Kop van Noord-Holland vastgesteld. Hierin zetten de negen samenwerkende 

gemeenten in de Kop van Noord-Holland hun visie op de ontwikkeling van loka-

le bedrijventerreinen uiteen. 

 

In de visie is opgemerkt dat lokale bedrijventerreinen zijn bedoeld voor lokale 

bedrijven met een kleine schaal in de bedrijfstakken handel, reparatie, pro-

ductie, transport en industrie. Lokale bedrijventerreinen zijn in overeenstem-

ming met het provinciaal beleid niet bedoeld voor agri-business, grootschalige 

perifere detailhandelsbedrijven en kantoorbedrijven. De regio wil agri-business 

een vestigingsplaats bieden op in het bijzonder daarvoor bedoelde bedrijven-

terreinen. Hierdoor blijft op lokale bedrijventerreinen ruimte behouden voor 

bedrijven die daar, in overeenstemming met het provinciaal beleid, gevestigd 

mogen worden. Dit moet in onder andere bestemmingsplannen overwogen wor-

den. 

 

Op basis van het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord moet er in de perio-

de tot 2014 in de regio 35 hectare lokaal bedrijventerrein worden ontwikkeld. 

Deze 35 hectare betreft de netto ruimte. Op deze lokale bedrijventerreinen is 

alleen de vestiging van kleine lokale bedrijven in de bedrijfstakken handel en 

reparatie, productie, transport en industrie toegestaan (dit betreffen in hoofd-

lijnen bedrijven in milieucategorie 1, 2, 3.1 en 3.2). 

 

In de gemeenten in de regio is grote vraag naar lokaal bedrijventerrein. In de 

visie wordt opgemerkt dat er in de gemeenten samen een vraag is van 

54 hectare. Dit is een overschrijding van de 35 hectare lokaal bedrijventerrein 

zoals opgenomen in het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord (de geldende 

structuurvisie in de periode voor 21 juni 2010). Uitgangspunt voor de gemeen-

ten is de 35 hectare lokaal bedrijventerrein zoals opgenomen in het Ontwikke-

lingsbeeld Noord-Holland Noord. Op basis van dit uitgangspunt is in de visie 

een verdeling van het aantal hectares voor de periode tot 2014 opgenomen. 

Voor de gemeente Anna Paulowna is in de verdeling 3,5 hectare opgenomen. In 

de visie is vastgesteld dat er in de gemeente Anna Paulowna vraag is naar 

4 hectare lokaal bedrijventerrein. 

 

In bijna alle gemeenten is een geschikte plaats voor een lokaal bedrijventer-

rein. In de gemeente Anna Paulowna is dit het bedrijventerrein Kruiswijk III. 
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In de visie zijn onder andere afspraken opgenomen over de herinrichting van 

bestaande bedrijventerreinen, de aard van de bedrijven die zich op een lokaal 

bedrijventerrein kunnen vestigen en de verdeling van de hectares en vesti-

gingsmogelijkheden op lokaal bedrijventerrein. 

 

De aanleg van nieuw bedrijventerrein zal samengaan met de herinrichting van 

bestaande oude bedrijventerreinen om verval van deze terreinen te voorko-

men. Wanneer bestaande bedrijventerreinen in stedelijk gebied niet meer als 

bedrijventerrein gebruikt worden moeten hiervoor ‘vervangende’ bedrijventer-

reinen aangelegd worden. 

 

Op nieuwe lokale bedrijventerreinen zijn mogelijkheden voor de vestiging van 

kleine, lokale bedrijven. Voor kleine bedrijven waarvoor ook mogelijkheden 

zijn om zich in woongebieden te vestigen zijn in beginsel geen vestigingsmoge-

lijkheden op een lokaal bedrijventerrein. 

 

In enkele gemeenten, zoals de gemeente Anna Paulowna, is vraag naar ruimte 

om wonen en werken te bundelen. In de visie is opgemerkt dat er op het be-

drijventerrein Kruiswijk III - onder voorwaarden - hiervoor mogelijkheden zijn. 

 

Om een goede ruimtelijke inrichting van lokale bedrijventerreinen te waarbor-

gen is in de visie opgemerkt dat: 

- het beleid moet zijn gericht op een verdeling van de beschikbare ruimte 

in overeenstemming met de markt, een verdeling naar vorm en grootte; 

- het streven moet zijn gericht op een intensief gebruik van de ruimte, 

inbreiding voor uitbreiding, de beschikbare ruimte op verschillende ma-

nieren gebruiken, het koppelen van bedrijfsgebouwen, inzicht verkrij-

gen in de vraag naar ruimte nu en later; 

- wanneer mogelijk gebruik gemaakt moet worden van ‘parkmanagement’ 

op bestaande en nieuwe bedrijventerreinen; 

- de landschappelijke inpassing van en het opnemen van bestaande ecolo-

gische, culturele en/of landschappelijke waarden in het bedrijventer-

rein overwogen moet worden. 

 

Op basis van de provinciale planningsopgave zoals opgenomen in de bijlage bij 

de Structuurvisie Noord-Holland 2040, is er in de periode tot en met 2020 vraag 

naar bedrijventerrein van 3,5 hectare in de gemeente Anna Paulowna is. Deze 

vraag is bepaald op basis van een in december 2008 door ECORYS uitgevoerd 

onderzoek naar het aanbod en de vraag naar bedrijventerreinen. De vraag be-

treft de vraag naar bedrijfsterrein van bedrijven in de zogenoemde basisclus-

ters: 

- industrie en bouw; 

- consumentendiensten; 

- transport/logistiek/groothandel; 

- dienstverlening. 

 

CONCLUSIE 
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Hieruit en uit overleg met de provincie blijkt de gemeente dat in de structuur-

visie lokale bedrijven niet meer onderscheiden worden. Met andere woorden: 

de 3,5 hectare bedrijventerrein is bedoeld voor bedrijven in de hiervoor opge-

nomen basisclusters en niet in het bijzonder voor lokale bedrijven. Behalve dit 

verschil sluit de Regionale visie bedrijventerreinen Kop van Noord-Holland aan 

op de structuurvisie. 

 

Op het bedrijventerrein Kruiswijk III, zoals dat in het voorliggende bestem-

mingsplan is voorzien, is 5,0 hectare van de gronden als bedrijfsterrein uit te 

geven. Van deze vestigingsruimte is, in overeenstemming met de provinciale 

planningsopgave, ten minste 3,5 hectare bedoelt voor bedrijven in de hiervoor 

opgenomen basisclusters. De andere 1,5 hectare is bedoeld voor: 

- de herinrichting van bedrijventerrein Spoorsingel; 

- als ‘schuifruimte’ om de herinrichting van bedrijventerrein Spoorsingel 

en de herontwikkeling van andere bestaande bedrijventerreinen moge-

lijk te maken; 

- agri-business; 

- volumineuze detailhandel; 

- zelfstandige kantoren. 

 

Deze vestigingsruimte van 1,5 hectare is niet in de Regionale visie bedrijven-

terreinen Kop van Noord-Holland opgenomen. De noodzaak van deze vesti-

gingsruimte blijkt dan ook niet uit deze visie. Het nut en de noodzaak van deze 

vestigingsruimte is in hoofdstuk 2.2 uiteengezet. Dit in overweging nemende 

past het voorliggende bestemmingsplan binnen het gemeentelijk beleid zoals 

opgenomen in de Regionale visie bedrijventerreinen Kop van Noord-Holland. 

4 . 3 . 2   

S t r u c t u u r v i s i e  B e d r i j v e n t e r r e i n e n  

A n n a  P a u l o w n a  

Op 11 oktober 2010 is door de gemeenteraad de Structuurvisie Bedrijventerrei-

nen Anna Paulowna vastgesteld. In de structuurvisie zet de gemeente in hoofd-

lijnen uiteen welke bedrijventerreinen de gemeente waar wil aanleggen. Ook 

zijn daarbij de randvoorwaarden bepaald. 

 

In de structuurvisie is opgemerkt dat uit de resultaten van onderzoek blijkt dat 

er vraag is naar uitbreiding van het bedrijventerrein Kruiswijk (I en II). Meer in 

het bijzonder blijkt onder andere ook dat: 

- een nieuw bedrijventerrein moet worden ingericht voor bouw, dienst-

verlening, handel en industrie. Het bedrijventerrein moet een breed 

profiel krijgen; 

- er vraag is naar bedrijventerrein met een goede ontsluiting; 

- de ruimte voor het bundelen van wonen en werken, wanneer hier vraag 

naar is, op een ‘eigen’ deel van het bedrijventerrein moet liggen. Het 

‘ontkoppelen’ van wonen en werken moet worden voorkomen; 
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- er moet een goede ontsluiting voor zwaar verkeer van het bedrijventer-

rein naar de Anna Paulownaweg zijn; 

- goede voet- en fietspaden en -routes overwogen moeten worden; 

- een goede prijs-kwaliteitverhouding overwogen moet worden. 

 

Lokale bedrijven zijn in de structuurvisie omschreven als: ‘bedrijven met een 

grootte tot ongeveer 3.000 m² bruto vloeroppervlak die door hun aard of 

schaal niet in een woongebied passen en een binding hebben met de gemeente 

Anna Paulowna. De verhouding tussen netto en bruto vloeroppervlak is onge-

veer 1:1,35’. 

 

Ook wordt opgemerkt dat in de Regionale visie bedrijventerreinen Kop van 

Noord-Holland in de verdeling van het aantal hectares bedrijventerrein voor de 

periode tot 2014 voor de gemeente Anna Paulowna 3,5 hectare is opgenomen. 

De structuurvisie betreft echter een visie voor de periode tot en met 2014. 

Wanneer, op basis van dezelfde uitgangpunten, nu de vraag naar bedrijventer-

rein in 2020 wordt bepaald blijkt dat er een vraag is van 4,6 hectare. De 

3,5 hectare is zonder inbegrip van ruimte voor zogenoemde ‘agri-business’, 

kantoren en zogenoemde ‘grootschalige perifere detailhandel’. 

 

De gemeente wil medewerking verlenen aan de herinrichting van het bedrij-

venterrein Spoorsingel. Voor de op dit bedrijventerrein gevestigde bedrijven 

kan het bedrijventerrein Kruiswijk III een vervangende vestigingsplaats bieden. 

Het is echter nog niet duidelijk wanneer de herinrichting van het bedrijventer-

rein Spoorsingel plaatsvindt. 

 

Op basis van de hiervoor opgenomen overwegingen wordt voor de periode tot 

en met 2020 een vraag naar nieuwe lokale bedrijventerreinen, zonder inbegrip 

van ruimte voor agri-business, kantoren en grootschalige perifere detailhandel, 

verwacht van 7,2 hectare netto en 9,7 hectare bruto. 

 

In de structuurvisie is het plangebied aangeduid als goede plaats voor een nieuw 

bedrijventerrein op basis van de volgende overwegingen: 

- Hier is ruimte voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Kruiswijk (I en II). 

- Door het nieuwe lokale bedrijventerrein hier aan te leggen is sprake van 

functionele en ruimtelijke bundeling. 

- Nadelige gevolgen voor het landschap worden door de bundeling beperkt. 

- Hier zijn goede ontsluitingsmogelijkheden van het bedrijventerrein. 

4 . 3 . 3   

T o e k o m s t v i s i e  A n n a  P a u l o w n a  

De gemeenteraad heeft in 2001 de Toekomstvisie Anna Paulowna 2015 vastge-

steld. In de toekomstvisie zet de gemeente haar visie op de (ruimtelijke) ont-

wikkeling van Anna Paulowna voor de periode tot 2015 op hoofdlijnen uiteen. 

In de toekomstvisie zet de gemeente in op het behouden van het landelijke en 

fraaie landschappelijk karakter van en de leefbaarheid in de gemeente. Daar-
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bij zet de gemeente ook nadrukkelijk in op ontwikkeling, onder andere door 

een bredere werkgelegenheid. Dit kan door uitbreiding van bedrijventerreinen. 

 

In de toekomstvisie is opgemerkt dat bedrijventerreinen op plaatsen moeten 

worden aangelegd die goed ontsloten zijn. Ook moet er sprake zijn van een 

goede landschappelijke inpassing van de bedrijventerreinen. Het beeld van de 

op de bedrijventerreinen te vestigen bedrijven bestaat uit ondersteunende be-

drijven voor de agrarische bedrijfstak, nadrukkelijk dienstverlenende bedrijven 

en kantoren en schone bedrijven in het algemeen. Belangrijke overwegingen 

bij de vestigingsplaats voor bedrijven zijn onder andere: 

- een goede ontsluiting; 

- een goede inpassing wat betreft het milieu; 

- een goede landschappelijke inpassing en in verhouding tot natuurwaar-

den. 
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P l a n o l o g i s c h e  

r a n d v o o r w a a r d e n  

5 . 1   

B e d r i j v e n  e n  ( m i l i e u ) h i n d e r  

Bedrijven (of andere milieubelastende bedrijvigheid) in de directe omgeving 

van woningen (of (andere) milieugevoelige gebieden) kunnen daar (milieu)hin-

der vanwege geur, stof, geluid, gevaar veroorzaken. Ten behoeve van een 

goede ruimtelijke ordening, zoals die uitgangspunt is van de Wet ruimtelijke 

ordening, is het waarborgen van voldoende afstand tussen bedrijven en wonin-

gen noodzakelijk. 

 

Daarbij wordt in de praktijk gebruik gemaakt van richtafstanden tussen bedrij-

ven en milieuhinder gevoelige functies als woningen, zoals geadviseerd door de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in de uitgave ‘Bedrijven en Mili-

euzonering’, versie 2009. De VNG onderscheidt verschillende milieucategorieën 

en maakt onderscheid tussen ‘rustig woongebied’ en ‘gemengd gebied’. In rus-

tig woongebied dient een hoger niveau van woon- en leefkwaliteit te worden 

nagestreefd dan in  een gemengd gebied. Bij de beoordeling van de milieuhin-

der van bedrijven betrekt de VNG de aspecten geluidhinder, gevaar, stofhinder 

en stankhinder. 

 

In en in de directe omgeving van het plangebied zijn langs de Nieuweweg en 

Grasweg verschillende woningen gebouwd. De Vereniging van Nederlandse Ge-

meenten adviseert op basis van de uitgave Bedrijven en Milieuzonering, versie 

2009, om een in tabel 3 opgenomen richtafstand tussen bedrijven (in een be-

paalde milieucategorie) en woningen te waarborgen. De in de tabel opgeno-

men milieucategorieën en richtafstanden zijn een aanwijzing van de grootte 

van de milieubelasting van een bedrijf en achtereenvolgens de te waarborgen 

afstand tussen een bedrijf en woningen. 

 
Tabel 3. Richtafstanden 

richtafstand (m) milieucategorie1 

rustig woon- of landelijk 

gebied 

gemengd gebied 

1 10 0 

2 30 10 

3.1 50 30 

3.2 100 50 
1 Op het bedrijventerrein Kruiswijk III zijn alleen bedrijven in ten hoogste milieucategorie 3.2 

toegestaan. 

 

WET- EN REGELGEVING 

ONDERZOEK 



012.00.02.07.08.toe - Bestemmingsplan Kruiswijk III in Anna Paulowna - 28 november 2011 40 

Ter plaatse van het plangebied is langs de Nieuweweg en Grasweg achtereen-

volgens sprake van een rustig woongebied en rustig landelijk gebied. Dit bete-

kent dat de in tabel 3, in de tweede kolom (onder rustig woon- en landelijk 

gebied) opgenomen richtafstanden tussen de bedrijven in de verschillende mi-

lieucategorieën en de woningen gewaarborgd moeten worden. 

 

In de directe omgeving van het plangebied zijn langs De Lange Ring bedrijfs-

woningen gebouwd. Daarbij is in het voorliggende bestemmingsplan ook de 

bouw van bedrijfswoningen in het plangebied voorzien. Ter plaatse van deze 

bedrijfswoningen is sprake van gemengd gebied. Dit betekent dat in beginsel 

de in tabel 3, in de derde kolom (onder gemengd gebied) opgenomen richtaf-

standen tussen de bedrijven in de verschillende milieucategorieën en de be-

drijfswoningen gewaarborgd moeten worden. 

 

De aard en schaal van het bedrijventerrein, de aard van de bedrijven in mili-

eucategorie 2 en de bedrijfswoningen in overweging nemende, wordt de bouw 

van een bedrijfswoning direct bij een bedrijf, waar de bedrijfswoning onder-

deel van is, in ten hoogste milieucategorie 2 aanvaardbaar geacht. Tussen een 

andere bedrijfswoning en een bedrijf in milieucategorie 2 moet de richtafstand 

van 10 m gewaarborgd worden. 

 

In het voorliggende bestemmingsplan zijn, in overeenstemming met de in tabel 

3 opgenomen richtafstanden, verschillende milieuzones onderscheiden. Binnen 

deze milieuzones is de vestiging van bedrijven in de ten hoogste overeenkom-

stige milieucategorie, zoals opgenomen in tabel 3, toegestaan. 

 

Uitzondering hierop zijn bedrijfswoningen direct bij een bedrijf, waar de be-

drijfswoning onderdeel van is. Bij deze bedrijfswoningen is de vestiging van 

een bedrijf in milieucategorie 2 direct bij de woning toegestaan. 

 

Dit betekent dat de uitvoerbaarheid van het voorliggende bestemmingsplan 

niet door (milieu)hinder van bedrijven wordt belemmerd. 

5 . 2   

G e l u i d h i n d e r  

5 . 2 . 1   

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

Op 1 februari 1980 is de Wet geluidhinder in werking getreden. De Wet geluid-

hinder is er op gericht de geluidhinder vanwege onder ander wegverkeerslawaai 

te voorkomen en te beperken. Deze wet is op 1 januari 2007 voor het laatst 

gewijzigd. 

 

CONCLUSIE 

WET- EN REGELGEVING 
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In de Wet geluidhinder is bepaald dat bij elke weg in beginsel een (geluids)zo-

ne aanwezig is. Dit met uitzondering van: 

- wegen binnen een als woonerf aangeduid gebied; 

- wegen waarop een snelheid van ten hoogste 30 km per uur is toege-

staan. 

 

In de Wet geluidhinder is ook bepaald dat de ten hoogste toegestane geluids-

belasting vanwege het wegverkeerslawaai op een gevel van een woning binnen 

een geluidszone 48 dB is. Dit is de voorkeursgrenswaarde. 

 

Op grond van het Wet geluidhinder kan het college van Burgemeester en Wet-

houders (B en W) voor woningen in stedelijk gebied een hogere waarde voor de 

ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vaststellen. De ten hoogste toelaat-

bare hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting op de 

gevels van woningen is 63 dB in stedelijk gebied. Voor het vaststellen van een 

hogere waarde kan de gemeente eigen beleid vaststellen. Hiervoor is door bur-

gemeester en wethouders de beleidsnotitie Hogere waardeprocedure Wet ge-

luidhinder vastgesteld. Hierin zet de gemeente haar beleid voor het vaststellen 

van een hogere waarde uiteen. 

 

Op de wegen in en in de directe omgeving van het plangebied is een snelheid 

van ten hoogste 50 of 60 km per uur toegestaan. Dit betekent dat er bij deze 

wegen een geluidszone van 200 m aanwezig is. Het plangebied ligt (gedeelte-

lijk) binnen deze geluidszones. 

 

Om inzicht te krijgen in de verwachte geluidsbelasting vanwege wegverkeers-

lawaai op de gevels van de bestaande en nieuwe (bedrijfs)woningen in en in de 

directe omgeving van het plangebied is in september 2010 en augustus 2011 

door het geluidBuro een akoestisch onderzoek uitgevoerd. De resultaten van 

het onderzoek zijn opgenomen in het rapport Akoestisch onderzoek V2.0 Kruis-

wijk III in Anna Paulowna met als kenmerk 1760 AA - 8 WO 007-18-08-11 V2.0. 

Het rapport is als losse bijlage bij de toelichting opgenomen. 

 

In het onderzoek zijn de volgende situaties onderscheiden: 

- geluidhinder van de Grasweg en Graslaan wat betreft de nieuwe be-

drijfswoningen; 

- geluidhinder van de nieuwe ontsluitingsweg wat betreft de nieuwe be-

drijfswoningen; 

- geluidhinder van de Grasweg wat betreft de bestaande woningen; 

- geluidhinder van de nieuwe ontsluitingweg wat betreft de bestaande 

woningen 

- geluidhinder van de Randweg wat betreft de bestaande woningen. 

 

G r a s w e g  e n  G r a s l a a n  w a t  b e t r e f t  d e  n i e u w e  b e d r i j f s -

w o n i n g e n  

Uit de resultaten blijkt dat de geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai 

van de Grasweg en Graslaan op de gevels van drie nieuwe bedrijfswoningen op 

ONDERZOEK 
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de percelen direct langs de Grasweg, zonder maatregelen om de geluidsbelas-

ting te beperken, ten hoogste 53 dB is (voor de precieze plaats en de hoogte 

van de overschrijdingen wordt verwezen naar het rapport). Dit is een over-

schrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Het is geen overschrijding 

van de ten hoogste toegestane hogere waarde van 63 dB. Door Burgemeester 

en Wethouders kan in beginsel een hogere waarde worden vastgesteld. 

 

De plaats van de nieuwe bedrijfswoningen in overweging nemende verwacht 

het geluidBuro niet dat er in deze situatie sprake is van cumulatie van geluid 

zoals bedoeld in artikel 110a van de Wet geluidhinder. De grootte van de ge-

luidsbelasting wordt door wegverkeerslawaai bepaald. 

 

In de beleidsnotitie Hogere waardeprocedure Wet geluidhinder van de gemeen-

te Anna Paulowna is bepaald dat: 

- wanneer maatregelen om de verwachte geluidsbelasting op de betref-

fende gevel van de betreffende (bedrijfs)woning te beperken tot de 

voorkeursgrenswaarde onvoldoende zijn; 

- of wanneer er overwegende bezwaren zijn van stedenbouwkundige, 

landschappelijke, verkeerskundige of financiële aard, 

er een hogere waarde voor de ten hoogste toegestane geluidsbelasting op de 

gevels van (bedrijfs)woningen zal worden vastgesteld. 

 

Voldoende maatregelen, zoals het plaatsen van een geluidsscherm, om de 

(verwachte) geluidsbelasting van de Grasweg op de gevels van de nieuwe be-

drijfswoningen te beperken tot de voorkeursgrenswaarde worden stedenbouw-

kundig en landschappelijk niet wenselijk geacht. Daarbij heeft een dergelijke 

maatregel nadelige gevolgen voor de financiële uitvoerbaarheid van het plan. 

 

Voor de aanleg van het bedrijventerrein Kruiswijk III vindt een herinrichting 

van de Grasweg plaats. Het is de bedoeling van de gemeente om bij deze her-

inrichting van de Grasweg een geluidsarme wegdekverharding op de rechte de-

len van de Grasweg en een deel van de Graslaan toe te passen. De aanleg van 

een geluidarme wegdekverharding wordt, de beperking van de geluidsbelasting 

van de Grasweg op de gevels van de nieuwe bedrijfswoningen in overweging 

nemende, naar de mening van het geluidBuro “financieel doelmatig” geacht. 

De maatregel is echter niet voor alle bedrijfswoningen voldoende. De geluids-

belasting op de gevels van de nieuwe bedrijfswoning op het perceel in het 

zuidwesten van het bedrijventerrein is na de aanleg van een geluidsarme weg-

dekverharding nog 50 dB. 

 

In het voorliggende bestemmingsplan is wat dit betreft dan ook sprake van 

overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke en financië-

le aard. Dit betekent dat door Burgemeester en Wethouders een hogere waar-

de voor de nieuwe bedrijfswoning op het perceel in het zuidwesten van het 

bedrijventerrein kan worden vastgesteld. 
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Ook is bepaald dat Burgemeester en Wethouders alleen in bepaalde situaties 

een hogere waarde voor de ten hoogste toegestane geluidsbelasting vaststelt. 

Voor wegverkeerslawaai is dit onder andere voor ‘woningen die ter plaatse 

noodzakelijk zijn om redenen van bedrijfsgebondenheid’. Hiervan is in de 

voorliggende situatie sprake. De noodzakelijke hogere waarde wordt dan ook 

geacht te kunnen worden vastgesteld. 

 

N i e u w e  o n t s l u i t i n g s w e g  w a t  b e t r e f t  d e  n i e u w e  b e d r i j f s -

w o n i n g e n  

Uit de resultaten blijkt dat de geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai 

van de nieuwe ontsluitingsweg op het bedrijventerrein op de gevels van de 

nieuwe bedrijfswoningen, zonder maatregelen om de geluidsbelasting te be-

perken, ten hoogste 43 dB is. Dit is geen overschrijding van de voorkeurs-

grenswaarde van 48 dB. 

 

G r a s w e g  w a t  b e t r e f t  d e  b e s t a a n d e  w o n i n g e n  

Uit de resultaten blijkt dat er op de gevels van de woningen op de percelen 

aan de Graslaan 22 en 24, de Grasweg 1, 3, 5, 9, 9a, 10, 11 en 13 en de Nieu-

weweg 139 sprake is van een toename van de geluidsbelasting vanwege weg-

verkeerslawaai van de Grasweg, zonder maatregelen om de geluidsbelasting te 

beperken, van 2 tot 6 dB. Dit is een overschrijding van de ten hoogste toege-

stane toename van 1,5 dB. 

 

De ten hoogste verwachte geluidsbelasting vanwege de herinrichting van de 

Grasweg is, zonder maatregelen om de geluidsbelasting te beperken, 57 dB. 

Samen met de toename van de geluidsbelasting van 2 tot 6 dB betekent dit dat 

er sprake is van een zogenoemd ‘reconstructie-effect’. De ten hoogste ver-

wachte geluidsbelasting is geen overschrijding van de ten hoogste toegestane 

hogere waarde van 63 dB. Door Burgemeester en Wethouders kan in beginsel 

een hogere waarde worden vastgesteld. 

 

In deze situatie is er, voor de woningen aan de Grasweg 3, 5, 9 en 10 en de 

Nieuweweg 139, waarvoor een hogere waarde vastgesteld moet worden, spra-

ke van cumulatie van geluid zoals bedoeld in artikel 110a van de Wet geluid-

hinder. De grootte van de geluidsbelasting wordt bepaald door wegverkeers- 

en spoorwegverkeerslawaai. Er is echter geen sprake van een overschrijding 

van de ten hoogste aanvaardbare geluidsbelasting van 68 dB. Daarbij zijn er 

geen andere maatregelen, dan de hierna genoemde maatregelen, ter plaatse 

van de Grasweg mogelijk om het spoorwegverkeerslawaai te beperken. 

 

De ten hoogste verwachte geluidsbelasting van 57 dB is in vergelijking met de 

bestaande situatie een toename van ongeveer 5 dB. Naar de mening van het 

geluidBuro is dit een aanzienlijke toename. Zoals opgemerkt is het de bedoe-

ling van de gemeente om bij deze herinrichting van de Grasweg een geluidsar-

me wegdekverharding op de rechte delen van de Grasweg toe te passen. 
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Door het toepassen van een geluidsarme wegdekverharding is er op de gevels 

van de woningen sprake van een toename van de geluidsbelasting van de 

Grasweg van tot 3 dB. 

 

De ten hoogste verwachte geluidsbelasting vanwege de herinrichting van de 

Grasweg is 54 dB. Dit is geen overschrijding van de ten hoogste toegestane ho-

gere waarde van 63 dB. Door Burgemeester en Wethouders kan in beginsel een 

hogere waarde worden vastgesteld. 

 

Alleen op de gevels van de woningen op de percelen aan de Grasweg 3, 5, 9, 

9a, 10, 11 en 13 en de Nieuweweg 139 nog sprake van een overschrijding van 

de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De verwachte geluidsbelasting op de ge-

vels van de woningen op de percelen aan de Graslaan 22 en 24 en de Gras-

weg 1 is, met de aanleg van een geluidsarme wegdekverharding, ten hoogste 

48 dB. 

 

Dit betekent dat, met de aanleg van een geluidsarme wegdekverharding, voor 

de woningen op de percelen de Grasweg 3, 5, 9, 9a, 10, 11 en 13 en de Nieu-

weweg 139 een hogere moet worden vastgesteld (voor de precieze hoogte van 

de hogere waarde wordt verwezen naar het rapport). 

 

Zoals uit de tekst hiervoor blijkt is de aanleg van een geluidsarme wegdekver-

harding geen voldoende maatregel om de (verwachte) geluidsbelasting vanwe-

ge de Grasweg op de gevels van de bestaande woningen te beperken tot de 

voorkeursgrenswaarde. Aanvullende voldoende maatregelen, zoals het plaat-

sen van een geluidsscherm, worden stedenbouwkundig en landschappelijk niet 

wenselijk geacht. Daarbij heeft een dergelijke maatregel nadelige gevolgen 

voor de financiële uitvoerbaarheid van het plan. In het voorliggende bestem-

mingsplan is wat dit betreft dat ook sprake van overwegende bezwaren van 

stedenbouwkundige, landschappelijke en financiële aard. Dit betekent dat 

door Burgemeester en Wethouders een hogere waarde kan worden vastgesteld. 

 

Zoals opgemerkt is ook bepaald dat Burgemeester en Wethouders alleen in be-

paalde situaties een hogere waarde voor de ten hoogste toegestane geluidsbe-

lasting vaststelt. Voor wegverkeerslawaai is, vanwege een herinrichting van 

een weg, deze situatie onder andere wanneer deze weg een ‘noodzakelijke 

verkeers- en vervoersfunctie zal vervullen’. In het voorliggende bestemmings-

plan is sprake van deze situatie. De noodzakelijke hogere waarde wordt dan 

ook geacht te kunnen worden vastgesteld. 

 

N i e u w e  o n t s l u i t i n g s w e g  w a t  b e t r e f t  d e  b e s t a a n d e   

w o n i n g e n  

Uit de resultaten blijkt dat de geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai 

van de nieuwe ontsluitingsweg op het bedrijventerrein op de gevels van de be-

staande woningen ten hoogste 46 dB is. Dit is geen overschrijding van de voor-

keursgrenswaarde van 48 dB. 
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R a n d w e g  w a t  b e t r e f t  d e  b e s t a a n d e  w o n i n g e n  

Uit de resultaten blijkt dat er op de gevels van de woning op het perceel aan 

de Graslaan 45 sprake van een toename van de geluidsbelasting vanwege weg-

verkeerslawaai van de herinrichting van het knooppunt Graslaan-Grasweg- 

Randweg, zonder maatregelen om de geluidsbelasting te beperken, van 6 dB. 

Dit is een overschrijding van de ten hoogste toegestane toename van 1,5 dB. 

 

De ten hoogste verwachte geluidsbelasting vanwege de herinrichting van het 

knooppunt Graslaan-Grasweg-Randweg is, zonder maatregelen om de geluids-

belasting te beperken, 51 dB. Samen met de toename van de geluidsbelasting 

van 6 dB betekent dit dat er sprake is van een zogenoemd ‘reconstructie-

effect’. De ten hoogste verwachte geluidsbelasting is geen overschrijding van 

de ten hoogste toegestane hogere waarde van 63 dB. Door Burgemeester en 

Wethouders kan in beginsel een hogere waarde worden vastgesteld. 

 

Bij de herinrichting van de Grasweg is het de bedoeling van de gemeente om 

bij deze herinrichting van de Grasweg ook een geluidsarme wegdekverharding 

op een deel van de Randweg toe te passen. 

 

Door het toepassen van een geluidarme wegdekverharding is er op de gevels 

van de woning sprake van een toename van de geluidsbelasting van 3 dB. De 

verwachte geluidsbelasting op de gevels van de woning is, met de aanleg van 

een geluidsarme wegdekverharding ten hoogste 48 dB. Dit is geen overschrij-

ding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 

 

De uitvoerbaarheid van het voorliggende bestemmingsplan wordt, na de vast-

stelling van een hogere waarde door Burgemeester en Wethouders voor de 

(bedrijfs)woningen op de percelen in het zuidwesten van het bedrijventerrein, 

aan de Grasweg 3, 5, 9, 9a, 10, 11 en 13 en de Nieuweweg 139, niet door ge-

luidhinder vanwege wegverkeerslawaai belemmerd. Voorwaarde hierbij is dat 

bij de herinrichting van de Grasweg een geluidsarme wegdekverharding wordt 

toegepast (voor de plaats van de geluidsarme wegdekverharding wordt verwe-

zen naar het rapport). Ook een voorwaarde is dat het deel van de Grasweg 

langs het bedrijventerrein en het knooppunt met de Randweg wordt ingericht 

als een 50 km per uur gebied. 

 

In de periode van 9 september 2011 tot 21 oktober 2011 heeft het ont-

werp-besluit voor het vaststellen van de hogere waarde ter inzage gelegen. 

Het besluit voor het vaststellen van de hogere waarde wordt voor het vaststel-

len van het voorliggende bestemmingsplan door Burgemeester en Wethouders 

vastgesteld. 

5 . 2 . 2   

S p o o r w e g v e r k e e r s l a w a a i  

De Wet geluidhinder is er ook op gericht om de geluidhinder vanwege spoor-

wegverkeerslawaai te voorkomen en te beperken. Hierin is bepaald dat bij al-

CONCLUSIE 
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gemene maatregel van bestuur ter beperking van spoorwegverkeerslawaai be-

palingen opgenomen kunnen worden betreffende de onderwerpen die ter be-

perking van de geluidsbelasting van wegen geregeld zijn in hoofdstuk VI van de 

Wet geluidhinder. 

 

Op grond hiervan is in het Besluit geluidhinder, dat op 1 januari 2008 in wer-

king is getreden, een regeling voor (geluids)zones bij spoorwegen opgenomen. 

De spoorwegen waarop de regeling van toepassing is zijn weergegeven op een 

kaart bij de Regeling zonekaart spoorwegen die op 1 januari 2007 in werking is 

getreden. In de Wet geluidhinder is bepaald dat bij elke spoorweg een geluids-

zone van 100 tot 500 m aanwezig is. 

 

Voor de ten hoogste toegestane geluidsbelasting vanwege spoorwegverkeers-

lawaai zijn normen opgesteld. Deze zijn in de Wet geluidhinder vastgesteld. In 

de Wet geluidhinder is bepaald dat binnen een (geluids)zone bij een spoorweg 

de ten hoogste toegestane geluidsbelasting vanwege spoorwegverkeerslawaai 

op de gevel van een woning 55 dB is. Deze norm is de voorkeursgrenswaarde. 

Op grond van het Besluit geluidhinder kunnen Burgemeester en Wethouders 

voor woningen in stedelijk gebied een hogere waarde voor de ten hoogste toe-

laatbare geluidsbelasting vaststellen. De ten hoogste toelaatbare hogere waar-

de is 68 dB. 

 

Zoals hiervoor ook als is opgemerkt is door Burgemeester en Wethouders de 

beleidsnotitie Hogere waardeprocedure Wet geluidhinder vastgesteld, waarin 

de gemeente haar beleid voor het vaststellen van een hogere waarde uiteen-

zet. 

 

In de directe omgeving, direct ten oosten van het plangebied ligt de spoorweg 

Schagen - Den Helder. In de Regeling zonekaart spoorwegen is bepaald dat er 

bij deze spoorweg een geluidszone van 200 m aanwezig is. Het plangebied ligt 

voor een deel binnen deze geluidszone. 

 

Om inzicht te krijgen in de verwachte geluidsbelasting vanwege spoorwegver-

keerslawaai op de gevels van de nieuwe bedrijfswoningen in het plangebied is 

in september 2010 en augustus 2011 door het geluidBuro een akoestisch onder-

zoek uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in het rap-

port Akoestisch onderzoek V1.2 Kruiswijk III in Anna Paulowna met als kenmerk 

1760 AA - 8 WO 007-18-08-11 V2.0. Het rapport is als losse bijlage bij de toe-

lichting opgenomen. 

 

Uit de resultaten blijkt dat de geluidsbelasting vanwege spoorwegverkeersla-

waai op de gevels van de nieuwe bedrijfswoningen ten hoogste 53 dB is. Dit is 

geen overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 55 dB. 

 

De uitvoerbaarheid van het voorliggende bestemmingsplan wordt niet door ge-

luidhinder vanwege spoorwegverkeerslawaai belemmerd. 

ONDERZOEK 
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5 . 3   

L u c h t k w a l i t e i t  

Op 1 maart 1993 is de Wet milieubeheer in werking getreden. Onder andere de 

Europese regelgeving voor de luchtkwaliteit is met de inwerkingtreding van de 

wijziging van de Wet milieubeheer (onderdeel luchtkwaliteitseisen) op 15 no-

vember 2007 in de Nederlandse wet- en regelgeving verwerkt. 

 

Uitgangspunt van de Wet milieubeheer is het Nationaal Samenwerkingspro-

gramma Luchtkwaliteit. Het samenwerkingsprogramma is op 1 augustus 2009 in 

werking getreden. Hierin is bepaald wanneer en hoe overschrijdingen van de 

grenswaarden voor de luchtkwaliteit behandeld moeten worden. In het sa-

menwerkingsprogramma worden ook nieuwe ontwikkelingen zoals plannen voor 

de bouw van woningen overwogen. Plannen die binnen het samenwerkingspro-

gramma passen, hoeven niet meer te worden beoordeeld aan de grenswaarden 

voor luchtkwaliteit. Ook plannen die niet ‘in betekende mate’ gevolgen heb-

ben voor de luchtkwaliteit hoeven niet meer aan deze grenswaarden te worden 

beoordeeld. De eisen om te kunnen beoordelen of bij een plan sprake is van 

niet ‘in betekende mate’, zijn vastgesteld in de algemene maatregel van be-

stuur niet ‘in betekende mate’. 

 

In de algemene maatregel van bestuur is bepaald dat na dat het samenwer-

kingsprogramma of een programma voor de regio is vastgesteld een grenswaar-

de van 3% afname van de luchtkwaliteit als niet ‘in betekende mate’ kan wor-

den aangeduid. Dit betekent een toename van ten hoogste 1,2 microgram per 

m3 NO2 of PM10. 

 

Op grond van het voorliggende bestemmingsplan is uitsluitend de vestiging van 

bedrijven in milieucategorie 1, 2, 3.1 en 3.2 toegestaan. In deze milieucatego-

rie zijn geen zware bedrijven waarvan een ‘in betekenende mate’ afname van 

de luchtkwaliteit wordt verwacht opgenomen. Uitgangspunt in het voorliggen-

de bestemmingsplan is dat op het bedrijventerrein Kruiswijk III uitsluitend mo-

derne bedrijven worden gevestigd. Ook van moderne bedrijven wordt geen ‘in 

betekenende mate’ afname van de luchtkwaliteit verwacht. Een mogelijke ‘in 

betekenende mate’ afname van de luchtkwaliteit wordt vooral verwacht van 

verkeer op het bedrijventerrein. 

 

Voor kleinere plannen heeft het ministerie van Volkhuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening en Milieu samen met InfoMil de zogenoemde NIBM-tool ontwikkelt. 

Met behulp hiervan wordt de toename van NO2 en PM10 vanwege het plan be-

paald. Hierdoor kan eenvoudig worden bepaald of er sprake is van een ‘in be-

tekende mate’ afname van de luchtkwaliteit. De resultaten van de NIBM-tool 

zijn in de bijlage 2 bij deze toelichting opgenomen. 

 

In het plan is de aanleg van het bedrijventerrein Kruiswijk III voorzien. Om on-

der andere inzicht te krijgen in de toename van de verkeersdruk vanwege het 

WET- EN REGELGEVING 
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bedrijventerrein is in mei 2009 en augustus 2011 door Breijn B.V. een onder-

zoek uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in de notitie 

Second opinion ontsluiting Anna Paulowna. De notitie is in bijlage 3 bij deze 

toelichting opgenomen. Uit de resultaten blijkt dat er een toename van 1.254 

motorvoertuigen per werkdag vanwege de aanleg van het bedrijventerrein mag 

worden verwacht. Om gebruik te kunnen maken van de NIBM-tool moet echter 

het aantal motorvoertuigen niet per werkdag maar per weekdag worden be-

paald. Op basis van de uitgave nr. 256 Verkeersgeneratie woon- en werkgebie-

den van het CROW kan het aantal motorvoertuigen per weekdag worden be-

paald door het aantal motorvoertuigen per werkdag te vermenigvuldigen met 

0,75. Dit betekent dat een toename van 941 motorvoertuigen per weekdag 

mag worden verwacht. 

 

Uit de resultaten van de NIBM-tool blijkt dat de te verwachten toename van 

NO2 en PM10 achtereenvolgens 2,10 en 0,56 microgram per m3 is. Dit is, wat be-

treft NO2 een overschrijding van de grenswaarde van 1,2 microgram per m3. Dit 

betekent dat er sprake is van een ‘in betekende mate’ toename van NO2 van-

wege het plan. Een aanvullend onderzoek naar de afname van de luchtkwali-

teit is dan ook noodzakelijk. 

 

Om meer inzicht te krijgen in de verwachte afname van de luchtkwaliteit is in 

januari 2010 door BügelHajema Adviseurs een onderzoek uitgevoerd. De resul-

taten van het onderzoek zijn in bijlage 2 bij deze toelichting opgenomen. Het 

onderzoek is uitgevoerd op basis van het CAR II-model. 

 

Uit de resultaten blijkt dat er wat betreft NO2 geen overschrijdingen van de 

grenswaarde en de plandrempel worden verwacht. Wat betreft PM10 wordt één 

overschrijding per jaar van de grenswaarde verwacht. Dit is geen overschrij-

ding van het ten hoogste toegestane aantal overschrijding per jaar van 35. Er 

worden geen overschrijdingen van de plandrempel verwacht. 

 

De uitvoerbaarheid van het voorliggende bestemmingsplan wordt niet door on-

aanvaardbare gevolgen voor de luchtkwaliteit belemmerd. 

5 . 4   

E x t e r n e  v e i l i g h e i d  

Op 13 juni 2001 is door de regering het vierde Nationale milieubeleidsplan 

vastgesteld. Hierin zet zij haar (nieuwe) externe veiligheidsbeleid uiteen. Dit 

beleid is gericht op het beheersen van de risico's in de omgeving vanwege het 

gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Ook op de risico's 

die samenhangen met het gebruik van luchthavens is het externe veiligheids-

beleid van toepassing. Uitgangspunt 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; 
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- 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 

één op een miljoen (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 in werking ge-

treden. De regelgeving zoals die in het Besluit externe veiligheid inrichtingen 

is opgenomen, is gericht op het beperken van de risico's van een ongeval met 

gevaarlijke stoffen in inrichtingen (bedrijven) voor personen. De grenswaarde 

voor het plaatsgebonden risico en de oriënterende waarde voor het groepsrisi-

co zijn in het Besluit externe veiligheid inrichtingen vastgesteld. 

 

Het externe veiligheidsbeleid met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke 

stoffen is in de Nota risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen opgenomen. In 

de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen is dit beleid verder 

uiteengezet. Dit beleid is waar mogelijk in overeenstemming met het Bevi. 

 

Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen in werking ge-

treden. In het besluit zijn regels opgenomen over te waarborgen afstanden bij 

leidingen met gevaarlijke stoffen. De regels sluiten aan op het Besluit externe 

veiligheid inrichtingen. 

 

Op 25 maart 2008 is door Burgemeester en Wethouders van de gemeente Anna 

Paulowna de Beleidsvisie externe veiligheid gemeenten Anna Paulowna, Scha-

gen en Zijpe vastgesteld. In deze beleidsvisie zetten deze gemeenten hun ex-

terne veiligheidsbeleid voor de periode van 2008 tot 2011 uiteen. Het streven 

van de gemeenten is er op gericht om door middel van het bundelen van be-

drijven en ruimtelijke ordening de risico’s van ongevallen met gevaarlijke stof-

fen te beperken en een veilige samenleving te waarborgen. 
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In de visie is opgemerkt dat er over de wegen in de gemeente waarover het 

vervoer van gevaarlijke stoffen is toegestaan, niet van grote betekenis zijn. 

Het vervoer van gevaarlijke stoffen in de gemeente is beperkt. Ook is er geen 

sprake van knelpunten wat betreft het plaatsgebonden risico. 

 

Ook wordt opgemerkt dat er over de spoorweg Schagen - Den Helder geen ver-

voer van gevaarlijke stoffen bekend is. Dit betekent dat er bij deze spoorweg 

geen risicozone aanwezig is. Ook wordt het vervoer van gevaarlijke stoffen 

over deze spoorweg in de voorliggende periode niet verwacht. 

 

De gemeente zet in op een gebiedsgericht beleid. Wat betreft bedrijventerrei-

nen betekent dit dat: 

- overschrijdingen van de grenswaarde voor het plaatsgebonden risico 

voor kwetsbare gebouwen niet zijn toegestaan; 

- overschrijdingen van de grenswaarde voor het plaatsgebonden risico 

voor beperkt kwetsbare gebouwen onder voorwaarden zijn toegestaan; 

- overschrijdingen van de oriënterende waarde voor het groepsrisico on-

der voorwaarden zijn toegestaan; 

- een toename van het groepsrisico onder voorwaarden is toegestaan. 

 

Op nieuwe bedrijventerreinen is vestiging van bedrijven met gevaarlijke stof-

fen onder voorwaarden mogelijk. Op grond van het vergunningenstelsel worden 

de risicozones zoveel als technisch mogelijk beperkt en vastgelegd om de 

ruimte op bedrijventerreinen zo goed mogelijk te benutten. Buiten deze risi-

cozones is de vestiging van kwetsbare gebouwen mogelijk. Binnen deze risico-

zones niet. 

 

De provincie Noord-Holland heeft de zogenoemde risicokaart ontwikkeld. Hier-

op is onder andere informatie over risico's van ongevallen met gevaarlijke stof-

fen opgenomen. In figuur 6 is het voor het plangebied betreffende fragment 

van de risicokaart opgenomen. 

 

ONDERZOEK 
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F i g u u r  6 .  F r a g m e n t  v a n  d e  r i s i c o k a a r t  

 

Uit de informatie van de risicokaart blijkt dat er in en in de directe omgeving 

van het plangebied geen risico’s van ongevallen met gevaarlijke stoffen be-

kend zijn. 

 

Op grond van het voorliggende bestemmingsplan is de vestiging van bedrijven 

met gevaarlijke stoffen niet toegestaan. 

 

De uitvoerbaarheid van het voorliggende bestemmingsplan wordt niet door ri-

sico’s van ongevallen met gevaarlijke stoffen belemmerd. 

5 . 5   

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

Op 1 april 2007 is de gewijzigde Woningwet in werking getreden. In de Wo-

ningwet is bepaald dat door de gemeenteraad in de bouwverordening regels 

moeten worden opgenomen om het bouwen op verontreinigde bodem te voor-

komen. 

 

In het Besluit ruimtelijke ordening is bepaald dat in de toelichting op een be-

stemmingsplan inzicht verkregen moet worden over de uitvoerbaarheid van het 

plan. Dit betekent dat er onder andere inzicht verkregen moet worden in de 

noodzakelijke financiële investering van een (mogelijk noodzakelijke) bodem-

sanering. Een onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is 

dus feitelijk een onderdeel van de onderzoeksverplichting van Burgemeester 

en Wethouders en de gemeenteraad bij de voorbereiding van een bestem-

mingsplan. 
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Hierbij moet worden opgemerkt dat ten behoeve van een goede ruimtelijke 

ordening het bestemmen van gronden met een bodem van onvoldoende mili-

euhygiënische kwaliteit met een hiervoor gevoelige bestemming in beginsel 

moet worden voorkomen. 

 

De provincie Noord-Holland heeft het zogenoemde bodemloket ontwikkeld. 

Het bodemloket biedt informatie over bodemonderzoeken en -saneringen die 

zijn uitgevoerd. Ook is er informatie opgenomen over bedrijven of terreinen 

waar 'verdachte' werkzaamheden hebben plaatsgevonden die mogelijk bodem-

verontreiniging hebben veroorzaakt en waar mogelijk bodemonderzoek moet 

worden uitgevoerd. In figuur 7 is het voor het plangebied betreffende fragment 

van de kaart van het bodemloket opgenomen. 

 

 
F i g u u r  7 .  F r a g m e n t  v a n  d e  k a a r t  v a n  h e t  b o d e m l o k e t  

 

Uit de informatie van het bodemloket blijkt dat er in en in de directe omge-

ving van het plangebied bodemonderzoeken of -saneringen zijn uitgevoerd. Het 

betreffen bodemonderzoeken op de terreinen of percelen: 

- Kruiswijk II (bedrijventerrein). Op het bedrijventerrein Kruiswijk II is in 

april 1996 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Uit de informa-

tie van het bodemloket blijkt dat hier een aanvullend bodemonderzoek 

uitgevoerd moet worden. 

- Spoorsingel (NS-Emplacement). Op het spoorwegterrein is in december 

2000 een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd. Uit de informatie 

van het bodemloket blijkt dat hier geen aanvullend bodemonderzoek 

uitgevoerd hoeft te worden. 

- Grasweg 16. Op het perceel is in januari 2000 een verkennend bodem-

onderzoek uitgevoerd. Uit de informatie van het bodemloket blijkt dat 

hier een aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd moet worden. 
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Het bedrijventerrein Kruiswijk II ligt buiten het plangebied. Het verkennend en 

aanvullend bodemonderzoek is dan ook niet van toepassing voor het voorlig-

gende bestemmingsplan. 

 

Het perceel aan de Grasweg 16 ligt wel binnen het plangebied. Op het perceel 

is in juni 2007 door Heijmans Infra Techniek een Verkennend bodemonderzoek 

uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in het rapport 

Verkennend bodemonderzoek Grasweg 16 Anna Paulowna met als kenmerk 

277955-W3001. Het rapport is als losse bijlage bij de toelichting opgenomen. 

 

Uit de resultaten blijkt dat er op het maaiveld één stuk asbestverdacht mate-

riaal is gevonden. Dit stuk materiaal komt van het bedrijfsgebouw. 

 

Ook blijkt dat er in de bovengrond plaatselijk een lichte verontreiniging met 

minerale olie is vastgesteld. Naar de mening van Heijmans Infra Techniek 

hangt deze lichte verontreiniging samen met het aanwezige puin. In de boven-

grond is geen asbestverdacht materiaal gevonden. Voor de andere onderzochte 

onderdelen zijn geen verontreinigingen in de boven- of ondergrond vastge-

steld. 

 

In het grondwater is een matige verontreiniging met nikkel en lichte verontrei-

nigingen met zware metalen (arseen, chroom, nikkel) vastgesteld. Plaatselijk 

zijn ook lichte verontreinigingen met naftaleen en minerale olie vastgesteld. 

Voor de matige verontreiniging met nikkel is in het grondwater geen bron ge-

vonden. Naar de mening van Heijmans Infra Techniek betreft het een verhoog-

de achtergrondwaarde. 

 

Op basis van de resultaten is Heijmans Infra Techniek van mening dat de aan-

leg van een bedrijventerrein in het plangebied niet door de bestaande milieu-

hygiënische kwaliteit van de bodem wordt belemmerd. 

 

De uitvoerbaarheid van het voorliggende bestemmingsplan wordt niet door on-

voldoende milieuhygiënische kwaliteit van de bodem belemmerd. 

5 . 6   

W a t e r h u i s h o u d i n g  

Op 22 december 2009 is het Nationaal Waterplan vastgesteld. Hierin is het be-

leid met betrekking tot het water(beheer) vastgelegd. Het beleid is gericht op 

“een veilige en leefbare delta, nu en in de toekomst”. 

 

In de nota Anders omgaan met water is bepaald dat de gevolgen van (ruimte-

lijke) ontwikkelingen voor de waterhuishouding uitdrukkelijk in onder andere 

bestemmingsplannen moeten worden overwogen. Hiervoor moet de zogenoem-

de watertoets worden uitgevoerd. De watertoets is het vroeg informeren (van 

de waterbeheerder), het adviseren (door de waterbeheerder), het overwegen 
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en beoordelen van waterhuishoudkundige belangen in ruimtelijke plannen en 

besluiten. 

 

Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Uitgangspunt van 

de Waterwet is een volledig beheer van het watersysteem. Belangrijk hierbij is 

de samenhang tussen het waterbeheer en onder andere de ruimtelijke orde-

ning. 

 

Ook is in het Besluit ruimtelijke ordening bepaald dat in de toelichting bij een 

bestemmingsplan inzicht verkregen moet worden in de gevolgen van het be-

stemmingsplan voor de waterhuishouding en hoe deze gevolgen in het be-

stemmingsplan zijn betrokken. 

 

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

heemraadschap Hollands Noorderkwartier. In overleg met het hoogheemraad-

schap is door Breijn een waterhuishoudingsplan voor het bedrijventerrein 

Kruiswijk III opgesteld. Het waterhuishoudingsplan is opgenomen in het rapport 

Kruiswijk III te Anna Paulowna, waterparagraaf met als kenmerk 1608047. Het 

rapport is als losse bijlage bij de toelichting opgenomen. 

 

Op basis van dit waterhuishoudingplan heeft het hoogheemraadschap op 

21 oktober 2010 een advies voor de watertoets voor het voorliggende bestem-

mingsplan gegeven. Het advies is opgenomen in de brief van 21 oktober 2010 

met als kenmerk 10.34343. De brief is in bijlage 4 bij de voorliggende toelich-

ting opgenomen. 

 

In het advies merkt het hoogheemraadschap op dat zij geen opmerkingen op 

het door Breijn opgestelde waterhuishoudingsplan heeft. Onaanvaardbare na-

delige gevolgen voor de waterhuishouding worden dan ook niet verwacht. 

 

De uitvoerbaarheid van het voorliggende bestemmingsplan wordt niet door on-

aanvaardbare nadelige gevolgen voor de waterhuishouding belemmerd. 

5 . 7   

E c o l o g i s c h e  w a a r d e n  

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

en faunawet op 1 april 2002 en de Natuurbeschermingswet 1998 op 1 oktober 

2005 in de Nederlandse wet- en regelgeving verwerkt. 

 

De Flora- en faunawet 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 toegestaan. Onder voorwaarden kan hier op grond van een vrijstelling 

of ontheffing van worden afgeweken. In de Flora- en faunawet is onder andere 

ONDERZOEK 

CONCLUSIE 

WET- EN REGELGEVING 



 

  
012.00.02.07.08.toe - Bestemmingsplan Kruiswijk III in Anna Paulowna - 28 november 2011 55

bepaald dat eenieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn 

handelen of nalaten te handelen 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 al-

le maatregelen nemen die in redelijkheid van hem kunnen worden gevraagd 

om die nadelige gevolgen te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. 

 

De Natuurbeschermingswet is gericht op het beschermen van (natuur)gebie-

den. Deze natuurgebieden 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 be-

scherming van deze natuurgebieden is in de Natuurbeschermingswet een uit-

gebreide wet- en regelgeving opgenomen. 

 

Voor het bestemmingsplan Buitengebied 2006 is om inzicht te krijgen in de 

ecologische waarden in het landelijk gebied in september 2006 door BügelHa-

jema Adviseurs een ecologisch onderzoek uitgevoerd. De resultaten van het 

onderzoek zijn opgenomen in het rapport Resultaten van ecologisch onderzoek 

ten behoeve van het Bestemmingsplan Buitengebied 2006 met als kenmerk 

012.00.01.07.00. Het rapport is als losse bijlage bij de toelichting opgenomen. 

 

Uit de resultaten blijkt dat een deel van de gronden binnen het plangebied in 

de zogenoemde ‘ecozone’ ligt. Het betreft de gronden direct langs bedrijven-

terrein Kruiswijk II, de spoorweg Schagen - Den Helder en de Grasweg. Binnen 

deze ecozone zijn mogelijk op grond van de Ffw beschermde ecologische 

waarden aanwezig of worden hier verwacht. De mogelijk aanwezige ecologi-

sche waarden worden bij (ruimtelijke) ontwikkelingen in de ecozone mogelijk 

verstoord. In en in de directe omgeving van het plangebied betreffen het mo-

gelijk aanwezige vleermuizen. Vleermuizen kunnen worden verstoord door de 

sloop van gebouwen, de kap van bomen en dergelijke. In figuur 8 is het voor 

het plangebied betreffende fragment van de kaart bij het rapport opgenomen. 

 

ONDERZOEK 



012.00.02.07.08.toe - Bestemmingsplan Kruiswijk III in Anna Paulowna - 28 november 2011 56 

 
F i g u u r  8 .  F r a g m e n t  v a n  d e  k a a r t  b i j  h e t  r a p p o r t  R e s u l t a t e n  v a n  

e c o l o g i s c h  o n d e r z o e k  t e n  b e h o e v e  v a n  h e t  B e s t e m m i n g s p l a n  B u i -

t e n g e b i e d  2 0 0 6  

 

In het voorliggende bestemmingsplan zijn in de ecozone geen grote wijzigingen 

zoals de sloop van gebouwen, de kap van bomen en dergelijke voorzien waar-

door vleermuizen worden verstoord. 

 

Om meer inzicht te krijgen in de ecologische waarden in en in de directe om-

geving van het plangebied en als aanvullende onderbouwing van de resultaten 

van het in september 2006 uitgevoerde ecologisch onderzoek is in oktober 2011 

door BügelHajema Adviseurs een aanvullend ecologisch onderzoek uitgevoerd. 

De resultaten van het ecologisch onderzoek zijn opgenomen in het rapport 

Ecologisch onderzoek bedrijventerrein Kruiswijk III te Anna Paulowna met als 

kenmerk 012.00.02.07.17. Het rapport is als losse bijlage bij de toelichting op-

genomen. 

 

Uit de resultaten blijkt dat in het plangebied op grond van de Flora- en fauna-

wet beschermde soorten aanwezig zijn. Dit moet bij de verdere uitwerking van 

het plan voor de aanleg van het bedrijventerrein overwogen worden. Wat be-

treft de aanwezige beschermde soorten is op voorhand geen ontheffing op 

grond van de Ffw noodzakelijk. Op basis hiervan mag in redelijkheid verwacht 
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worden dat de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan niet op voorhand 

door de Ffw wordt belemmerd. 

 

Ook blijkt uit de resultaten dat er geen nadelige gevolgen voor op grond van 

de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) en de Provinciale Ruimtelijke Verorde-

ning Structuurvisie beschermde (natuur)gebieden worden verwacht. Een ver-

gunning op grond van de Nbw of een ontheffing op grond van de Provinciale 

Ruimtelijke Verordening Structuurvisie is dan ook niet noodzakelijk. 

 

De uitvoerbaarheid van het voorliggende bestemmingsplan wordt niet door on-

aanvaardbare gevolgen voor ecologische waarden belemmerd. 

5 . 8   

A r c h e o l o g i s c h e  w a a r d e n  

Op 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg in wer-

king getreden. Met deze inwerkingtreding werd het Verdrag van Malta, dat op 

16 april 1992 onder andere door Nederland is ondertekend, in de Nederlandse 

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

den 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 zogenoem-

de veroorzakerprincipe is een uitgangspunt van het Verdrag van Malta. Dit be-

tekent dat diegene die mogelijke archeologische waarden in de bodem ver-

stoord, financieel verantwoordelijk is voor een voldoende onderzoek naar en 

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

Wet op de archeologische monumentenzorg werd ook de Monumentwet 1988 

gewijzigd. Op grond van de Monumentenwet 1988 moet in een bestemmings-

plan (mogelijke) archeologische waarden in de bodem van het plangebied 

overwogen worden. 

 

De provincie Noord-Holland heeft de zogenoemde cultuurhistorische waarden-

kaart ontwikkeld. Op de cultuurhistorische waardenkaart is informatie over ar-

cheologische en cultuurhistorische waarden opgenomen. In figuur 9 is het voor 

het plangebied betreffende fragment van de cultuurhistorische waardenkaart 

opgenomen. 

 

CONCLUSIE 

WET- EN REGELGEVING 

ONDERZOEK 
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F i g u u r  9 .  F r a g m e n t  v a n  d e  C H W - k a a r t  

 

Uit de informatie van de cultuurhistorische waardenkaart blijkt dat er in en in 

de directe omgeving van het plangebied geen archeologische waarden bekend 

zijn of direct worden verwacht. 

 

Voor het bestemmingsplan Buitengebied 2006 is om inzicht te krijgen in de ar-

cheologische waarden in het landelijk gebied in december 2006 door Cultureel 

Erfgoed Noord-Holland (CENH) een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. 

De resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in het rapport Bureauonder-

zoek naar de archeologische waarde van het bestemmingsplan Buitengebied, 

gemeente Anna Paulowna met als kenmerk 06PO022, 2006. 

 

Uit de resultaten blijkt dat er in en in de directe omgeving van het plangebied 

op veel plaatsen een veenlaag op een diepte van 0,80 m beneden het maaiveld 

aanwezig is. In dit gebied zijn verschillende grondwerkzaamheden uitgevoerd. 

De informatie uit ARCHIS en de resten van veenontginningen in overweging 

nemende is de kans op het vinden van (vroeg)middeleeuwse archeologische 

waarden in dit gebied middelgroot tot groot. Deze waarden kunnen slecht be-

houden zijn door (agrarische) grondwerkzaamheden. De archeologische waar-

den beneden de grondwaterspiegel kunnen goed behouden zijn. 

 

Op basis van het onderzoek is door de gemeente beleid voor archeologische 

waarden in de gemeente opgesteld. Dit beleid is opgenomen in het bestem-

mingsplan Buitengebied 2006. Hierin zijn verschillende archeologische waarde-

volle gebieden onderscheiden. In deze gebieden zijn mogelijk archeologische 

waarden aanwezig. De gronden binnen het plangebied zijn in het bestem-

mingsplan Buitengebied 2006 niet aangeduid als archeologisch waardevol ge-

bied. Archeologische waarden worden in het plangebied dan ook niet ver-

wacht. 
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Ook blijkt uit de informatie van de cultuurhistorische waardenkaart dat er in 

en in de directe omgeving van het plangebied cultuurhistorische waarden be-

kend zijn: 

- De rationele verkaveling in de Westpolder van de Anna Paulownapolder. 

Dit betreft de regelmatige blokverkaveling in de polder. De verkaveling 

is nog te herkennen en van waarde. 

- De wegenstructuur in de Anna Paulownapolder. Dit betreffen de wegen 

in de ‘nieuwe’ polder. De structuur van de wegen is nog goed te her-

kennen en is van grote waarde. 

 

In het voorliggende bestemmingsplan zijn geen onaanvaardbare wijzigingen in 

de rationele verkaveling en wegenstructuur voorzien. 

 

De uitvoerbaarheid van het voorliggende bestemmingsplan wordt niet door ar-

cheologische en cultuurhistorische waarden belemmerd. 

 

CONCLUSIE 
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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   

H e t  b e s t e m m i n g s p l a n  

In een bestemmingsplan is bepaald waarvoor gronden mogen worden gebruikt, 

welke gebouwen en/of bouwwerken er op mogen worden gebouwd en hoe de 

gronden mogen worden ingericht. In een bestemmingsplan is, als voorbeeld, 

bepaald dat gronden mogen worden gebruikt voor wonen. Daarbij is dan ook 

bepaald dat op de gronden een woning mag worden gebouwd en wat de maten 

van deze woning mogen of moeten zijn. 

 

Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen: 

1. Een verbeelding (voorheen: plankaart): een bestemmingsplan bepaalt de 

gebruiks-, bouw- en inrichtingsmogelijkheden van gronden. Op de kaart 

zijn de voor het bestemmingsplan betreffende gronden weergegeven. 

Door middel van markeringen en dergelijke is op de kaart weergegeven 

wat de bestemming is van de gronden. 

2. Regels: in de regels zijn de gebruiks-, bouw- en inrichtingsmogelijkhe-

den per bestemming bepaalt. 

3. Een toelichting: in de toelichting zet de gemeente haar beleid, zoals 

opgenomen in het bestemmingsplan, voor de betreffende gronden uit-

een. De gemeente omschrijft hierin de bedoeling van de verschillende 

bestemmingen. Ook worden de resultaten van de uitgevoerde onderzoe-

ken in de toelichting opgenomen. 

 

Zoals opgemerkt worden in een bestemmingsplan de gebruiks-, bouw- en in-

richtingsmogelijkheden van gronden bepaald. Dit betekent ook dat voor andere 

onderwerpen in een bestemmingsplan geen regels kunnen worden opgenomen. 

In een bestemmingsplan kan, als voorbeeld, niet bepaald worden dat de op een 

weg ten hoogste toegestane snelheid 30 kilometer per uur is. 

 

Uitgangspunt van het bestemmingsplan is het begrip ‘toelatingsplanologie’. Dit 

betekent dat in een bestemmingsplan alleen mogelijkheden voor het gebrui-

ken, bouwen of inrichten biedt: ‘het bestemmingsplan laat een bepaald ge-

bruik of bepaalde bouw of inrichting toe’. Dit betekent ook dat het op grond 

van een bestemmingsplan niet mogelijk is dit af te dwingen. 
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6 . 2   

D e  e i s e n  v o o r  e e n  b e s t e m m i n g s p l a n  

Het voorliggende bestemmingsplan is opgesteld op grond van de Wet ruimtelij-

ke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening. De wet en het besluis zijn op 

1 juli 2008 in werking getreden. Ook is het bestemmingsplan onder andere in 

overeenstemming met de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008 

(SVBP2008) opgesteld. De SVBP2008 is op 1 januari 2010 in werking getreden. 

 

Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening moet een bestemmingsplan op 

http://ruimtelijkeplannen.nl beschikbaar worden gesteld. Om dit mogelijk te 

maken moet een bestemmingsplan uitgewerkt worden in een zogenoemde GML. 

In de GML is er een koppeling tussen de kaart, de regels en de toelichting (het 

bestemmingsplan) gemaakt. Deze koppeling van de kaart, de regels en de toe-

lichting is de zogenoemde verbeelding van het bestemmingsplan. Het voorliggen-

de bestemmingsplan is uitgewerkt in een GML. 

 

Ook is het bestemmingsplan opgesteld in overeenstemming met de Wet alge-

mene bepalingen omgevingsrecht en het Besluit omgevingsrecht (Bor). De wet 

en het besluit zijn op 1 oktober 2010 in werking getreden. Hiermee is een deel 

van de Wet ruimtelijke ordening opgenomen in de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht. 

 

Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Besluit om-

gevingsrecht is de omgevingsvergunning ingevoerd. In de omgevingsvergunning 

worden verschillende ‘besluiten voor werken en werkzaamheden’ gebundeld. 

In artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is een alge-

meen gebruiksverbod opgenomen. Op grond hiervan is voor het gebruiken, 

bouwen en/of inrichtingen dat op grond van een bestemmingsplan niet is toe-

gestaan een omgevingsvergunning noodzakelijk. 

 

Door de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en 

het Besluit omgevingsrecht zijn verschillende begrippen op grond van de Wet 

ruimtelijke ordening vervallen. Deze begrippen worden ook in de SVBP2008 ge-

bruikt. In september 2010 is er door Geonovum de Werkafspraak SVBP begrip-

pen vs. Wabo uitgegeven. Het bestemmingsplan is opgesteld in overeenstem-

ming met deze werkafspraak. 

6 . 3   

B e s t e m m i n g s p l a n p r o c e d u r e  

Voor bestemmingsplanprocedure zijn in de Wet ruimtelijke ordening en Besluit 

ruimtelijke ordening regels opgenomen. In de procedure zijn de volgende drie 

fasen te onderscheiden: 

 

WET RUIMTELIJKE  

ORDENING EN BESLUIT 

RUIMTELIJKE ORDENING 

WET ALGEMENE BEPALINGEN 

OMGEVINGSRECHT EN HET 

BESLUIT OMGEVINGSRECHT 
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V o o r b e r e i d i n g s p r o c e d u r e  

De gemeente voert voor het opstellen van een bestemmingsplan onderzoek uit 

naar de bestaande situatie en de mogelijke (ruimtelijke) ontwikkelingen in de 

gemeente. Hiervoor stelt de gemeente een voorontwerpbestemmingsplan op. 

De gemeente stelt voor het overleg op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit 

ruimtelijke ordening het voorontwerpbestemmingsplan beschikbaar aan de in 

dit artikel bedoelde besturen en diensten. Ook stelt de gemeente het voor-

ontwerpbestemmingsplan wanneer noodzakelijk of wenselijk beschikbaar voor 

de inspraak op grond van de Inspraakverordening Anna Paulowna. De gemeente 

geeft hierna een reactie op de overleg- en inspraakreacties. De overleg- en in-

spraakreacties en de reactie van de gemeente worden in de toelichting bij het 

ontwerpbestemmingsplan opgenomen. 

 

V a s t s t e l l i n g s p r o c e d u r e  

Na de aankondiging in de Staatscourant, in ten minste één plaatselijk dag-, 

nieuws-, of huis-aan-huisblad en op de internetpagina van de gemeente wordt 

het ontwerpbestemmingsplan voor een periode van zes weken ter inzage ge-

legd. In deze periode kan door iedereen een zienswijze op het ontwerpbe-

stemmingsplan worden ingediend. Na de periode van terinzagelegging stelt de 

gemeenteraad het ontwerpbestemmingsplan, mogelijk met wijzigingen, binnen 

een periode van ten hoogste twaalf weken vast. 

 

B e r o e p s p r o c e d u r e  

Na het vaststellen van het bestemmingsplan maakt de gemeenteraad het vast-

stellingsbesluit bekend en wordt het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage 

gelegd. Wanneer door de VROM-Inspectie of het college van Gedeputeerde Sta-

ten een zienswijze is ingediend die niet helemaal door de gemeenteraad in het 

vastgestelde bestemmingsplan is verwerkt of wanneer het bestemmingsplan 

met wijzigingen is vastgesteld moet binnen een periode van zes weken na het 

vaststellen, het vaststellingsbesluit bekend worden gemaakt en het vastgestel-

de bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. 

 

Wanneer de zienswijze van de VROM-Inspectie of het college van Gedeputeer-

de Staten helemaal in het vastgestelde bestemmingsplan is verwerkt of het be-

stemmingsplan zonder wijzigingen (met uitzondering van de wijzigingen van-

wege de zienswijze van de VROM-Inspectie of het college van Gedeputeerde 

Staten) is vastgesteld moet binnen een periode van twee weken na het vast-

stellen het vaststellingsbesluit bekend worden gemaakt en het vastgestelde 

bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. 

 

In de periode van ten hoogste zes weken na het bekend maken van het vast-

stellingsbesluit kan er beroep tegen het besluit worden ingesteld bij de Afde-

ling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
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6 . 4   

B e s t e m m i n g e n  

(Het grootste deel van) de gronden in het westen van het plangebied zijn be-

stemd als Bedrijventerrein. Deze gronden zijn bestemd voor de vestiging van 

bedrijven zoals opgenomen in de als bijlage bij de regels opgenomen Staat van 

Bedrijven. Op de kaart en in de regels zijn verschillende milieucategorieën on-

derscheiden. Deze verschillende milieucategorieën zijn door middel van aan-

duidingen op de kaart weergegeven. In de Staat van Bedrijven zijn de verschil-

lende bedrijven opgenomen in een milieucategorie. De vestiging van de bedrij-

ven in een bepaalde milieucategorie is alleen toegestaan op de gronden die op 

de kaart als overeenkomstige of hogere milieucategorie zijn aangeduid. Als 

voorbeeld: de vestiging van een bedrijf in milieucategorie 2 is alleen toege-

staan op de gronden die op de kaart als milieucategorie 2, 3.1 of 3.2 zijn aan-

geduid. 

 

In de regels is bepaald dat de gronden ook zijn bestemd voor “bedrijven ten 

behoeve van de agri-business tot een totale oppervlakte van ten hoogste 

1,5 hectare”. Deze regel is een aanvulling op de andere regels over de vesti-

gingsmogelijkheden voor bedrijven. Op grond van de regels is in beginsel de 

vestiging van bedrijven voor agri-business op alle gronden bestemd als Bedrij-

venterrein toegestaan (hierbij moeten wel de verschillende milieucategorieën 

overwogen worden), maar de totale oppervlakte van alle bedrijven voor 

agri-business mag ten hoogste 1,5 hectare zijn. 

 

Na het verlenen van een omgevingsvergunning is ook de vestiging van bedrijven 

toegestaan die niet in de Staat van Bedrijven zijn opgenomen wanneer deze 

wat betreft aard en de gevolgen van geur, stof, geluid en gevaar voor de om-

geving vergelijkbaar zijn met de bedrijven die wel in de Staat van Bedrijven 

zijn opgenomen (hierbij moeten wel de verschillende milieucategorieën over-

wogen worden). Mogelijk onder voorwaarden is na het verlenen van een omge-

vingsvergunning de vestiging van een bedrijf in een direct volgende hogere mi-

lieucategorie toegestaan wanneer het betreffende bedrijf wat betreft aard en 

de gevolgen van geur, stof, geluid en gevaar voor de omgeving vergelijkbaar is 

met de lagere milieucategorie. Dit betekent, als voorbeeld, dat op de gronden 

aangeduid als milieucategorie 2 de vestiging van een bedrijf in milieucategorie 

3.1 is toegestaan wanneer dit bedrijf wat betreft aard en gevolgen vergelijk-

baar is met een bedrijf in milieucategorie 2. 

 

Om de aanleg van een goede landschappelijke inpassing van het bedrijventer-

rein te waarborgen is in de bouwregels een zogenoemde voorwaardelijke bepa-

ling opgenomen. Op grond hiervan is het bouwen van bouwwerken alleen mo-

gelijk wanneer de landschappelijke inpassing in overeenstemming met het 

rapport Bedrijventerrein Kruiswijk III - Fasering en landschappelijke inpassing 

is aangelegd. Om het behoud van de goede landschappelijke inpassing te 

waarborgen, is in de gebruiksregels bepaald dat het gebruiken van de gronden 

BEDRIJVENTERREIN 
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en bouwwerken zonder dat er een goede landschappelijke inpassing aanwezig 

is, niet is toegestaan. 

 

Ook voor de bouwmogelijkheden zijn op de kaart en in de regels verschillende 

categorieën onderscheiden. Deze verschillende categorieën zijn door middel 

van aanduidingen weergegeven. Per aanduiding is in de regels bepaald welke 

gebouwen en/of bouwwerken gebouwd mogen worden en wat de maten van 

deze gebouwen en/of bouwwerken ten minste moeten of ten hoogste mogen 

zijn. In de regels is bepaald dat op ten hoogste 60% van de oppervlakte van een 

bouwperceel gebouwen en/of bouwwerken gebouwd mogen worden. Deze re-

gel is opgenomen om te voorkomen dat de verdichting van het gebied door ge-

bouwen en bouwwerken te groot wordt. Daarbij is bepaald dat na het verlenen  

van een omgevingsvergunning op ten hoogste 80% van de oppervlakte van een 

bouwperceel gebouwen en/of bouwwerken gebouwd mogen worden. 

 

Na het verlenen van een omgevingsvergunning mag, in afwijking van de bouw-

regels, op de gronden aangeduid als “specifieke bouwaanduiding – 4”, een vrij-

staande bedrijfswoning worden gebouwd. Deze bedrijfswoning moet wel samen 

met een bedrijfsgebouw gebouwd worden maar de bedrijfswoning en het be-

drijfsgebouw hoeven niet aaneen gebouwd te worden. Bij deze vrijstaande be-

drijfswoning mogen na het verlenen van een omgevingsvergunning vrijstaande 

bedrijfsgebouwen met of zonder kap gebouwd worden. 

 

Na het verlenen van een omgevingsvergunning is: 

- detailhandel in volumineuze goederen - onder voorwaarden - toege-

staan; 

- de vestiging van zelfstandige kantoren - onder voorwaarden –toege-

staan; 

- de vestiging van een tankstation - onder voorwaarden - toegestaan.  

 

Hierbij is bepaald dat de totale oppervlakte van bedrijven voor agri-business, 

bedrijven voor detailhandel in volumineuze goederen en zelfstandige kantoren 

ten hoogste 1,5 hectare mag zijn. Deze regels over de totale oppervlakte van 

ten hoogste 1,5 hectare zijn opgenomen om voldoende vestigingsruimte voor 

bedrijven in de basisclusters (3,5 hectare) te waarborgen. 

 

De gronden waar de landschappelijke inpassing van het bedrijventerrein is 

voorzien, in het westen van het plangebied, zijn bestemd als ‘Groen’. Deze 

gronden zijn bestemd groen. De bestemming is gericht op de aanleg en het be-

houd van een goede landschappelijke inpassing in overeenstemming met het 

rapport Bedrijventerrein Kruiswijk III - Fasering en landschappelijke inpassing. 

 

De gronden ter plaatse van de ontsluitingsweg zijn bestemd als Verkeer. Deze 

gronden zijn bestemd voor wegen en parkeren. Hierbij is bepaald dat het par-

keren in de eerste plaats vooral plaats moet vinden op het eigen bedrijfster-

rein. 

 

GROEN 

VERKEER 
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Op deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. De bouwmogelijk-

heden voor bouwwerken, met uitzondering van bruggen, zijn beperkt. 

 

De bouwmogelijkheden op de gronden zijn beperkt. In de regels is bepaald 

welke gebouwen en/of bouwwerken gebouwd mogen worden en wat de maten 

van deze gebouwen ten hoogste mogen zijn. 

 

Ter plaatse van de bestaande watergang in oost-westrichting en het water in 

het oosten van het plangebied zijn de gronden bestemd als Water. Deze gron-

den zijn voor overeenkomstig gebruik bestemd. 

 

Op deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. De bouwmogelijk-

heden voor bouwwerken, met uitzondering van bruggen, zijn beperkt. 

 

De gronden binnen de bestaande woonpercelen zijn bestemd als ‘Wonen’. De-

ze gronden zijn bestemd voor wonen, mogelijk samen met een aan-huis-ver-

bonden beroep. De bedrijfsoppervlakte van een aan-huis-verbonden beroep 

mag ten hoogste 20% van de oppervlakte van de woning zijn, tot ten hoogste 

50 m². 

 

In de regels is bepaald welke gebouwen en/of bouwwerken gebouwd mogen 

worden en wat de maten hiervan ten minste moeten en ten hoogste mogen 

zijn. Wanneer de bestaande maten van de bestaande woningen niet binnen de-

ze regels passen, zijn ook de bestaande maten toegestaan. 

 

Na het verlenen van een omgevingsvergunning mogen aangebouwde bijgebou-

wen en een woonunit - onder voorwaarden - gebruikt worden als zogenoemde 

afhankelijke woonruimte voor mantelzorg. Een deel van een woning mag na 

het verlenen van een omgevingsvergunning - onder voorwaarden - gebruikt 

worden voor vormen van logies op kleine schaal. 

 

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming Wonen van de betreffen-

de gronden wijzigen in de bestemming Bedrijventerrein. Dit betekent dat wan-

neer, als voorbeeld, de betreffende gronden niet meer voor wonen worden ge-

bruikt, deze deel van het bedrijventerrein kunnen worden. 

 

 

 WATER 

WONEN 
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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  

Het voorliggende bestemmingsplan is opgesteld naar aanleiding van het voor-

nemen van de gemeente Anna Paulowna om het bedrijventerrein Kruiswijk III 

aan te leggen. Het bedrijventerrein wordt door een private partij aangelegd. 

De noodzakelijke kosten voor de uitvoering van het plan voor de aanleg van 

het bedrijventerrein worden dan ook door een private partij gedragen. Hier-

over en over mogelijk andere kosten, wordt tussen de gemeente en de private 

partij een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De samenwerkingsovereen-

komst is een zogenoemde anterieure overeenkomst. Op basis van deze over-

eenkomst is het verhalen van de kosten verzekerd. 

 

Op grond van artikel 6.12, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening moet de ge-

meenteraad bij het vaststellen van een (bouw)plan op grond van artikel 6.2.1 

van het Besluit ruimtelijke ordening een zogenoemd exploitatieplan vaststel-

len. Het plan voor de aanleg van een bedrijventerrein en de bouw van onder 

andere verschillende hoofdgebouwen dat hiermee samenhangt, is een bouw-

plan op grond van artikel 6.2.1. van het Besluit ruimtelijke ordening. 

 

Wanneer het verhalen van de kosten anderszins verzekerd is, is op grond van 

artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening het vaststellen van een ex-

ploitatieplan niet noodzakelijk. Hiervan is in de voorliggende situatie sprake, 

tussen de gemeente en de private partij is een anterieure overeenkomst geslo-

ten. Het verhaal van de kosten is dan ook anderszins verzekerd. Een exploita-

tieplan op grond van artikel 6.12, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening is dan 

ook niet noodzakelijk. Op basis van deze overwegingen mag het voorliggende 

bestemmingsplan economisch uitvoerbaar worden geacht. Dit betekent dat de 

uitvoerbaarheid van het voorliggende bestemmingsplan niet door onvoldoende 

economische uitvoerbaarheid wordt belemmerd. 

7 . 2   

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  

Het voorontwerp van het voorliggende bestemmingsplan heeft in de periode 

van 10 juni 2010 tot 22 juli 2010 voor inspraak ter inzage gelegen. 

 

De resultaten van het overleg op grond van artikel 3.1.1 en de inspraak op 

grond van de Inspraakverordening Anna Paulowna zijn opgenomen in de Reac-

tienota overleg en inspraak Kruiswijk III in Anna Paulowna met als kenmerk 
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012.00.02.07.14. De reactienota is als losse bijlage bij de toelichting opgeno-

men. 

 

Naar aanleiding van de overleg- en inspraakreacties is het voorontwerpbe-

stemmingsplan op onderdelen aangepast. In hoofdlijnen zijn de volgende aan-

passingen gedaan. 

 

T o e l i c h t i n g  

- het opnemen van een tekst over het nut en de noodzaak van het bedrij-

venterrein Kruiswijk III; 

- het aanpassen van de tekst over het provinciaal beleid (deze aanpassing 

betreft vooral het opnemen van een tekst over de Structuurvisie Noord- 

Holland 2040 en de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie 

en het aanpassen van de tekst over de beleidsnota Een goede plek voor 

ieder bedrijf); 

- het aanpassen van de tekst over het gemeentelijk beleid; 

- het opnemen van de resultaten van het door het geluidBuro in septem-

ber 2010 uitgevoerd akoestisch onderzoek; 

- het advies van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor 

de watertoets; 

- het beperken van de netto-oppervlakte van het plangebied tot 5 hectare; 

- het aanpassen van de tekst van de juridische toelichting naar aanleiding 

van de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevings-

recht en het Besluit omgevingsrecht; 

- het aanpassen van de tekst van de toelichting wat betreft de milieuca-

tegorieën bij bedrijfswoningen naar aanleiding van een nieuwe overwe-

ging. 

 

R e g e l s  

- het aanpassen van de regels voor (het) Afwijken van de gebruiksregels 

voor de vestiging van kantoren in overeenstemming met het beleid zoals 

opgenomen in de beleidsnota Een goede plek voor ieder bedrijf; 

- het aanpassen van de regels naar aanleiding van de inwerkingtreding van 

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Besluit omgevings-

recht; 

- het aanpassen van de bouwregels wat betreft de maten die zijn toege-

staan naar aanleiding van de inwerkingtreding van het ‘nieuwe’ Bouw-

besluit. 

 

K a a r t  

- het aanpassen van aanduidingen van de milieucategorieën bij bedrijfs-

woningen naar aanleiding van een nieuwe overweging. 

 

Voor een volledig overzicht van de aanpassingen wordt verwezen naar de reac-

tienota. 
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7 . 3   

T o e z i c h t  e n  h a n d h a v i n g  

Dit bestemmingsplan is opgesteld met de gedachte dat de gebruikers en grond-

eigenaren zich aan de gestelde regels houden. Indien zich situaties voordoen 

waar dit niet het geval is, dan zal de gemeente haar toezichts- en handha-

vingstaken uitoefenen. Hieronder volgt de werkwijze met betrekking tot toe-

zicht en handhaving van de gemeente. 

 

Het toezicht vindt in beginsel plaats door middel van routinematige controles. 

Daarnaast vindt er ook ad hoc (naar aanleiding van meldingen, klachten en ca-

lamiteiten) en projectmatig toezicht plaats. De uitsplitsing naar routinematig 

of projectmatig wordt in het handhavingsprogramma aangegeven. Het toezicht 

wordt uitgeoefend door daartoe door het bestuur aangewezen toezichthou-

ders. 

 

Voor efficiënt en effectief toezicht is het noodzakelijk om verschillende vor-

men van toezicht te hanteren. Controles moeten bovendien zowel aangekon-

digd als onaangekondigd plaatsvinden. Het al dan niet aankondigen van een 

bezoek houdt verband met de te controleren elementen en de noodzaak dat 

bedrijfsleider of ander verantwoordelijk persoon aanwezig dient te zijn. 

 

Afhankelijk van de ernst van de overtreding wordt bepaald of het mogelijk is 

om in goed overleg te komen tot een passende oplossing. Als dit mogelijk is zal 

getracht worden in dit stadium zoveel mogelijk handhavingsrendement te ha-

len. 

 

Bij overtredingen waarbij geen sprake is van een omkeerbare situatie of mili-

eugevaar (bijvoorbeeld het slopen van asbest) die: 

- en niet doelbewust zijn begaan; 

- en kennelijk een incident zijn; 

- en gering van omvang zijn, 

wordt naar aanleiding van de overtreding een eerste brief (toezichtbrief) ge-

stuurd. Hierin krijgt de overtreder een hersteltermijn waarbinnen de overtre-

ding ongedaan kan worden gemaakt. Na deze hersteltermijn vindt een tweede 

(her)controle plaats. 

 

Als opnieuw een(zelfde) overtreding wordt geconstateerd wordt een tweede 

brief (waarschuwingsbrief) gestuurd waarin aan de overtreder wordt medege-

deeld dat: 

- een bestuurlijke sanctie (meestal een last onder dwangsom) zal worden 

opgelegd bij voortduren van de overtreding; 

- aan de overtreder een tweede hersteltermijn wordt  gegeven. 

 

Een afschrift van deze tweede brief wordt toegezonden aan de handhaving-

partners waaronder in ieder geval de politie en het Openbaar Ministerie. De 

ALGEMEEN 
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politie kan (in geval van overtreding van een kernbepaling) zelfstandig over-

gaan tot het opstellen van proces-verbaal of het aanbieden van een lik-op-

stuk-transactie. 

Voorafgaand aan deze tweede brief wordt een conceptbeschikking verzonden 

waarop binnen een gestelde termijn aan de overtreder en adviseurs de moge-

lijkheid wordt gegeven om zienswijzen (overeenkomstig hoofdstuk 4 Algemene 

wet bestuursrecht) kenbaar te maken. 

 

Nadat de tweede hersteltermijn is afgelopen wordt een derde (her)controle 

uitgevoerd, zo mogelijk in samenwerking met de politie (bij overtreding van 

een kernbepaling). Wanneer de overtreding niet is beëindigd wordt de bestuur-

lijk aangekondigde sanctie opgelegd. 

Deze derde brief wordt ook wel de sanctiebeschikking genoemd en: 

1. is een besluit in de zin van de Awb; 

2. hiertegen staat bezwaar en beroep open; 

3. er wordt een last onder dwangsom (of eventueel bestuursdwang) opge-

legd; 

4. er wordt een begunstigingstermijn gegeven, waarbinnen de overtreder 

alsnog de gelegenheid krijgt de overtreding ongedaan te maken. 

 

Bij de besluitvorming over het toepassen van bestuursdwang dan wel het op-

leggen van een last onder dwangsom betrekt de gemeente in ieder geval de 

volgende aspecten: 

- de zwaarte (ernst) van de geconstateerde overtreding(en) en het nade-

lige effect van die overtreding(en) voor het milieu en/of derden; 

- het ‘handhavingsverleden” van de overtreder; 

- bij bestuursdwang: welke andere belanghebbenden  zijn er en wie van 

de belanghebbenden is de aangewezen persoon om de overtreding(en) 

ongedaan te maken? (óók van belang voor de hoorplicht ex art. 4:8 van 

de Awb); 

- het soort overtreding(en); 

- de aard van de overtreding(en) (eenmalige overtreding of voortdurende 

overtreding); 

- de financiële draagbaarheid van de overtreder; 

- afstemming strafrechtelijk handhavingstraject; 

- is de toepassing van de sanctie in de gegeven omstandigheden redelijk? 

 

Nadat de handhavingsbeschikking is gegeven controleert de toezichthouder of 

aan de beschikking wordt voldaan. Het kan zijn dat de handhavingsbeschikking 

een begunstigingstermijn bevat. Dit is niet altijd verplicht, maar houdt ver-

band met de aard van de overtreding. Bij overtreding van gedragsvoorschriften 

bijvoorbeeld hoeft geen begunstigingstermijn te worden gegeven. De begunsti-

gingstermijn gaat lopen met ingang van de bekendmaking van het handha-

vingsbesluit. Op het moment dat de overtreding niet is beëindigd als de begun-

stigingstermijn is verlopen worden dwangsommen verbeurd of organiseren de 

gemeente de aanpak van het herstel op kosten van de overtreder. 
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Het verbeuren van dwangsommen gebeurt van rechtswege. Om de verbeuring 

aan te tonen moet het bestuursorgaan voor bewijs zorgdragen. Dit houdt in dat 

controle dient plaats te vinden, waarna de constatering dat de overtreding 

voortduurt en daarmee de dwangsom (gedeeltelijk) is verbeurd schriftelijk 

wordt vastgelegd. Op dat moment kan met inning worden gestart. Weggeno-

men materialen en materieel in het geval van bestuursdwang moeten minimaal 

13 weken worden opgeslagen. Van het weggevoerde materiaal en dergelijke 

moet een proces verbaal worden opgemaakt als bewijs van hetgeen is afge-

voerd en in welke staat. 

 

De bevoegdheid tot het innen van verbeurde dwangsommen verjaart op grond 

van artikel 5:35 Algemene wet bestuursrecht na 6 maanden. Daarom is het 

noodzakelijk op tijd met de inning te starten. De handhavingsorganisatie start 

direct na verbeuren met de invordering van de dwangsom. In verband met de 

grote kans op verjaring dient de inning te worden voortgezet ondanks eventue-

le procedures die tegen de dwangsom worden ingesteld. Wel dient met de mo-

gelijkheid rekening te worden gehouden dat door middel van een rechtelijke 

uitspraak het bedrag teruggevorderd kan worden. Bij bestuursdwang brengt de 

gemeente de kosten direct in rekening van de overtreder. 
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A r t i k e l  1   

B e g r i p p e n  

a .  h e t  p l a n :  

het bestemmingsplan Kruiswijk III in Anna Paulowna van de gemeente 

Anna Paulowna; 

 

b .  h e t  b e s t e m m i n g s p l a n :  

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.0366.BPBG2006hz0004-va02 met de bijbehorende regels en bij-

lagen; 

 

c .  a a n d u i d i n g :  

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee de gronden zijn aan-

geduid, waar ingevolge de regels, regels worden gesteld ten aanzien van 

het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden; 

 

d .  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; 

 

e .  a a n - h u i s - v e r b o n d e n  b e r o e p :  

een beroep overeenkomstig de in bijlage 2 opgenomen lijst met aan huis 

verbonden beroepen, dat in een (gedeelte van een) woning of in een 

bijgebouw wordt uitgeoefend door de gebruiker, waarbij de woning in 

overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uit-

werking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming 

is; 

 

f .  a f h a n k e l i j k e  w o o n r u i m t e :  

een vrijstaand bijgebouw dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt 

met de woning en waarin een gedeelte van de huishouding uit oogpunt 

van mantelzorg gehuisvest is; 

 

g .  a g r a r i s c h  b e d r i j f  

een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door mid-

del van het telen van gewassen en/of het houden van dieren; 

 

h .  a g r i - b u s i n e s s :  

het geheel van bedrijven betrokken bij de voedselproductie, de handel 

en distributie, met uitzondering van agrarische bedrijen. Het betreft de 

gehele productiekolom van opslag, transport, handel tot verkoop aan de 

consument, inclusief de toeleverende en ondersteunende bedrijven; 

 

i .  b e b o u w i n g :  

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 
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j .  b e d  e n  b r e a k f a s t :  

het bieden van de ten opzichte van het hoofdgebruik ondergeschikte 

mogelijkheid tot recreatief nachtverblijf en ontbijt binnen de hoofd-

functie; 

 

k .  b e d r i j f s g e b o u w :  

een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf; 

 

l .  b e r o e p s -  c . q .  b e d r i j f s o p p e r v l a k t e :  

de totale vloeroppervlakte van de ruimte die wordt gebruikt voor een 

aan-huis-verbonden beroep c.q. een (dienstverlenend) bedrijf of een 

dienstverlenende instelling, inclusief opslag- en administratieruimten en 

dergelijke; 

 

m .  b e s t a a n d :  

die situatie zoals die is op het moment dat het bestemmingsplan in wer-

king treedt; 

 

n .  b e s t e m m i n g s g r e n s :  

de grens van een bestemmingsvlak; 

 

o .  b e s t e m m i n g s v l a k :  

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

 

p .  b e p e r k t  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 richtwaarde voor het risico c.q. een risico-afstand is bepaald, 

waarmee rekening moet worden gehouden; 

 

q .  b i j g e b o u w :  

een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm 

onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architecto-

nisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; 

 

r .  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; 

 

s .  b o u w g r e n s :  

de grens van een bouwvlak; 

 

t .  b o u w p e r c e e l :  

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelf-

standige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten; 
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u .  b o u w p e r c e e l s g r e n s :  

een grens van een bouwperceel; 

 

v .  b o u w v l a k :  

een geometrisch bepaald vlak, waarmee de gronden zijn aangeduid, 

waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen ge-

bouwen zijnde, zijn toegelaten; 

 

w .  b o u w w e r 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; 

 

x .  b e d r i j f s w o n i n g :  

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts be-

doeld voor (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar ge-

let op de bestemming van het gebouw of het terrein noodzakelijk is; 

 

y .  d e t a i l h a n d e l :  

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling 

ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die 

die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in 

de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit; 

 

z .  d e t a i l h a n d e l  i n  v o l u m i n e u z e  g o e d e r e n :  

detailhandel die vanwege de omvang van de gevoerde artikelen een 

groot oppervlak nodig heeft voor de uitstalling, in de vorm van detail-

handel in auto's, boten, caravans, tuininrichtingsartikelen, grove bouw-

materialen, keukens en sanitair en naar de aard daarmee gelijk te stel-

len artikelen; 

 

a a .  g e b o u w :  

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

gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt; 

 

b b .  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 bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het ter-

rein van vestiging in een bestemmingsplan een zone moet worden vast-

gesteld;  

 

c c .  k a m p e e r m i d d e l :  

een mobiel en/of demontabel kampeermiddel en/of vast kampeermid-

del dan wel enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen 

voertuig of gedeelte daarvan, een en ander voor zover deze onderko-

mens of voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opge-

richt dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nacht-

verblijf; 
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d d .  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 risico-afstand is bepaald, 

die in acht moet worden genomen; 

 

e e .  m a n t e l z o r g :  

het bieden van zorg in een woning aan een ieder die hulpbehoevend is 

op het fysieke, psychische en/of sociale vlak waarbij de woning in over-

wegende mate de woonfunctie behoudt en die een ruimtelijke uitwer-

king of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is; 

 

f f .  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; 

 

g g .  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 bouwhoogte van het terrein ter plaatse van die hoofd-

toegang bij voltooiing van de bouw; 

3. indien in of op het water wordt gebouwd het Nieuw Amsterdams 

Peil; 

 

h h .  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 het Besluit externe veiligheid inrichtingen een 

grenswaarde, richtwaarde voor het risico c.q. een risico-afstand moet 

worden aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten van 

kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten; 

 

i i .  s e k s i n r i c h t i n g :  

een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsma-

tig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen 

worden verricht of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaats-

vinden. Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan: een 

seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub of een 

prostitutiebedrijf, waaronder tevens begrepen een erotische massagesa-

lon, al dan niet in combinatie met elkaar; 

 

j j .  u i t b o u w :  

een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan 

een hoofdgebouw, welk gebouw door de vorm onderscheiden kan wor-

den van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht onderge-

schikt is aan een op hetzelfde perceel gelegen hoofdgebouw; 
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k k .  v a s t  k a m p e e r m i d d e l :  

een stacaravan, trekkershut of ander recreatief verblijf op een kam-

peerterrein, dat, naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter 

plaatse te blijven en al dan niet direct steun vindt in of op de grond 

(plaatsgebonden) en daardoor als bouwwerk is aan te merken; 

 

l l .  v l o e r o p p e r v l a k t e :  

totale oppervlakte, binnenwerks gemeten, van alle ruimten op de bega-

ne grond, de verdiepingen, de zolder en de bijbehorende aan- en uit-

bouwen; 

 

m m .  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 gevels, de gevel 

die door de ligging, de situatie ter plaatse en/of de indeling van het ge-

bouw als voorgevel moet worden aangemerkt; 

   

n n .  v o o r s t e  b o u w g r e n s :  

een naar de weg gekeerde bouwgrens; 

 

o o .  w o n i n g :  

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van 

één afzonderlijk huishouden. 
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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 de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

 

a .  d e  d a k h e l l i n g :  

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 

 

b .  d e  g o o t h o o g t e  v a n  e e n  b o u w w e r 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 o u 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 da-

ken en dakkapellen; 

 

d .  d e  b o u w h o o g t e  v a n  e e n  b o u w w e r 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 daar-

mee gelijk te stellen bouwonderdelen; 

 

e .  d e  o p p e r v l a k t e  v a n  e e n  b o u w w e r k :  

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidsmu-

ren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afge-

werkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk; 

 

f .  m e t e n :  

 tot of vanuit het hart van een lijn op de (digitale) verbeelding. 

 

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

geschikte bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, venti-

latiekanalen, liftschachten, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, er-

kers, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de 

overschrijding van bouw-, c.q. bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 m be-

draagt. 
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A r t i k e l  3   

B e d r i j v e n t e r r e i n  

3.1 B e s t e m m i n g s o m s c h r i j v i n g  

 

De voor ‘Bedrijventerrein’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. bedrijven zoals genoemd in de categorie 1 van de bij deze regels beho-

rende bijlage 1 ‘Staat van Bedrijven’ uitsluitend op gronden ter plaatse 

van de aanduiding “bedrijf tot en met categorie 1”; 

b. bedrijven zoals genoemd in de categorieën 1 en 2 van de bij deze regels 

behorende bijlage 1 ‘Staat van Bedrijven’ uitsluitend op gronden ter 

plaatse van de aanduiding “bedrijf tot en met categorie 2”; 

c. bedrijven zoals genoemd in de categorieën 1 tot en met 3.1 van de bij 

deze regels behorende bijlage 1 ‘Staat van Bedrijven’, uitsluitend op 

gronden ter plaatse van de aanduiding “bedrijf tot en met categorie 

3.1”; 

d. bedrijven zoals genoemd in de categorieën 1 tot en met 3.2 van de bij 

deze regels behorende bijlage 1 ‘Staat van Bedrijven’, op gronden ter 

plaatse van de aanduiding “bedrijf tot en met categorie 3.2”; 

e. bedrijven ten behoeve van de agri-business tot een totale oppervlakte 

van ten hoogste 1,5 hectare aan netto uitgeefbare gronden, 

 

met de daarbij behorende: 

f. groenvoorzieningen; 

g. openbare nutsvoorzieningen; 

h. verkeers- en verblijfsvoorzieningen;  

i. water- en oeverstroken, waterberging en waterhuishouding, 

 

en met dien verstande dat:  

j. detailhandel uitsluitend is toegestaan voor zover deze ondergeschikt is 

aan en direct voortvloeit uit de activiteiten van een bedrijf; 

k. risicovolle en geluidszoneringsplichtige inrichtingen niet in de bestem-

ming zijn begrepen; 

l. tankstations niet in de bestemming zijn begrepen; 

m. kantoren uitsluitend zijn toegestaan als ondergeschikt onderdeel van de 

bedrijfsvoering van op het bedrijventerrein gevestigde bedrijven, met 

dien verstande dat de oppervlakte van de kantoorfunctie ten hoogste 

50% van de bedrijfsoppervlakte mag bedragen tot een maximum van 

2.000 m2; 

n. ieder afzonderlijk bouwperceel dient te worden ontsloten op een ont-

sluitingsweg in deze bestemming, dan wel op een ontsluitingsweg in de 

bestemming ‘Verkeer’; 

o. parkeren plaats dient te vinden op eigen terrein, waarbij de volgende 

normen worden gehanteerd: 
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- bij bedrijven wordt per 80 m2 bedrijfsvloeroppervlak ten minste 1 

parkeerplaats gerealiseerd; 

- bij kantoren wordt per 50 m2 bedrijfsvloeroppervlak ten minste 1 

parkeerplaats gerealiseerd; 

- per 300 m2 vloeroppervlak wordt ten minste 1 parkeerplaats voor be-

zoekers gerealiseerd; 

p. de opslag van goederen en materialen ten behoeve van de bestemming 

plaats dient te vinden op eigen terrein en uitsluitend achter de be-

drijfswoning dan wel achter de voorste bouwgrens van een bedrijfsge-

bouw. 

  

 

3.2 B o u w r e g e l s  

 

a. Het bouwen van bouwwerken is uitsluitend toegestaan wanneer de gron-

den bestemd als Groen zijn ingericht met afschermende beplanting zo-

als weergegeven in het  als bijlage 3 bij deze regels opgenomen rapport 

Bedrijventerrein Kruiswijk III - Fasering en landschappelijke inpassing. 

 

b. Voor het bouwen van gebouwen op gronden ter plaatse van de aandui-

ding “specifieke bouwaanduiding – 1” ten behoeve van bedrijven gelden 

de volgende regels: 

1. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd; 

2. het bebouwingspercentage per bouwperceel mag niet meer dan 60% 

bedragen; 

3. gebouwen dienen op ten minste 5 meter en ten hoogste 16 meter 

van de naar de weg gekeerde perceelsgrens te worden gebouwd; 

4. de bouwhoogte van gebouwen mag niet minder dan 5 m en niet meer 

dan 10 m bedragen, met dien verstande dat: 

a. de bouwhoogte ten hoogste 12 m mag bedragen wanneer een ge-

bouw wordt afgedekt met een kap en een goothoogte heeft van 

tenminste 5 meter en ten hoogste 6 meter; 

5. er mogen geen bedrijfswoningen worden gebouwd; 

6. de afstand van gebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens mag niet 

minder dan 3 m bedragen. 

 

c. Voor het bouwen van gebouwen op gronden ter plaatse van de aandui-

ding “specifieke bouwaanduiding – 2” ten behoeve van bedrijven gelden 

de volgende regels: 

1. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd; 

2. het bebouwingspercentage per bouwperceel mag niet meer dan 60% 

bedragen; 

3. de goothoogte van bedrijfsgebouwen mag niet meer dan 7 m bedra-

gen; 

4. de bouwhoogte van bedrijfsgebouwen mag niet meer dan 9 m bedra-

gen; 
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5. bedrijfsgebouwen mogen plat worden afgedekt, dan wel worden 

voorzien van een kap met een dakhelling van niet meer dan 30°; 

6. de oppervlakte van bedrijfsgebouwen dient ten minste 160 m² te be-

dragen en mag ten hoogste 350 m² bedragen; 

7. bedrijfswoningen dienen te worden gebouwd ter plaatse van de aan-

duiding “bedrijfswoning” en in de bouwgrens; 

8. per bouwperceel mag maximaal 1 bedrijfswoning worden gebouwd;  

9. bedrijfswoningen mogen uitsluitend worden gebouwd in combinatie 

met bedrijfsgebouwen; 

10. bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen dienen aaneen te worden ge-

bouwd; 

11. bedrijfsgebouwen dienen ten minste 10 m achter de voorgevel van 

bedrijfswoningen te worden gebouwd; 

12. de goothoogte van bedrijfswoningen mag niet meer dan 7 m bedra-

gen; 

13. de bouwhoogte van bedrijfswoningen mag niet meer dan 10 m be-

dragen; 

14. de dakhelling van bedrijfswoningen dient ten minste 30° te bedra-

gen; 

15. de oppervlakte van bedrijfswoningen mag ten hoogste 175 m² te be-

dragen; 

16. de afstand van gebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens mag niet 

minder dan 3 m bedragen. 

 

d. Voor het bouwen van gebouwen op gronden ter plaatse van de aandui-

ding “specifieke bouwaanduiding – 3” ten behoeve van bedrijven gelden 

de volgende regels: 

1. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd; 

2. het bebouwingspercentage per bouwperceel mag niet meer dan 60% 

bedragen; 

3. bedrijfswoningen dienen te worden gebouwd ter plaatse van de aan-

duiding “bedrijfswoning” en in de voorste bouwgrens; 

4. per bouwperceel mag maximaal 1 bedrijfswoning worden gebouwd; 

5. bedrijfswoningen mogen uitsluitend worden gebouwd in combinatie 

met bedrijfsgebouwen; 

6. bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen dienen aaneen te worden ge-

bouwd; 

7. bedrijfsgebouwen dienen ten minste op 7 m achter de voorgevel van 

bedrijfswoningen te worden gebouwd; 

8. de goothoogte van bedrijfsgebouwen mag niet meer dan 6 m bedra-

gen; 

9. de goothoogte van bedrijfswoningen mag niet meer dan 5 m bedra-

gen; 

10. de bouwhoogte van bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen mag niet 

meer dan 9 m bedragen; 
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11. de dakhelling van bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen dient ten 

minste 30° te bedragen, met dien verstande dat de dakhellingen van 

aaneengebouwde bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen gelijk die-

nen te zijn; 

12. de oppervlakte van bedrijfsgebouwen dient ten minste 160 m² te be-

dragen en mag ten hoogste 350 m² bedragen; 

13. de oppervlakte van bedrijfswoningen mag ten hoogste 175 m² te be-

dragen; 

14. de afstand van gebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens mag niet 

minder dan 3 m bedragen. 

 

e. Voor het bouwen van gebouwen op gronden ter plaatse van de aandui-

ding “specifieke bouwaanduiding – 4” ten behoeve van bedrijven gelden 

de volgende regels: 

1. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd; 

2. het bebouwingspercentage per bouwperceel mag niet meer dan 60% 

bedragen; 

3. bedrijfswoningen dienen te worden gebouwd ter plaatse van de aan-

duiding “bedrijfswoning” en in de voorste bouwgrens; 

4. per bouwperceel mag maximaal 1 bedrijfswoning worden gebouwd; 

5. bedrijfswoningen mogen uitsluitend worden gebouwd in combinatie 

met bedrijfsgebouwen; 

6. bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen dienen aaneen te worden ge-

bouwd; 

7. bedrijfsgebouwen dienen ten minste op 7 m achter de voorgevel van 

bedrijfswoningen te worden gebouwd; 

8. de goothoogte van bedrijfsgebouwen mag niet meer dan 6 m bedra-

gen; 

9. de goothoogte van bedrijfswoningen mag niet meer dan 5 m bedra-

gen; 

10. de bouwhoogte van bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen mag niet 

meer dan 9 m bedragen; 

11. de dakhelling van bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen dient ten 

minste 30° te bedragen, met dien verstande dat de dakhellingen van 

aaneengebouwde bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen gelijk die-

nen te zijn; 

12. de oppervlakte van bedrijfsgebouwen dient ten minste 160 m² te be-

dragen en mag ten hoogste 350 m² bedragen; 

13. de oppervlakte van bedrijfswoningen mag ten hoogste 175 m² te be-

dragen; 

14. de afstand van gebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens mag niet 

minder dan 3 m bedragen. 
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f. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de vol-

gende regels: 

1. de bouwhoogte van erf- en perceelsafscheidingen voor de naar de weg 

gekeerde gevels van gebouwen mag niet meer bedragen dan 1 m; 

2. de bouwhoogte van overige erf- en perceelsafscheidingen mag niet 

meer bedragen dan 2 m; 

3. de bouwhoogte van kranen en lichtmasten mag niet meer dan 9 m 

bedragen; 

4. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

mag niet meer dan 3 m bedragen. 

 

 

3.3 N a d e r e  e i s e n  

 

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een 

onevenredige aantasting van: 

a. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

b. het ruimtelijk beeld; 

c. de milieusituatie; 

d. het waterbeheer; 

e. de verkeersveiligheid; 

f. het landschaps- en bebouwingsbeeld, 

nadere eisen stellen aan de plaats van bebouwing, waarbij voor de beoordeling 

of sprake is van een onevenredige aantasting van het ruimtelijk beeld of het 

landschaps- en bebouwingsbeeld de beeldkwaliteitseisen, zoals die zijn gefor-

muleerd in het Beeldkwaliteitplan voor Kruiswijk III, als toetsingskader dienen. 

 

 

3.4 A f w i j k e n  v a n  d e  b o u w r e g e l s  

 

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsver-

gunning afwijken van het bepaalde in: 

a. artikel 3, lid 3.2, onder b.2., onder c.2., onder d.2. en onder e.3. voor 

het vergroten van het bebouwingspercentage per bouwperceel tot ten 

hoogste 80%; 

b. artikel 3, lid 3.2, onder c.7., onder d.3. en onder e.3. voor het bouwen 

achter de voorste bouwgrens tot een maximum van 5 m achter de 

(voorste) bouwgrens; 

c. artikel 3, lid 3.2, onder e.6., onder e.9. en onder e.10. voor een vrij-

staande bedrijfswoning, met een goothoogte van niet meer dan 7 m en 

een bouwhoogte van niet meer dan 11 m; 

d. artikel 3, lid 3.2, onder e.6., voor vrijstaande bedrijfsgebouwen, uitslui-

tend in combinatie met het gestelde in lid 3.4, onder c; 

e. artikel 3, lid 3.2, onder e.6., e.8. en e.11. voor vrijstaande bedrijfsge-

bouwen met een (goot)hoogte van niet minder dan 6 m en niet meer 

dan 7 m, die plat zijn afgedekt, uitsluitend in combinatie met het ge-

stelde in lid 3.4, onder c, 
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met dien verstande dat aan afwijking als bedoeld onder a t/m e uitsluitend 

wordt meegewerkt wanneer geen sprake is van een onevenredige aantasting 

van: 

- de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

- het ruimtelijk beeld; 

- het landschaps- en bebouwingsbeeld; 

- de sociale veiligheid; 

- de verkeersveiligheid; 

- de waterhuishouding; 

- het woon- en leefklimaat in de omgeving. 

 

 

3.5 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 begrepen het gebruik dat 

afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt be-

grepen: 

a. het gebruiken van gronden en bouwwerken zonder dat een passende 

landschappelijke inpassing aanwezig is, waarbij onder een passende 

landschappelijke inpassing wordt verstaan een inpassing conform het  

als bijlage 3 bij deze regels opgenomen rapport Bedrijventerrein Kruis-

wijk III - Fasering en landschappelijke inpassing; 

b. het gebruiken of laten gebruiken van gronden en bouwwerken ten be-

hoeve van seksinrichtingen; 

c. het gebruiken of laten gebruiken van gronden als standplaats voor kam-

peermiddelen; 

d. het gebruik van bedrijfsbebouwing voor bewoning, met uitzondering van 

bedrijfswoningen voor zover deze zijn toegestaan; 

e. niet-permanente bewoning; 

f. het stallen van vlieg-, vaar- en voertuigen, anders dan ten behoeve van 

de bedrijfsvoering. 

 

 

3.6 A f w 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 door middel van het verlenen van een omgevingsver-

gunning afwijken van het bepaalde in: 

 

a. lid 3.1 onder a tot en met d voor de vestiging van bedrijven die niet 

voorkomen in de als bijlage 1 bij deze regels opgenomen ‘Staat van Be-

drijven’, mits deze bedrijven naar aard en effecten op het woon- en 

leefklimaat van de aangrenzende (bedrijfs)woningen, al dan niet onder 

te stellen voorwaarden, voor wat betreft geur, stof, gevaar en geluid, 

gelijk kunnen worden gesteld met de toegestane bedrijven die wel 

voorkomen in de ‘Staat van Bedrijven’; 
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b. lid 3.1 onder a tot en met d voor de vestiging van bedrijven die behoren 

tot de naast hogere milieucategorie van de als bijlage 1 opgenomen 

‘Staat van Bedrijven’, voor zover dergelijke bedrijven in het concrete 

geval naar aard en effecten op het woon- en leefklimaat van de aan-

grenzende (bedrijfs)woningen, al dan niet onder te stellen voorwaarden, 

voor wat betreft geur, stof, gevaar en geluid, gelijk kunnen worden ge-

steld met bedrijven die behoren tot de bij recht toegestane milieucate-

gorie; 

 

c. lid 3.1 onder j en detailhandel in volumineuze goederen toestaan, met 

dien verstande dat: 

1. de gezamenlijke bruto verkoopvloeroppervlakte op de gronden be-

stemd als ‘Bedrijventerrein’ ten hoogste 1.500 m² mag zijn; 

2. het parkeren ten behoeve van de detailhandelsactiviteiten in volu-

mineuze goederen op eigen terrein plaatsvindt; 

3. bedrijven ten behoeve van detailhandel in volumineuze goederen; 

4. een vergunning als bedoeld in dit lid uitsluitend wordt verleend voor 

zover de aanvraag betrekking heeft op de 1,5 hectare bedoeld in lid 

3.1 onder e en deze oppervlakte nog niet volledig is benut voor agri-

business en/of voor detailhandel in volumineuze goederen en/of 

zelfstandige kantoren waarvoor al eerder een vergunning is afgege-

ven; 

5. het verlenen van een omgevingsvergunning voor een bepaalde op-

pervlakte aan detailhandel in volumineuze goederen leidt tot een 

vermindering van de toegestane oppervlakte aan agribusiness als be-

doeld in lid 3.1 sub e met datzelfde aantal vierkante meters. 

 

d. lid 3.1 onder m voor de vestiging van zelfstandige kantoren, met dien 

verstande dat: 

1. zelfstandige kantoren uitsluitend mogen worden gerealiseerd langs 

de wegen die in het plangebied zijn bestemd voor ‘Verkeer’; 

2. de oppervlakte van een zelfstandig kantoor ten hoogste 750 m2 mag 

bedragen; 

3. een vergunning bedoeld in dit lid uitsluitend wordt verleend voor zo-

ver de aanvraag betrekking heeft op de 1,5 hectare bedoeld in lid 

3.1 onder e en deze oppervlakte nog niet volledig is benut voor agri-

business en/of voor detailhandel in volumineuze goederen of zelf-

standige kantoren waarvoor al eerder een vergunning is afgegeven; 

4. het verlenen van een omgevingsvergunning voor een bepaalde op-

pervlakte aan zelfstandige kantoren leidt tot een vermindering van 

de toegestane oppervlakte aan agribusiness als bedoeld in lid 3.1 sub 

e met datzelfde aantal vierkante meters. 

 

e. lid 3.1 onder l voor de vestiging van een tankstation, met dien verstande 

dat: 

1. er niet meer dan 1 tankstation mag worden gevestigd; 
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2. de ontheffing bij voorkeur betrekking heeft op de verplaatsing van 

een tankstation van elders binnen de gemeentegrenzen van de ge-

meente Anna Paulowna; 

3. een tankstation met de verkoop van LPG niet is toegestaan; 

4. de vestiging van een tankstation niet is toegestaan op gronden ter 

plaatse van de aanduiding “bedrijf tot en met categorie 1”. 

 

 

3.7 W i j z i g i n g s b e v o e g d h e i d  

 

Burgemeester en Wethouders kunnen, met inachtneming van de procedure zo-

als voorgeschreven in de Wet ruimtelijke ordening, de bestemming van de 

gronden ter plaatse van de aanduidingen “bedrijf tot en met categorie 1” en 

“bedrijf tot en met categorie 2” wijzigen ten behoeve van de aanduiding “be-

drijf tot en met categorie 3.1”, met dien verstande dat: 

a. de bestemming ‘Wonen’ als toegekend aan de gronden Grasweg 10, 

Grasweg 12 en Grasweg 14 te Anna Paulowna aan (een deel van) de 

gronden is ontnomen en de woonfunctie ter plaatse volledig is beëin-

digd; 

b. ten opzichte van andere woningen wordt voldaan aan de in de als bijla-

ge 1 bij deze regels opgenomen ‘Staat van Bedrijven’ opgenomen af-

standen; 

c. voor het overige de bestemmingsregels van artikel 3 ‘Bedrijventerrein’ 

van overeenkomstige toepassing zijn. 
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A r t i k e l  4   

G r o e n  

4.1 B e s t e m m i n g s o m s c h r i j v i n g  

 

De voor ‘Groen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. groenvoorzieningen, met dien verstande dat de gronden dienen te wor-

den ingericht conform het als bijlage 3 bij deze regels opgenomen rap-

port Bedrijventerrein Kruiswijk III - Fasering en landschappelijke inpas-

sing, 

 

met de daarbij behorende: 

a. paden; 

b. openbare nutsvoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van de 

waterhuishouding; 

c. verblijfsvoorzieningen; 

d. water. 

 

 

4.2 B o u w r e g 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 van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet 

meer dan 3 m bedragen. 
 

 

4.3 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 in strijd met dit bestemmingsplan wordt begrepen het gebruik 

dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt 

begrepen: 

a. het gebruiken of laten gebruiken van gronden en bouwwerken ten be-

hoeve van seksinrichtingen; 

b. het gebruiken of laten gebruiken van gronden als standplaats voor kam-

peermiddelen; 

c. het gebruiken of laten gebruiken van gronden voor het stallen en/of de 

opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- en 

vliegtuigen; 

d. het gebruiken of laten gebruiken van de gronden voor het storten van 

puin en/of afvalstoffen. 
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A r t i k e l  5   

V e r k e e r  

5.1 B e s t e m m i n g s o m s c h r i j v i n g  

 

De voor ‘Verkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wegen; 

b. parkeervoorzieningen, 

 

met de daarbij behorende: 

c. groenvoorzieningen; 

d. openbare nutsvoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van de wa-

terhuishouding; 

e. water, 

 

met dien verstande dat: 

f. in de bestemming voet- en fietspaden, bermen, bushaltes, fietsenstal-

lingen en dergelijke zijn begrepen; 

g. het parkeren hoofdzakelijk dient plaats te vinden op de bij de bedrijven 

behorende percelen. 

 

 

5.2 B o u w r e g e l s  

 

a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

1. de bouwhoogte mag niet meer dan 3,5 m bedragen; 

2. de oppervlakte per gebouw mag niet meer dan 15 m² bedragen. 

 

b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de vol-

gende regel: 

- de bouwhoogte mag niet meer dan 10 m bedragen. 

 

 

5.3 N a d e r e  e i s e n  

 

Burgemeester en Wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een 

onevenredige aantasting van: 

a. het ruimtelijk beeld; 

b. de verkeersveiligheid; 

c. gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

d. het landschaps- en bebouwingsbeeld, 

nadere eisen stellen aan de plaats van bebouwing, waarbij voor de beoordeling 

of sprake is van een onevenredige aantasting van het ruimtelijk beeld of het  
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landschaps- en bebouwingsbeeld, de beeldkwaliteitseisen, zoals die zijn ge-

formuleerd in het Beeldkwaliteitplan voor Kruiswijk III, als toetsingskader die-

nen. 

 

 

5.4 S p e c i f i e k e  g e b r u i k s r e g e l s  

 

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat 

afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt be-

grepen: 

a. het gebruiken of laten gebruiken van gronden en bouwwerken ten be-

hoeve van seksinrichtingen; 

b. het gebruiken of laten gebruiken van gronden als standplaats voor kam-

peermiddelen; 

c. het gebruiken of laten gebruiken van gronden voor het stallen en/of de 

opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- en 

vliegtuigen; 

d. het gebruiken of laten gebruiken van de gronden voor het storten van 

puin en/of afvalstoffen. 
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A r t i k e l  6   

W a t e r  

6.1 B e s t e m m i n g s o m s c h r i j v i n g  

De voor ‘Water’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. water en de waterhuishouding, 

 

met de daarbij behorende: 

b. oeverstroken en kaden; 

c. bruggen, dammen en duikers. 

 

6.2 B o u w r e g e l s  

a. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 

 

b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen of bruggen zijnde, 

geldt de volgende regel: 

- de bouwhoogte mag niet meer dan 3 m boven het waterpeil bedra-

gen. 

 

6.3 N a d e r e  e i s e n  

Burgemeester en Wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een 

onevenredige aantasting van: 

a. het ruimtelijk beeld; 

b. de verkeersveiligheid; 

c. gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

d. het landschaps- en bebouwingsbeeld, 

nadere eisen stellen aan de plaats van bebouwing, waarbij voor de beoordeling 

of sprake is van een onevenredige aantasting van het ruimtelijk beeld of het 

landschaps- en bebouwingsbeeld, de beeldkwaliteitseisen, zoals die zijn ge-

formuleerd in het Beeldkwaliteitplan voor Kruiswijk III, als toetsingskader die-

nen. 

 

6.4 S p e c i f i e k e  g e b r u i k s r e g e l s  

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat 

afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt be-

grepen: 

- het gebruiken of laten gebruiken van gronden voor het stallen en/of de 

opslag van de (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) vaartuigen. 
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A r t i k e l  7   

W o n e n  

7.1 B e s t e m m i n g s o m s c h r i j v i n g  

 

De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wonen, al dan niet in combinatie met de uitoefening van aan-huis-ver-

bonden beroepen, waaronder begrepen bed- en breakfast, 

 

met de daarbij behorende: 

b. groenvoorzieningen; 

c. openbare nutsvoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van de wa-

terhuishouding; 

d. verkeers- en verblijfsvoorzieningen; 

e. water. 

 

 

7.2 B o u w r e g e l s  

 

a. Voor het bouwen van hoofdgebouwen van woningen gelden de volgende 

regels: 

1. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden ge-

bouwd; 

2. het aantal woningen per bouwvlak mag niet meer dan 1 woning be-

dragen; 

3. de goot- en bouwhoogte mogen niet meer dan respectievelijk 5 m en 

9 m bedragen, dan wel de bestaande goot- en bouwhoogte, indien 

deze meer is; 

4. de dakhelling dient ten minste 30° te bedragen, dan wel de bestaan-

de dakhelling, indien deze minder is. 

 

b. Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij woningen 

gelden de volgende regels: 

1. aan- en uitbouwen en bijgebouwen dienen ten minste 1 m achter 

(het verlengde van) de voorgevel van een hoofdgebouw te worden 

gebouwd; 

2. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen 

per woning mag niet meer dan 75 m² bedragen, dan wel de bestaan-

de oppervlakte, indien deze meer is; 

3. de goothoogte van aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen 

mag niet meer dan 3 m bedragen, dan wel: 

- ten hoogste de hoogte van de bovenzijde van de afgewerkte vloer 

van de eerste verdieping van het hoofdgebouw waaraan wordt 

gebouwd, indien deze meer is, dan wel; 

- de bestaande goothoogte, indien deze meer is; 
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4. de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen mag niet meer dan 

3 m bedragen, dan wel de bestaande goothoogte, indien deze meer 

is; 

5. de bouwhoogte mag niet meer dan 6 m bedragen, dan wel de be-

staande bouwhoogte, indien deze meer is; 

6. de dakhelling dient ten minste 30° te bedragen, dan wel de bestaan-

de dakhelling, indien deze minder is; 

7. de afstand van een vrijstaand bijgebouw tot het hoofdgebouw, aan- 

of uitbouw of aangebouwd bijgebouw mag niet meer dan 15 m be-

dragen, dan wel de bestaande afstand, indien deze meer is; 

8. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens dient ten minste 2 m te 

bedragen. 

 

c. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 

volgende regels: 

1. de bouwhoogte van erf- en perceelafscheidingen voor de naar de 

weg gekeerde gevels van gebouwen mag niet meer dan 1 m bedra-

gen; 

2. de bouwhoogte van overige erf- en perceelafscheidingen mag niet 

meer dan 2 m bedragen; 

3. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

mag niet meer dan 6 m bedragen. 

 

 

7.3 N a d e r e  e i s e n  

 

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een 

onevenredige aantasting van: 

a. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

b. het ruimtelijk beeld; 

c. de milieusituatie; 

d. het uitzicht van woningen; 

e. de verkeersveiligheid; 

f. het landschaps- en bebouwingsbeeld, 

nadere eisen stellen aan de plaats van bebouwing, waarbij voor de beoordeling 

of sprake is van een onevenredige aantasting van het ruimtelijk beeld of het 

landschaps- en bebouwingsbeeld, de beeldkwaliteitseisen, zoals die zijn ge-

formuleerd in het Beeldkwaliteitplan voor Kruiswijk III, als toetsingskader die-

nen. 

 

 

7.4 A f w i j k e n  v a n  d e  b o u w r e g e l s  

 

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsver-

gunning afwijken van het bepaalde in:  
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a. lid 7.2, sub b, onder 3 voor een hogere goot- en bouwhoogte, met dien 

verstande dat de goot- en bouwhoogte niet meer dan respectievelijk 7 m 

en 11 m mogen bedragen; 

b. lid 7.2, sub b, onder 3 en onder 4 voor het plat afdekken van hoofdge-

bouwen, met dien verstande dat de bouwhoogte niet meer dan 7 m mag 

bedragen; 

c. lid 7.2, sub c, onder 2, indien de oppervlakte van het bouwperceel meer 

bedraagt dan 1.000 m², voor het vergroten van de oppervlakte aan aan- 

en uitbouwen en bijgebouwen, met dien verstande dat de gezamenlijke 

oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen per woning niet 

meer dan 125 m² mag bedragen; 

d. lid 7.2, sub c, onder 3, 4, 5 en 6 voor het plat afdekken van aan- en uit-

bouwen en bijgebouwen, met dien verstande dat de bouwhoogte niet 

meer dan 3 m mag bedragen, dan wel ten hoogste de hoogte van de bo-

venzijde van de afgewerkte vloer van de eerste verdieping van het 

hoofdgebouw waaraan wordt gebouwd, indien deze meer is; 

e. lid 7.2, sub c, onder 8 voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijge-

bouwen tot op de zijdelingse perceelgrens, 

 

met dien verstande dat aan afwijking als bedoeld onder a t/m e uitsluitend 

wordt meegewerkt wanneer geen sprake is van een onevenredige aantasting 

van: 

- de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

- het ruimtelijk beeld; 

- het landschaps- en bebouwingsbeeld; 

- de sociale veiligheid; 

- de verkeersveiligheid; 

- de waterhuishouding; 

- het woon- en leefklimaat in de omgeving. 

 

 

7.5 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 begrepen het gebruik dat 

afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt be-

grepen: 

a. het gebruiken of laten gebruiken van gronden en gebouwen ten behoeve 

van seksinrichtingen; 

b. het gebruiken of laten gebruiken van gronden als standplaats voor kam-

peermiddelen; 

c. het gebruiken of laten gebruiken van vrijstaande of aangebouwde bijge-

bouwen als zelfstandige woning en/of als afhankelijke woonruimte; 

d. het gebruiken of laten gebruiken van woningen in combinatie met een 

aan huis verbonden beroep, zodanig dat de woonfunctie niet in overwe-

gende mate wordt uitgeoefend en er ernstige hinder of afbreuk wordt 

gedaan aan het woonmilieu. Dit is het geval als: 

1. de oppervlakte meer bedraagt dan 50 m2; 
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2. de woonfunctie in ruimtelijke en visuele zin niet primair is; 

3. er reclame-uitingen worden gedaan; 

4. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt; 

5. er sprake is van een onevenredige verkeers- en/of publieksaantrek-

kende werking; 

6. buitenopslag van goederen plaats vindt; 

7. het aan huis verbonden beroep niet wordt uitgeoefend door de be-

woner; 

e. het gebruiken of laten gebruiken van gronden en gebouwen voor de uit-

oefening van logies aan huis (bed en breakfast), zodanig dat: 

1. dit niet meer is aan te merken als ondergeschikte activiteit bij de 

woonfunctie; 

2. de oppervlakte meer bedraagt dan 50 m²; 

3. er meer dan 2 kamers voor logies aan huis worden gebruikt; 

4. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt. 

 

 

7.6 A f w i j k e n  v a n  d e  g e b r u i k s r e g e l s  

 

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van: 

a. het bepaalde in lid 7.5, sub d, voor het gebruik van aan – of uitbouwen 

of aangebouwde bijgebouwen als afhankelijke woonruimte, met dien 

verstande dat: 

1. bewoning van een aan- of uitbouw of aangebouwd bijgebouw nood-

zakelijk is vanuit het oogpunt van mantelzorg, waarbij deze nood-

zaak dient te zijn aangetoond door een indicering van een onafhan-

kelijke indicatieorganisatie; 

2. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde 

belangen waaronder die van omwonenden; 

3. de afhankelijke woonruimte qua maatvoering binnen de regels van 

lid 7.2, sub c, past, dan wel de omgevingsvergunning wordt verleend 

gecombineerd met een omgevingsvergunning op grond van lid 7.4 sub 

c; 

b. het bepaalde in lid 7.5, sub d, voor het gebruik van een woonunit bij 

een woning als afhankelijke woonruimte, met dien verstande dat: 

1. bewoning van een woonunit noodzakelijk is vanuit het oogpunt van 

mantelzorg, waarbij deze noodzaak dient te zijn aangetoond door 

een indicering van een onafhankelijke indicatieorganisatie; 

2. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde 

belangen waaronder die van omwonenden; 

3. de woonunit qua maatvoering binnen de regels van lid 7.2, sub c, 

past, dan wel de omgevingsvergunning wordt verleend gecombineerd 

met een omgevingsvergunning op grond van lid 7.4 sub c; 

4. de woonunit op maximaal 15 m afstand van het hoofdgebouw is gele-

gen; 

5. de woonunit verwijderd wordt op het moment dat de mantelzorg is 

beëindigd. 
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7.7 W i j z i g i n g s b e v o e g d h e i d  

 

Burgemeester en Wethouders kunnen, met inachtneming van de procedure zo-

als voorgeschreven in de Wet ruimtelijke ordening, de bestemming ‘Wonen’ 

wijzigingen in de bestemming ‘Bedrijventerrein’, met dien verstande dat na 

wijziging de bestemmingsregels van artikel 3 ‘Bedrijventerrein’ van overeen-

komstige toepassing zijn, 

 

met dien verstande dat aan een dergelijke wijziging uitsluitend wordt meege-

werkt wanneer geen sprake is van een onevenredige aantasting van: 

- de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

- het ruimtelijk beeld; 

- het landschaps- en bebouwingsbeeld; 

- de sociale veiligheid; 

- de verkeersveiligheid; 

- de waterhuishouding; 

- het woon- en leefklimaat in de omgeving. 
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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  8   

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  9   

A l g e m e n e  a f w i j k i n g s r e g e l s  

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige aantasting plaats-

vindt van: 

- de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

- het ruimtelijk beeld; 

- het landschaps- en bebouwingsbeeld; 

- de sociale veiligheid; 

- de verkeersveiligheid; 

- de waterhuishouding; 

- het woon- en leefklimaat in de omgeving, 

 

bij omgevingsvergunning afwijken van: 

a. de in het plan gegeven maten, afmetingen en percentages tot niet meer 

dan 10% van die maten, afmetingen en percentages, indien dat om con-

structieve redenen noodzakelijk is; 

b. het bepaalde in het plan en toestaan dat het beloop of profiel van we-

gen of de aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aange-

past, indien de verkeersveiligheid en/of intensiteit daartoe aanleiding 

geeft; 

c. de bestemmingsregels ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde, en toestaan dat de hoogte van bouwwerken, geen ge-

bouwen zijnde, wordt vergroot tot niet meer dan 10 m; 

d. het bepaalde in het plan en toestaan de bouwhoogte van andere bouw-

werken ten behoeve van kunstwerken, geen gebouwen zijnde, en ten 

behoeve van zend-, ontvang- en/of sirenemasten wordt vergroot tot 

maximaal 40 m; 

e. 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: 

1. de inhoud per gebouwtje niet meer dan 100 m³ bedraagt; 

2. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten hoogste 

15 m bedraagt, 

 

met dien verstande dat voor de beoordeling of sprake is van een onevenredige 

aantasting van het ruimtelijk beeld of het landschaps- en bebouwingsbeeld de 

beeldkwaliteitseisen, zoals die zijn geformuleerd in het Beeldkwaliteitplan 

voor Kruiswijk III, als toetsingskader dienen. 
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A r t i k e l  1 0   

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, mits geen onevenredige aantasting plaats-

vindt van: 

- de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

- het ruimtelijk beeld; 

- het landschaps- en bebouwingsbeeld; 

- de sociale veiligheid; 

- de verkeersveiligheid; 

- de waterhuishouding; 

- het woon- en leefklimaat in de omgeving, 

 

en met inachtneming van de procedure zoals voorgeschreven in de Wet ruimte-

lijke ordening, het plan wijzigen in die zin dat een transformatorstation, gas-

drukmeet- en regelstation, riool-gemaal en naar de aard daarmee gelijk te 

stellen en bouwwerken van openbaar nut mogen worden gebouwd tot een 

maximum inhoud van 400 m³ en een maximum bouwhoogte van 4 m, 

 

met dien verstande dat voor de beoordeling of sprake is van een onevenredige 

aantasting van het ruimtelijk beeld of het landschaps- en bebouwingsbeeld, de 

beeldkwaliteitseisen, zoals die zijn geformuleerd in het Beeldkwaliteitplan 

voor Kruiswijk III, als toetsingskader dienen. 
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H o o f d s t u k  4  

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  1 1   

O v e r g a n g s r e c h t  

11.1 O v e r g a n g s r e c h t  b o u w w e r k e n  

 

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, danwel gebouwd kan wor-

den krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt 

van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt 

vergroot: 

-  gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

-  na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden 

vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsver-

gunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag 

waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

 

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig een omgevingsvergunning verlenen ten 

behoeve van het afwijken van het bepaalde in sub a voor het vergroten 

van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in sub a met maximaal 

10%. 

 

c. Het bepaalde in sub a is niet van toepassing op bouwwerken die welis-

waar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar 

zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende 

plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

 

 

11.2 O v e r g a n g s r e c h t  g e b r u i k  

 

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag 

worden voortgezet. 

 

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld 

in sub a, 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. 

 

c. Indien het gebruik, bedoeld in sub a, 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. 

 

d. Het bepaalde in sub a is niet van toepassing op gebruik dat reeds in 

strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder be-

grepen de overgangsbepaling van dat plan. 
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A r t i k e l  1 2  

S l o t r e g e l  

Deze regels worden aangehaald als: 

 

“Regels van het bestemmingsplan Kruiswijk III in Anna Paulowna”. 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 28 november 2011. 

 

 

 

         

 

 

 

 

 



 

 

B i j l a g e n   

 
Bijlage 1 – Staat van Bedrijven 

Bijlage 2 – Aan huis verbonden beroepen 

Bijlage 3 – Bedrijventerrein Kruiswijk III – Fasering en landschappelijke inpassing 



 

 

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  
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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 2 - conserveren 200 0 100 C  30  200  4.1 

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 

1541 104101 0 
Vervaardiging van ruwe plantaardige en 
dierlijke oliën en vetten:           

1541 104101 1 - p.c. < 250.000 t/j 200 30 100 C  30 R 200  4.1 

1542 104102 0 
Raffinage van plantaardige en dierlijke 
oliën en vetten:           

1542 104102 1 - p.c. < 250.000 t/j 200 10 100 C  100 R 200  4.1 

1543 1042 0 Margarinefabrieken:           

1543 1042 1 - p.c. < 250.000 t/j 100 10 200 C  30 R 200  4.1 

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 

1552 1052 2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² 10 0 30   0  30  2 

1561 1061 0 Meelfabrieken:            
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1561 1061 2 - p.c. < 500 t/u 100 50 200 C  50 R 200  4.1 

1561 1061  Grutterswarenfabrieken 50 100 200 C  50  200 D 4.1 

1562 1062 0 Zetmeelfabrieken:           

1562 1062 1 - p.c. < 10 t/u 200 50 200 C  30 R 200  4.1 

1571 1091 0 Veevoerfabrieken:           

1571 1091 5 - mengvoeder, p.c. < 100 t/u 200 50 200 C  30  200  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 2 

- cacao- en chocoladefabrieken 
vervaardigen van chocoladewerken met 
p.o. < 2.000 m² 100 30 50   30  100  3.2 

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 

1592 110102 0 
Vervaardiging van ethylalcohol door 
gisting:           

1592 110102 1 - p.c. < 5.000 t/j 200 30 200 C  30 R 200  4.1 

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 

16 12 - VERWERKING VAN TABAK           

160 120  Tabakverwerkende industrie 200 30 50 C  30  200  4.1 

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 



SBI-

1993 
SBI-2008  OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS 

- - 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
 

C
A
T
E
G
O
R
IE
 

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 1 - met creosootolie 200 30 50   10  200  4.1 

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 

2112 1712 2 - p.c. 3 - 15 t/u 100 50 200 C Z 50 R 200  4.1 

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 

2121.2 17212 2 - p.c. >= 3 t/u 50 30 200 C Z 30 R 200  4.1 

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-
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 

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 
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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           

2411 2011 0 Vervaardiging van industriële gassen:           

2412 2012  Kleur- en verfstoffenfabrieken 200 0 200 C  200 R 200 D 4.1 

2414.1 20141 B0 Methanolfabrieken:           

2414.1 20141 B1 - p.c. < 100.000 t/j 100 0 200 C  100 R 200  4.1 

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 

2466 205903 B 
Overige chemische produktenfabrieken 
n.e.g. 200 30 100 C  200 R 200 D 4.1 

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 

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 

264 233 A Baksteen en baksteenelementenfabrieken 30 200 200   30  200  4.1 

264 233 B Dakpannenfabrieken 50 200 200   100 R 200  4.1 

2652 235201 0 Kalkfabrieken:           

2652 235201 1 - p.c. < 100.000 t/j 30 200 200   30 R 200  4.1 

2653 235202 0 Gipsfabrieken:           

2653 235202 1 - p.c. < 100.000 t/j 30 200 200   30 R 200  4.1 

2661.1 23611 0 Betonwarenfabrieken:           

2661.1 23611 1 - zonder persen, triltafels en 10 100 200   30  200  4.1 
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bekistingtrille 

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 B0 
Isolatiematerialenfabrieken (excl. 
glaswol):           

2682 2399 B2 - overige isolatiematerialen 200 100 100 C  50  200  4.1 

2682 2399 C Minerale produktenfabrieken n.e.g. 50 50 100   50  100 D 3.2 

2682 2399 D0 Asfaltcentrales: p.c.< 100 ton/uur 100 50 200   30  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 

281 251, 331 1a - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2 30 30 50   10  50  3.1 

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 

2851 2561, 3311 0 
Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven
:           

2851 2561, 3311 1 - algemeen 50 50 100   50  100  3.2 

2851 2561, 3311 10 - stralen 30 200 200   30  200 D 4.1 

2851 2561, 3311 11 - metaalharden 30 50 100   50  100 D 3.2 

2851 2561, 3311 12 - 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 
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2852 2562, 3311 1 Overige metaalbewerkende industrie 10 30 100   30  100 D 3.2 

287 259, 331 A0 
Grofsmederijen, anker- en 
kettingfabrieken:           

287 259, 331 A1 - p.o. < 2.000 m2 30 50 200   30  200  4.1 

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 

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           

341 291 0 Autofabrieken en assemblagebedrijven           

341 291 1 - p.o. < 10.000 m2 100 10 200 C  30 R 200 D 4.1 

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 

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 

352 302, 317 0 Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:           
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352 302, 317 1 - algemeen 50 30 100   30  100  3.2 

353 303, 3316 0 Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:           

353 303, 3316 1 - zonder proefdraaien motoren 50 30 200   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 

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 1 - met LPG > 1000 m3/jr 30 0 30   200 R 200  4.1 

505 473 2 - met LPG < 1000 m3/jr 30 0 30   50 R 50  3.1 

505 473 3 - zonder LPG 30 0 30   10  30  2 

51 46 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING           

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 
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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:           

5151.2 46712 1 - vloeistoffen, o.c. < 100.000 m3 50 0 50   200 R 200 D 4.1 

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   100 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 

60 49 - VERVOER OVER LAND           

6022 493  Taxibedrijven 0 0 30 C  0  30  2 
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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 

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 

712 7712, 7739  
Verhuurbedrijven voor transportmiddelen 
(excl. personenauto's) 10 0 50   10  50 D 3.1 

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 

72 62 - 
COMPUTERSERVICE- EN 
INFORMATIETECHNOLOGIE           

72 62 A 
Computerservice- en 
informatietechnologie-bureau's e.d. 0 0 10   0  10  1 

72 58, 63 B Datacentra 0 0 30 C  0  30  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           

74 

63, 
69tm71, 
73, 74, 77, 
78, 80tm82 A 

Overige zakelijke dienstverlening: 
kantoren 0 0 10   0  10 D 1 

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 

75 84 - 

OPENBAAR BESTUUR, 
OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE 
VERZEKERINGEN           

7525 8425  Brandweerkazernes 0 0 50 C  0  50  3.1 



SBI-

1993 
SBI-2008  OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS 

- - 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
 

C
A
T
E
G
O
R
IE
 

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 

9002.2 382 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:           

9002.2 382 A2 - kabelbranderijen 100 50 30   10  100  3.2 

9002.2 382 A4 
- pathogeen afvalverbranding (voor 
ziekenhuizen) 50 10 30   10  50  3.1 

9002.2 382 A5 - oplosmiddelterugwinning 100 0 10   30 R 100 D 3.2 

9002.2 382 A7 
- verwerking fotochemisch en galvano-
afval 10 10 30   30 R 30  2 

9002.2 382 C0 Composteerbedrijven:           

9002.2 382 C3 - belucht v.c. < 20.000 ton/jr 100 100 100   10  100  3.2 

9002.2 382 C4 - belucht v.c. > 20.000 ton/jr 200 200 100   30  200  4.1 

9002.2 382 C5 - GFT in gesloten gebouw 200 50 100   100 R 200  4.1 

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  2 :   

A a n  h u i s  v e r b o n d e n   

b e r o e p e n  

 



 

 

Li jst  met toelaatbare beroepen bij  het wonen  

 

 

U i t oe f e n i n g  v a n  ( p a r a )med i s c h e  b e r o ep e n ,  z oa l s :   

- individuele praktijk voor huisarts, psychiater, psycholoog, fysiotherapie of bewegingsleer, 

voedingsleer, mondhygiëne, tandheelkunde, logopedie, enzovoort; 

- individuele praktijk dierenarts. 

 

K l e d i n gmak e r i j  z oa l s :  

- (maat)kledingmakerij en kledingverstelbedrijf; 

- woningstoffeerderij. 

 

K a n t o o r f un c t i e  waa r o n d e r  a dm i n i s t r a t i e  t e n  b e h oe ve  v a n  be d r i j v i g he i d  

d i e  e l d e r s  w o r d t  u i t g e o e f e nd ,  z oa l s :  

- schoonmaakbedrijf, schoorsteenveegbedrijf, glazenwasserij, maar ook ten behoeve van 

bijvoorbeeld een groothandelsbedrijf of een klein transportbedrijf.  

 

A d v i e s -  e n  o n twe r pb u r ea u s ,  z oa l s :   

- reclame ontwerp;  

- grafisch ontwerp;  

- architect. 

 

( Z a k e l i j k e )  d i e n s t v e r l e n i n g ,  z oa l s :   

- notaris; 

- advocaat; 

- accountant; 

- juridisch adviseur; 

- assurantie-/verzekeringsbemiddeling; 

- exploitatie en handel in onroerende zaken. 

 

O v e r i g e  d i e n s t v e r l e ne nd e  ee nman s za k e n ,  z o a l s :  

- kapsalon; 

- schoonheidssalon; 

- tattooshop; 

- gastouderopvang; 

- fotostudio. 

 

O n d e rw i j s ,  z oa l s :   

- autorijschool; 

- onderwijs niet in te delen naar specificatie, mits zonder werkplaats of laboratorium. 

 

V e r k o op  v a n  g o ed e r en  v i a  i n t e r n e t :  

- het verkopen van goederen aan personen, waarbij goederen niet aan huis worden verkocht, 

maar uitsluitend via internet en waarbij de bezorging of levering voornamelijk via de post of 

pakketdienst plaatsvindt. 



 

 

B i j l a g e  3 :  

B e d r i j v e n t e r r e i n  

K r u i s w i j k  I I I  -  F a s e r i n g  

e n  l a n d s c h a p p e l i j k e  

i n p a s s i n g
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