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Toelichting
Hoofdstuk 1
1.1

Inleiding

Aanleiding

Op het perceel De Weeldbaan 1 te Rossum woont de heer Weusthof. De heer Weusthof is
(paarden)menner van een vierspan en chef van Team Weusthof. De heer Weusthof behoort
tot de Nederlandse-, Europese en wereldtop van deze sport. Op zijn woonperceel wordt al
jarenlang hobbymatig paarden gehouden. Het gaat om 6 á 7 paarden. Op het perceel De
Weeldbaan 1 is huisvesting voor de paarden aanwezig. Voor trainingen van die paarden
wordt uitgeweken naar een nabijgelegen manege.
Naast de stalling voor de paarden is ook ruimte aanwezig voor het stallen van koetsen. Tot
slot is er op het perceel een overkapte stapmolen aanwezig. De bestaande activiteiten zijn
niet positief bestemd in het geldende bestemmingsplan. De gemeente is gevraagd deze al
lang bestaande activiteiten positief te bestemmen. Bij brief van 5 februari 23015 (zaaknummer
13.03772 | documentnummer U15.002206) hebben burgemeester en wethouders
aangegeven in principe bereid te zijn medewerking te verlenen aan het positief bestemmen
van de betreffende activiteiten. De bestemming zal door deze aanpassing 'Wonen' met de
aanduiding 'hobbymatig mennen van paarden' worden. De aanwezige oppervlakte van de
bijgebouwen wordt vastgelegd in de regels en er wordt geen uitbreiding mogelijk gemaakt.
De overdekte stapmolen dient te worden aangemerkt als gebouw. Deze overdekte stapmolen
wordt afzondelijk op de verbeelding aangeduid en vastgelegd in de regels.
In dit bestemmingsplan worden de specifieke activiteiten voorzien van een planologisch kader.
Aangetoond zal worden dat de herziening van het bestemmingsplan in overeenstemming is
met 'een goede ruimtelijke ordening'.

1.2

Ligging en begrenzing plangebied

De Weeldbaan 1 ligt binnen het bestaande stedelijke gebied van Rossum, gemeente
Dinkelland. Rossum ligt ten noorden van Oldenzaal en ten zuiden van Ootmarsum. Ten
noordoosten van Rossum ligt Denekamp. De Weeldbaan 1 ligt in het zuid-oosten van Rossum
op enige afstand van de Oldenzaalsestraat. In figuur 1.1 is een topografische kaart
opgenomen waarin de ligging het perceel De Weeldbaan 1 in Rossum (rode stip) is
weergegeven.
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Figuur 1.1: Ligging De Weeldbaan 1 in Rossum (bron: ArcGis)

1.3

Geldend bestemmingsplan

Het perceel De Weeldbaan 1 maakt onderdeel uit van het plangebied 'Rossum'. Het
bestemmingsplan 'Rossum' van de gemeente Dinkelland is op 18 september 2012 vastgesteld.
In dat plan heeft het perceel de Weeldbaan 1 de bestemming 'wonen' gekregen.
In figuur 1.2 is het plangebied globaal aangegeven op zowel een luchtfoto als op de
verbeelding van het bestemmingsplan.

Figuur 1.2: Plangebied op luchtfoto en verbeelding (bron: ruimtelijkeplannen.nl)
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor het wonen, met daaraan
ondergeschikt onder andere de uitoefening van een aan huis verbonden beroeps- of
bedrijfsactiviteit, speelvoorzieningen, water en waterhuishoudkundige voorzieningen en
tuinen, erven en terreinen.
Activiteiten met betrekking tot de (paarden)mennerij maken hier geen onderdeel vanuit. In het
voorliggende bestemmingsplan worden die activiteiten en aanwezige bebouwing planologisch
afgedekt.

1.4

De bij het plan behorende stukken

Het bestemmingsplan 'De Weeldbaan 1 te Rossum' bestaat uit de volgende stukken:
1. verbeelding (tek.nr. NL.IMRO.1774.ROSBPDEWEELDBAAN1-0401) en een renvooi;
2. regels.
Op de verbeelding zijn de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden weergegeven.
In de regels zijn bepalingen opgenomen om de uitgangspunten van het plan zeker te stellen.
Het plan gaat vergezeld van een toelichting. De toelichting geeft een duidelijk beeld van het
bestemmingsplan en van de daaraan ten grondslag liggende gedachten maar maakt geen
deel uit van het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan.

1.5

Leeswijzer

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 het plan beschreven, waarbij eerst stilgestaan wordt
bij de bestaande situatie. Vervolgens wordt de nieuwe situatie beschreven. Hoofdstuk 3 bevat
een beschrijving van het rijks,- provinciaal en gemeentelijk beleid. In hoofdstuk 4 wordt
ingegaan op de verschillende omgevingsaspecten De juridische aspecten van het plan worden
beschreven in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de economische
uitvoerbaarheid. Tot slot wordt in hoofdstuk 7 stilgestaan bij de economische uitvoerbaarheid,
waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen het vooroverleg en inspraak en zienswijzen.
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Hoofdstuk 2
2.1

Planbeschrijving

Algemeen

De gemeente Dinkelland ligt in het noordoosten van Twente, die in het noorden en oosten
grenst aan Duitsland ter hoogte van de plaatsen Nordhorn en Bad Bentheim. In het zuiden
grenst Dinkelland aan de gemeenten Losser, Oldenzaal, Enschede, Hengelo en Borne en in
het westen aan de gemeente Tubbergen.
Rossum is een kerkdorp gelegen in het zuiden van de gemeente Dinkelland. Het dorp ligt ten
noorden van Oldenzaal en ten zuidwesten van Denekamp. Tot de gemeentelijke herindeling
van 1 januari 2001 maakte het dorp deel uit van de gemeente Weerselo. Op 1 augustus 2011
telde het dorp 2319 inwoners.
2.1.1

Ontstaansgeschiedenis

De naam Rossum heeft in het verleden verschillende kleine naamsveranderingen gehad. Zo
werd het plaatsje in de 10e eeuw aangehaald als Rohthem. De verklaring van de naam wordt
gezocht in een samenstelling van het Oudnederlandse 'rot', wat rooiing van bos, ontginning
betekent en 'hem' als in thuis/woonplaats.
Op de grens van lagere en hogere gronden werden de boerderijen gebouwd en ontstonden
de nederzettingen. Het vestigingspatroon werd bepaald door de vorm van de zuidelijk
gelegen Rossumer Esch en de aan de oostzijde gelegen Volther Esch. Ook de
verbindingswegen zoals Thijstraat, de Oldenzaalsestraat en de Grotestraat hebben in
belangrijke mate bijgedragen aan de vorming van Rossum.
Rossum was in 1850 nog een duidelijk voorbeeld van een kransesdorp waarbij de
boerenerven rond de oude bouwlandcomplexen lagen. Een kransesdorp is een esdorp waarbij
de boerderijen niet geclusterd bij elkaar liggen, maar rondom de es zijn gelegen. Dit soort
nederzettingen ontstonden doordat iedere boer bij de eerste ontginning van het esterrein zo
dicht mogelijk bij zijn akkerland ging wonen.
De dorpskern ontstond in de 19de eeuw door de vestiging van de rooms-katholieke kerk rond
1832. Deze kerk werd omstreeks 1941 vervangen door de huidige R.K. St. Plechelmuskerk.
Door de samenkomst van de Thijstraat en de Grotestraat, samen met de Father Raatgerstraat
ontstond een driehoekig patroon. Dit driehoekig patroon is ook al terug te vinden in de
topografische kaart van 1848 (zie figuur 2.1). Vanaf de kaart uit 1954 is duidelijk te zien hoe
Rossum gegroeid is.

Figuur 2.1: Rossum van 1948 tot 1954 (bron: ruimtelijkeplannen.nl)
Op de kaart uit 1976 is de inbreiding binnen de genoemde infrastructurele driehoek en
nieuwbouwwijk Oranjebuurt (wijk ten zuiden van de Thijstraat, begrensd door de
Oranjestraat en de Grotestraat) zichtbaar. Op de kaart uit 1988 is bebouwing op de Rossumer
Esch te vinden, welke in de loop de jaren verder is uitgebreid (zie kaart 1995, figuur 2.2).
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Figuur 2.2: Rossum van 1976 tot 1995 (bron: ruimtelijkeplannen.nl)
2.1.2

Huidige situatie De Weeldbaan 1

Het perceel de Weeldbaan 1 maakt onderdeel uit van het ruimtelijke beeld dat bepaald wordt
door de samenhangende lijnen en velden van de wegenstructuur, de groen- en
waterstructuur, de bebouwingsstructuur en de oriëntatiepunten in het gebied. Tezamen
vormen deze het ruimtelijk raamwerk. De verschillende structuren in bebouwing en
groenvoorziening worden hieronder beschreven.
Op het perceel De Weeldbaan 1 zijn diverse bouwwerken aanwezig, waarvan de kleinste in
figuur 2.4 in het verleden vergunningsvrij is opgericht. Voor de huisvesting van de paarden
zijn enkele bijgebouwen ingericht. Deze bieden ruimte aan diverse stallen.
Daarnaast wordt een bijgebouw gebruikt om de koetsen in te stallen. Tot slot is er op het
perceel een overkapte stapmolen aanwezig. Er zijn geen uitbreidingsplannen. In figuur 2.3 is
een impressie van de aanwezige bebouwing gegeven.

Woning, De Weeldbaan 1

Vrijstaand bijgebouw achter woning
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Overkapte stapmolen

Bijgebouw met daarin stallen

Figuur 2.3: Impressie bebouwing De Weeldbaan 1 Rossum (bron: Ad Fontem Juridisch Bouwadvies)

Nutsvoorziening
Direct aangrenzend aan het perceel De Weeldbaan 1 is een nutsvoorziening aanwezig (zie
ook fragment verbeelding in figuur 1.2). Deze voorziening blijft ongewijzigd in stand en blijft
derhalve buiten het nieuwe bestemmingsplan. Een nadere toelichting op dit onderdeel blijft
daardoor achterwege.

2.2

Nieuwe situatie

Zoals burgemeester en wethouders in hun principe-uitspraak hebben aangegeven wordt de
aanwezige situatie positief bestemd. Dat betekent dat de aanwezige bijgebouwen, met een
oppervlakte van circa 350 m² (exclusief stapmolen) in de regels worden vastgelegd. De
tredmolen wordt aangemerkt als een gebouw en wordt specifiek vastgelegd. In figuur 2.4 zijn
de bijgebouwen blauw omlijnd en is de tredmolen rood omcirkeld. De bouwhoogte die nodig
wordt geacht voor de bijgebouwen bedraagt 6 m. Dit past binnen de regels die gehanteerd
worden voor het dorp Rossum. Met die hoogte kunnen ook de koetsen goed binnen gestald
worden. Voor de goothoogte wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de bestaande goothoogte.
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Figuur 2.4: Bebouwing en tredmolen, De Weeldbaan 1 Rossum (Bron: Atlas van Overijssel)
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Hoofdstuk 3

Beleid

3.1

Rijksbeleid

3.1.1

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is op 13 maart 2012 vastgesteld. De Structuurvisie
Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid
op rijksniveau en vervangt de Nota Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota
Mobiliteit, de MobiliteitsAanpak en de Structuurvisie voor de Snelwegomgeving. Tevens
vervangt het een aantal ruimtelijke doelen en uitspraken in onder andere de Agenda
Landschap en de Agenda Vitaal Platteland. Daarmee wordt de SVIR het kader voor
thematische of gebiedsgerichte uitwerkingen van rijksbeleid met ruimtelijke consequenties.
In de SVIR heeft het Rijk drie rijksdoelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en
veilig te houden voor de middellange termijn (2028):
Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de
ruimtelijk-economische structuur van Nederland;
Het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij
de gebruiker voorop staat;
Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en
cultuurhistorische waarden behouden zijn.
Voor de drie rijksdoelen worden de 13 onderwerpen van nationaal belang benoemd. Hiermee
geeft het Rijk aan waarvoor het verantwoordelijk is en waarop het resultaten wil boeken.
Buiten deze nationale belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid.
De drie hoofddoelen van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid kennen nationale opgaven die
regionaal neerslaan. Opgaven van nationaal belang in Oost-Nederland (de provincies
Gelderland en Overijssel) zijn:
Het waar nodig verbeteren van de internationale achterlandverbindingen (weg, spoor en
vaarwegen) die door Oost Nederland lopen. Dit onder andere ten behoeve van de
mainports Rotterdam en Schiphol;
Het formuleren van een integrale strategie voor het totale rivierengebied van Maas en
Rijntakken (Waal, Nederrijn, Lek en de IJssel, deelprogramma rivieren van het
Deltaprogramma) en de IJsselvechtdelta (deelprogramma's zoetwater en rivieren) voor
waterveiligheid in combinatie met bereikbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, natuur,
economische ontwikkeling en woningbouw;
Het tot stand brengen en beschermen van de (herijkte) EHS, inclusief de Natura 2000
gebieden (zoals de Veluwe);
Het robuust en compleet maken van het hoofdenergienetwerk (380 kV), onder andere
door het aanwijzen van het tracé voor aansluiting op het Duitse hoogspanningsnet.
Conclusie
Voorliggend bestemmingsplan heeft geen raakvlakken met de nationale belangen zoals deze
benoemd zijn in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Derhalve wordt geconcludeerd dat
er geen sprake is van strijd met het rijksbeleid.
3.1.2

Ladder voor duurzame verstedelijking

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is de ladder voor duurzame verstedelijking
geïntroduceerd. Het doel van deze ladder is het bevorderen van een zorgvuldig gebruik van
de schaarse ruimte én het voorkomen van overprogrammering. Om dit te bereiken is de ladder
voor duurzame verstedelijking opgenomen als procesvereiste in het Besluit ruimtelijke
ordening (Bro, artikel 3.1.6, tweede lid). Dit betekent dat bij ruimtelijke besluiten (zoals het
vaststellen van een bestemmingsplan) moet worden gemotiveerd hoe een zorgvuldige
afweging is gemaakt van het ruimtegebruik. De procesvereiste is alleen van toepassing op
ruimtelijke besluiten die voorzien in een stedelijke ontwikkeling. In het Bro is een stedelijke
ontwikkeling gedefinieerd als: ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of
zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke
voorzieningen.
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Uit jurisprudentie is inmiddels gebleken dat de ladder voor duurzame verstedelijking niet van
toepassing is voor kleinschalige ontwikkelingen. De volgende voorbeelden kunnen daarvoor
aangehaald worden.
Eén nieuwbouwwoning levert volgens de Afdeling geen stedelijke ontwikkeling op in de zin
van artikel 1.1.1 lid 1 (onder i) Bro. De regeling is evenmin van toepassing op een kleinschalige
ontwikkeling waarbij zes woningen – drie rechtstreeks en drie door middel van een
wijzigingsbevoegdheid – worden mogelijk gemaakt. De Afdeling volgde de gemeente in haar
betoog dat dergelijke kleinschalige woningbouw geen woningbouwlocatie – en dus geen
stedelijke ontwikkeling – in de zin van artikel 1.1.1 lid 1 (onder i) Bro oplevert. Hetzelfde geldt
voor een beperkte uitbreiding van een haven en bedrijfsloods, voor zeven woningen in een
dorpskern, voor drie woningen, een bedrijfswoning en het gebruik als jachthaven en voor
kleinschalige bedrijfsbebouwing met beperkte gebruiksmogelijkheden.
In het voorliggende bestemmingsplan worden de bestaande activiteiten en de bestaande
oppervlakte aan bijgebouwen vastgelegd. De activiteiten worden door middel van de
aanduiding 'hobbymatig mennen van paarden' toegelaten.
Conclusie
Mede gelet op de omschrijving van het begrip 'stedelijke ontwikkeling', kan niet gesproken
worden van een stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 1.1.1 lid 1 van het Besluit
ruimtelijke ordening. Hierdoor is de ladder van duurzame verstedelijking niet van toepassing.

3.2

Provinciaal beleid Overijssel

3.2.1

Omgevingsvisie Overijssel

De Omgevingsvisie Overijssel 2009 betreft een integrale visie die het voorheen geldende
Streekplan Overijssel 2000+, het Verkeer- en vervoerplan, het Waterhuishoudingsplan en het
Milieubeleidsplan samen brengt in één document. Hiermee is de Omgevingsvisie het integrale
provinciale beleidsplan voor de fysieke leefomgeving van Overijssel. De Omgevingsvisie is op 1
juli 2009 vastgesteld door Provinciale Staten en op 1 september 2009 in werking getreden.
In 2013 is de Omgevingsvisie op een aantal onderwerpen aangepast. Provinciale Staten
hebben op 3 juli 2013 de actualisatie Omgevingsvisie vastgesteld. Reden voor deze
actualisatie is de evaluatie van de Omgevingsvisie en het Hoofdlijnenakkoord uit 2011. De
actualisatie richt zich alleen op de volgende onderwerpen: de ecologische hoofdstructuur
(EHS), het streefbeeld Wegencategorisering, windenergie (rol provincie), nieuwvestiging van
intensieve veehouderijen in landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's), kantorenbeleid, definitie
van lokaal gewortelde bedrijvigheid, ruimtelijke reservering gebiedsontwikkeling Luchthaven
Twente e.o. en tot slot de aanpassing van de verordening op basis van eerder uitgevoerde
evaluatie. Wanneer hieronder wordt gesproken over de Omgevingsvisie, dan is dat de
geactualiseerde versie.
De hoofdambitie van de Omgevingsvisie is een toekomstvaste groei van welvaart en welzijn
met een verantwoord beslag op de beschikbare natuurlijke hulpbronnen en voorraden. Enkele
belangrijke beleidskeuzes waarmee de provincie haar ambities wil realiseren zijn:
door meer aandacht voor herstructurering wordt ingezet op een breed spectrum aan
woon-, werk- en mixmilieu's; dorpen en steden worden gestimuleerd hun eigen kleur te
ontwikkelen;
investeren in een hoofdinfrastructuur voor wegverkeer, trein, fiets en waarbij veiligheid en
doorstroming centraal staan;
zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik bij bebouwing door hantering van de zogenaamde
'SER-ladder'; deze methode gaat ervan uit dat eerst het gebruik van de ruimte wordt
geoptimaliseerd, dan de mogelijkheid van meervoudig ruimtegebruik wordt onderzocht en
dan pas de mogelijkheid om het ruimtegebruik uit te breiden, wordt bekeken; hierbij is
afstemming tussen gemeenten over woningbouwprogramma's en bedrijfslocaties
noodzakelijk;
ruimtelijke plannen ontwikkelen aan de hand van gebiedskenmerken en keuzes voor
duurzaamheid.
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3.2.2

Omgevingsverordening Overijssel

De provincie beschikt over een palet aan instrumenten waarmee zij haar ambities realiseert.
Het gaat er daarbij om steeds de meest optimale mix van instrumenten toe te passen, zodat
effectief en efficiënt resultaat wordt geboekt voor alle ambities en doelstellingen van de
Omgevingsvisie.
De keuze voor inzet van deze instrumenten is bepaald aan de hand van een aantal criteria. In
de Omgevingsvisie is bij elke beleidsambitie een realisatieschema opgenomen waarin is
aangegeven welke instrumenten de provincie zal inzetten om de verschillende onderwerpen
van provinciaal belang te realiseren.
Eén van de instrumenten om het beleid uit de Omgevingsvisie te laten doorwerken is de
Omgevingsverordening Overijssel 2009. De Omgevingsverordening is het provinciaal juridisch
instrument dat wordt ingezet voor die onderwerpen waarvoor de provincie eraan hecht dat de
doorwerking van het beleid van de Omgevingsvisie juridisch geborgd is.
3.2.3

Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

De opgaven, kansen, beleidsambities en ruimtelijke kwaliteitsambities voor de provincie zijn in
de Omgevingsvisie Overijssel 2009 geschetst in ontwikkelingsperspectieven voor de groene
omgeving en stedelijke omgeving.
Om de ambities van de provincie waar te maken, bevat de Omgevingsvisie een
uitvoeringsmodel. Dit model is gebaseerd op drie niveaus, te weten:
1. generieke beleidskeuzes;
2. ontwikkelingsperspectieven;
3. gebiedskenmerken.
Aan de hand van de drie genoemde niveaus kan worden bezien of een ruimtelijke
ontwikkeling mogelijk is en er behoefte aan is, waar het past in de ontwikkelingsvisie en hoe
het uitgevoerd kan worden. Deze begrippen worden hieronder nader toegelicht en getoetst.

Figuur 3.1 Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel (Bron: Provincie Overijssel)
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Generieke beleidskeuzes
Generieke beleidskeuzes zijn keuzes die bepalend zijn voor de vraag of ontwikkelingen nodig
dan wel mogelijk zijn. In deze fase wordt beoordeeld of er sprake is van een behoefte aan
een bepaalde voorziening. Ook wordt in deze fase de zgn. 'SER-ladder' gehanteerd. Deze
komt er kort gezegd op neer dat eerst bestaande bebouwing en herstructurering worden
benut, voordat er uitbreiding kan plaatsvinden.
Andere generieke beleidskeuzes betreffen de reserveringen voor waterveiligheid,
randvoorwaarden voor externe veiligheid, grondwaterbeschermingsgebieden, bescherming
van de ondergrond (aardkundige en archeologische waarden),
landbouwontwikkelingsgebieden voor intensieve veehouderij, begrenzing van Nationale
Landschappen, Natura 2000-gebieden, Ecologische Hoofdstructuur en verbindingszones
enzovoorts. De generieke beleidskeuzes zijn veelal normstellend.
Toets
De vastlegging van zowel de oppervlakte aan bijgebouwen op het perceel De Weeldbaan 1 te
Rossum als de daarbij behorende activiteiten vindt plaats binnen bestaand stedelijk gebied. Er
wordt geen beslag gelegd op de groene ruimte, er is geen sprake van uitbreiding.
Ontwikkelingsperspectieven.
Als uit de beoordeling in het kader van de generieke beleidskeuzes blijkt dat de voorgenomen
ruimtelijke ontwikkeling aanvaardbaar is, vindt een toets plaats aan de
ontwikkelingsperspectieven. In de Omgevingsvisie is een spectrum van zes
ontwikkelingsperspectieven beschreven voor de groene en stedelijke omgeving. Met dit
spectrum geeft de provincie ruimte voor het realiseren van de in de visie beschreven beleidsen kwaliteitsambities.
De ontwikkelingsperspectieven geven richting aan wat waar ontwikkeld zou kunnen worden.
Daar waar generieke beleidskeuzes een geografische begrenzing hebben, zijn ze consistent
doorvertaald in de ontwikkelingsperspectieven. De ontwikkelingsperspectieven zijn
richtinggevend en bieden de nodige flexibiliteit voor de toekomst.
Toets
In dit geval is het ontwikkelingsperspectief 'stedelijke omgeving' van toepassing. Binnen dat
perspectief maakt De Weeldbaan 1 onderdeel uit van 'dorpen en kernen als veelzijdige
leefmilieus (breed spectrum woon- werk- en mixmilieus)' met de aanduiding 'woonwijk' (zie
figuur 3.2).
Dorpen en kernen hebben eigen karakteristieken, waardoor ze de ambitie van een breed
spectrum aan woon- en werken mixmilieus completeren. De nadruk komt steeds meer te
liggen op het creëren van een breed spectrum aan gemengde milieus van woningen,
werkruimtes, bedrijven, voorzieningen en recreatieve mogelijkheden die voortbouwen op de
karakteristieke opbouw van dorp of kern. Hierbij kan het omliggende landschap beter
bereikbaar worden gemaakt door open en zorgvuldig ingerichte dorpsranden.
Door de aanduiding 'woonwijk' is er meer ruimte voor herstructurering, inbreiding en
transformatie naar diverse woon- werk- en gemengde stadsmilieus. Dit houdt voor deze
situatie in dat de specifieke aanduiding 'hobbmatig mennen van paarden' en de daarbij
behorende bebouwing op de bestaande locatie passend is binnen het beleid van de provincie
Overijssel.
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Figuur 3.2: Ontwikkelingsperspectievenkaart (Bron: Atlas Overijssel)
Gebiedskenmerken
Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen (natuurlijke laag, laag van het agrarisch
cultuurlandschap, stedelijke laag en lust- en leisurelaag) gelden specifieke
kwaliteitsvoorwaarden en –opgaven voor ruimtelijke ontwikkelingen. Het is de vraag 'hoe' een
ontwikkeling invulling krijgt. In figuur 3.3 zijn de verschillende kaartfragmenten weergegeven.

Figuur 3.3: Gebiedskenmerken plangebied (Bron: Atlas van Overijssel)

De 'Natuurlijke laag'
De natuurlijke laag wordt voor het plangebied gekenmerkt als dekzandvlakte en -ruggen. In
het zuidoosten ligt het gebied beekdalen en natte laagtes. Dit kenmerk geldt overigens voor
het overgrote deel van Rossum.
De dekzandgronden beslaan een groot gedeelte van de oppervlakte van de provincie. Na de
ijstijden bleef er in grote delen een reliëfrijk - door de wind gevormd - zandlandschap achter,
dat gekenmerkt wordt door relatief grote verschillen tussen hoog/droog en laag/nat gebied
Soms vlak bij elkaar, soms verder van elkaar verwijderd.
Het Overijsselse zandlandschap is van oorsprong kletsnat. In de laagtes van het zandgebied
verzamelde zich het water. Hier ontwikkelden zich moerassen en broekbossen, waar het
water in de loop van het seizoen geleidelijk uit weg sijpelde naar de lager gelegen delen, naar
de beken en rivieren. De provincie heeft daarbij de ambitie de beekdalen weer als functionele
en ruimtelijk dragende structuren van het landschap betekenis te geven. Daarnaast is het de
ambitie om afwenteling van wateroverlast op stroomafwaarts gelegen gebieden te voorkomen
door het water langer vast te houden.
Binnen het plangebied is de laag van beekdalen en natte laagtes niet herkenbaar meer
aanwezig. De locatie is al geruime tijd in gebruik voor het huidige gebruik van wonen en het
hobbymatige mennen van paarden.
Ontwikkelingen
In de occupatiegeschiedenis zijn de dekzandgebied voor het overgrote deel in cultuur
gebracht als essenlandschap, oude hoevenlandschap en heide-ontginningslandschap.
Kenmerkend reliëf is op veel plaatsen vervlakt, b.v. door egalisaties ten behoeve van de
landbouw.
Plaatselijk is de 'oorspronkelijke' beek nog aanwezig. Vaak waren er geen beken, maar zocht
het water via de hellende laagtes zijn weg over het maaiveld, met name in de zwakhellende
gebieden zoals Salland. De laagtes werden in de loop van eeuwen doorgegraven, verbonden
en steeds sterker ontwaterd, waarbij vanaf de vorige eeuw ook de natuurlijke beken over
grote lengte zijn rechtgetrokken. Dit alles om de lagere en hogere gronden van het
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dekzandcomplex sneller te ontwateren ten behoeve van de moderne landbouw. De snelle
waterafvoer heeft uiteindelijk geleid tot verdroging bovenstrooms en wateroverlast
benedenstrooms.
Ambitie
De ambitie is de natuurlijke verschillen tussen hoog en laag en tussen droog en nat
functioneel meer sturend en beleefbaar te maken. Dit kan bijvoorbeeld door een meer
natuurlijk watersysteem en door beplanting met 'natuurlijke' soorten en door de
(strekkings)richting van het landschap te benutten in gebiedsontwerpen.
Ten aanzien van de beekdalen is de ambitie als volgt gedefinieerd. De ambitie is de beekdalen
als functionele en ruimtelijke dragende structuren van het landschap betekenis te geven.
Ruimte voor water, continuïteit van het systeem zijn leidend. Tevens is de ambitie afwenteling
van wateroverlast op stroomafwaarts gelegen gebieden te voorkomen door het beeksysteem
als eenheid te beschouwen en het vasthouden van water te bevorderen. Tot slot zijn
beekdalen belangrijke verbindingen voor mens, plant en dier.
De 'Laag van het agrarisch cultuur landschap'
De laag van het agrarisch-cultuurlandschap wordt gekenmerkt als een essenlandschap. De
essen onderscheiden zich door de karakteristieke openheid, de bijzondere bodemkwaliteit
met archeologische waarden en het huidige reliëf. Op de flanken ligt een kleinschalig
landschappelijk raamwerk van landschapselementen zoals houtwallen, bosjes, zandpaden,
karakteristieke erven en beeldbepalende open ruimte daartussen.
De kenmerken van deze laag zijn vanwege de dorpse bebouwing niet meer aanwezig binnen
het plangebied.
Ontwikkelingen
Herkenbaarheid van de essen, flanken, maten en flieren en heidegebieden is sterk
afgenomen. Samenhang essenlandschap – bijvoorbeeld de relatie bebouwing/ erf/omliggend
land – verdwijnt. Open karakter van de essen wordt bedreigd door toename bebouwing, en
grondgebruik bij voorbeeld boomteelt. Schaalvergroting, mechanisatie en kunstmest in de
landbouw hebben geleid tot het in onbruik raken van de kenmerkende mineralenstromen in dit
landbouwsysteem, vermindering van de contrasten en verlies aan oorspronkelijke
functionaliteiten. Burgererven hebben het karakter van het landelijk gebied verandert richting
een mix van wonen en werken. Nieuwbouw ontneemt soms het zicht op de es of, vanaf de es
op het dorp.
Ambitie
De ambitie is het behouden van de es als ruimtelijke eenheid en het versterken van de
contrasten tussen de verschillende landschapsonderdelen: grote open maat van de essen,
het mozaïek van de flank van de es, de open beekdalen en vroegere heidevelden. De
samenhang hiertussen krijgt opnieuw vorm en inhoud door accentuering van de verschillende
onderdelen en overgangen. De flank van de es biedt eventueel ruimte voor ontwikkelingen,
mits de karakteristieke structuur van erven, beplantingen, routes en open ruimtes wordt
versterkt.
De 'stedelijke laag'
Het plangebied maakt onderdeel uit van het dorp Rossum. Rossum is binnen de 'stedelijke
laag'. Binnen deze laag draait het om sociale en fysieke dynamiek en diversiteit van de
steden, dorpen en landstadjes en het verbindende netwerk hiertussen van wegen, paden,
spoorwegen en kanalen. Het plangebied is getypeerd als 'Woonwijken 1955-nu'.
Ontwikkelingen
eenzijdigheid van de eigendomssituatie en de bevolkingsopbouw is in bepaalde wijken
aan de orde. Daardoor ligt er een rangorde in kwaliteit(sbeleid) en stigmatisering op de
loer;
kwaliteit van de woningen voldoet vaak niet meer aan hedendaagse kwaliteitseisen;
gebrekkig beheer en onderhoud van de (soms zeer ruim opgezette) openbare ruimte;
herstructurering en verdichting van de naoorlogse woonwijken; daarbij komt soms de
verankering aan het grote schaalniveau (stedelijke structuur en stedenbouwkundige
eenheid van de wijk) in het gedrang;
centrale wijkfuncties (winkelcentra, kerkgebouwen) verdwijnen. De bijbehorende
bebouwing heeft vaak een centrale identiteitspalende plek in de wijk, maar dreigt door
functieverlies te verdwijnen.
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Ambitie
Herstructurering naoorlogse wijken is een belangrijke opgave voor vitale steden. De wijken
van na de oorlog behouden hierbij hun eigen karakter. Ook al neemt bij herstructurering het
bebouwd oppervlak in de wijken door meer grondgebonden woningen toe, er blijft collectieve
ruimte tussen de bouwblokken. Markante gebouwen zoals leegkomende kerken en
winkelstrips worden waar mogelijk behouden door ze een nieuwe functie te geven. In de
wijken van de jaren '70 en '80 (woonerven) vereisen de kwaliteit van de buitenruimte en de
parkeeroplossingen bijzondere aandacht. Herkennen en benutten naoorlogs cultureel erfgoed
(Programma Na-Oorlogs Bouwen in Overijssel, NOBO). Vitale werklocaties is de ambitie waar
de provincie naar streeft voor bedrijventerreinen. Een vernieuwing in het
herstructureringsproces van bedrijventerreinen op gang brengen waardoor:
de interne structuur verbetert; een multifunctionele route er doorheen kan het
hermetische karakter opheffen;
de aansluiting op het landschap en de omliggende wijken verbetert;
verdichting en intensivering van grondgebruik plaats vindt, en nieuwe uitleg wordt
vermeden (zuinig ruimtegebruik);
duidelijke profilering en differentiatie van terreinen wordt verkregen;
de kwaliteit van de buitenruimte en de architectuur verbetert en meer samenhang krijgt;
opwaardering van het beeld en verbetering levensvatbaarheid plaats vindt;
eventuele culturele / historische waarden worden benut.
De 'lust- en leisurelaag'
De lust- en leisurelaag geeft aan het plangebied het kenmerk 'donkerte'. Met dit kenmerk
wordt het contrast tussen lichte en donkere en drukke en stille gebieden weergegeven. De
'donkere' gebieden hebben een rustig en onthaast karakter en vormen hiermee een eigen
kwaliteit voor mens en dier. Donkere gebieden vragen om een minimaal noodzakelijke
toepassing van kunstlicht.
Ontwikkelingen
autonoom wordt het steeds lichter doordat het bebouwd oppervlak steeds uitbreidt, door
verlichte wegen, uitbreiding van kassencomplexen en door de toename van de woon- en
werkfuncties verspreid in het landschap;
steeds meer maatschappelijke aandacht voor vermindering van lichthinder en onnodige
uitstraling naar boven.
Ambitie
Donkerte wordt een te koesteren kwaliteit. De ambitie is de huidige 'donkere' gebieden, ten
minste zo donker te houden, maar bij ontwikkelingen ze liever nog wat donkerder te maken.
Dit betekent op praktisch niveau terughoudend zijn met verlichting van wegen,
bedrijventerreinen e.d. en verkennen waar deze 's nachts uit kan of anders lichtbronnen
selectiever richten. Structureel is het vrijwaren van donkere gebieden van verhoging van de
dynamiek het perspectief. De ambitie is het rustige en onthaaste karakter te behouden, zodat
passages van autosnelwegen en regionale wegen niet leiden tot stedelijke ontwikkeling aan
eventuele op- en afritten. Bundeling van stedelijke functies en infrastructuur in de 'lichte'
gebieden.
Toets
Het voorliggende bestemmingsplan betreft het vastleggen van de al jaren aanwezige
bebouwing op het perceel De Weeldbaan 1 te Rossum en de daarmee samenhangende
(men)activiteiten. Het planologisch vastleggen van deze feitelijke situatie brengt geen
nadelige effecten ten opzichte van de huidige situatie met zich mee. De kenmerken van de
verschillende lagen zijn nauwelijks tot niet aanwezig, waardoor deze gebiedskenmerken door
het voorliggende bestemmingsplan niet verder aangetast worden.
Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat de in dit voorliggende bestemmingsplan besloten ruimtelijke
ontwikkeling in overeenstemming is met het in de Omgevingsvisie Overijssel verwoorde en in
de Omgevingsverordening verankerde provinciaal ruimtelijk beleid.
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3.3

Gemeentelijk beleid

3.3.1

Bestemmingsplan

Als eerste wordt het geldende bestemmingsplan genoemd. Zoals hiervoor is beschreven
wordt het huidige planologische kader gevormd door het bestemmingsplan 'Rossum'. Dit plan
heeft een conserverend karakter, nieuwe ontwikkelingen zijn niet meegenomen. De huidige
activiteiten en bebouwing zijn niet in dat bestemmingsplan meegenomen, waardoor het
voorliggende bestemmingsplan is opgesteld. Omdat de activiteiten en bebouwing al lange tijd
uitgeoefend worden en aanwezig zijn, is feitelijk geen sprake van een nieuwe ontwikkeling.
Het positief bestemmen van de activiteiten en de bebouwing is in lijn met de gedachte van
een conserverend bestemmingsplan. De huidige bestemming 'Wonen' blijft gehandhaafd. Aan
deze bestemming wordt in het voorliggende bestemmingsplan slechts de aanduiding
'hobbymatig mennen van paarden' toegevoegd. Uitbreiding van de aanwezige bebouwing
wordt niet toegestaan.
3.3.2

Structuurvisie Dinkelland

De gemeente Dinkelland heeft op grond van artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening een
structuurvisie vastgesteld voor het gehele grondgebied van de gemeente (10 september
2013). De visie bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling van dat gebied en de
hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid.
De gemeente Dinkelland profileert zich als een agrarische en toeristische gemeente. Deze
twee componenten zijn dan ook grote dragers van de Dinkellandse economie. Het beleid
wordt gericht op het versterken van dit economische profiel. Dinkelland kiest voor een
regisserende en faciliterende rol in het borgen en bevorderen van een gezond en
maatschappelijk verantwoord economisch leven in de gemeente. Realisering van
compenserende werkgelegenheid voor de teruglopende agrarische sector en de bevordering
van de economische betekenis van de toeristisch-recreatieve sector zijn hoofdkeuzes van
beleid.
Kenmerkend voor de gemeente Dinkelland is het unieke landschap dat is aan te merken als
een kleinschalig samenhangend complex van beken, essen, kampen en moderne
ontginningen. De gemeente heeft een gezonde economie die ten dele drijft op de agrarische
en toeristische sector maar waarin ook zeker andere bedrijvigheid, die zowel in de kernen als
het buitengebied is gevestigd, een belangrijke rol speelt. Dinkelland staat voor het duurzaam
borgen en ontwikkelen
van deze unieke combinatie van levende en sociaal coherente gemeenschappen, ligging en
landschap, rijk historisch bezit en een gezonde weerbare economie. Voor de ruimtelijke
ontwikkeling van het buitengebied betekent dit dat Dinkelland staat voor:
4. een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van het grondgebied, met respect voor het
natuurlijke en culturele erfgoed;
5. goede condities voor een goed functionerende economische sector, passend bij het
karakter van Dinkelland, met bijzondere aandacht voor de agrarische sector en de
toeristisch recreatieve sector.
De gemeente Dinkelland geeft hiermee aan de ontwikkeling en het behoud van de
toeristisch-recreatieve sector hoog in het vaandel te hebben staan. De beoogde
ontwikkelingen moeten op een goede manier worden ingepast in het natuurlijke en culturele
erfgoed.
Toets
Door de bebouwing en de (men)activiteiten planologisch op het perceel De Weeldbaan 1 te
Rossum vast te leggen, geeft de gemeente indirect invulling aan haar agrarisch en toeristisch
profiel. Paarden hebben zowel een agrarische, recreatieve als sportieve betekenis voor
Dinkelland. Mede gelet op het kleinschalige karakter van de activiteiten op genoemde perceel,
wordt voldaan aan de uitgangspunten van de structuurvisie.
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3.3.3

Welstand

Het gemeentelijk welstandsbeleid is vastgelegd in de Welstandsnota gemeente Dinkelland
(mei 2004). De welstandsnota bevat de welstandscriteria waaraan bouwaanvragen getoetst
worden. Afhankelijk van de waarde van een gebied en de gemeentelijke ambitie zijn de
criteria meer of minder streng. Een middel om het welstandsbeleid transparanter te maken is
het gebiedsgericht maken van het welstandsbeleid. Met een gebiedsgericht welstandsbeleid
wil de gemeente Dinkelland ervoor zorgen dat nieuwe gebouwen en bouwwerken passen bij
de karakteristiek en kwaliteit van een gebied. Binnen het grondgebied van de gemeente
komen verschillende soorten gebieden voor, elk met hun eigen kwaliteit en karakteristiek.
In zijn algemeenheid geldt dat naar mate de waardering voor een bepaald gebied,
samengaand met een bepaalde samenhang tussen cultuurhistorie, stedenbouw en
architectuur, hoger is, een hoger niveau van welstand gehanteerd wordt.
Voor de dorpsbebouwing rondom oude es, voor de kernen Lattrop, Tilligte, Deurningen,
Rossum en Saasveld, geldt een PLUS niveau van welstand. Het welstandsbeleid is gericht op
het handhaven van de ruimtelijke kwaliteit van het dorpse eslint en het bewaren van de
eenvoud in hoofdbouwvormen en kleurgebruik. Vanaf deze belangrijke (historische)
structuurdragers wordt een gebied het meest intensief beleefd. Daarbij staan langs deze
structuren nog veel traditionele historische bebouwing met een relatief hoge
cultuurhistorische waarde. Aandacht voor welstand langs deze structuurdragers vormt dan
ook een uitgangspunt. Nieuwe ontwikkelingen worden onder andere getoetst op
deelaspecten die te maken hebben met de gevelaanzichten en de belangrijkste detailleringen
van het bouwwerk. Het bouwwerk wordt dus uitgebreider op de architectonische kwaliteiten
beoordeeld dan bij het basisniveau.
Het plangebied ligt binnen de welstandscategorie H3.2 – 'Uitlopers dorpse eslinten' (zie figuur
3.4). Voor dit gebied geldt een BASIS niveau van welstand, omdat de dynamiek in de gebieden
met gemengde bebouwing relatief hoog is. Functie veranderingen en ruimtelijke ingrepen
komen hier frequent voor.

Figuur 3.4: Typologiekaart Welstandsnota gemeente Dinkelland
Voor deze uitlopers (H3.2) in Lattrop, Tilligte, Rossum, Deurningen en Saasveld is één set van
criteria van toepassing. De criteria bestaan uit harde randvoorwaarden voor toekomstige
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bouwinitiatieven aangevuld met
Toets
Vooralsnog is geen sprake van nieuwbouw. Wanneer de gebouwen worden vervangen, dan
dient rekening te worden gehouden met het alsdan geldende welstandsbeleid.
Conclusie
Het planologisch vastleggen van de bestaande activiteiten en bebouwing op het perceel De
Weeldbaan 1 te Rossum is in overeenstemming met de visie van de gemeente Dinkelland.
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Hoofdstuk 4

Onderzoek

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moet in de toelichting op het
bestemmingsplan een beschrijving staan van het verrichte onderzoek naar de voor het plan
relevante feiten en de af te wegen belangen (Algemene wet bestuursrecht, artikel 3.2).
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de geldende wet- en regelgeving die op voorliggend plan
en plangebied van toepassing zijn. Bovendien is een bestemmingsplan vaak een belangrijk
middel voor afstemming tussen de milieuaspecten en ruimtelijke ordening. In dit hoofdstuk
worden daarom de resultaten van het onderzoek naar o.a. de milieukundige uitvoerbaarheid
beschreven. Het betreft de thema's geluid, bodem, luchtkwaliteit, externe veiligheid,
milieuzonering, geur, flora & fauna, archeologie & cultuurhistorie en vormvrije
m.e.r-beoordeling.

4.1

Vormvrije m.e.r.-beoordeling

Op 1 april 2011 is het nieuwe Besluit milieueffectrapportage in werking getreden. Een
belangrijke wijziging die daarin is aangebracht, is dat voor de vraag of een
m.e.r.-beoordelingsprocedure moet worden doorlopen, toetsing aan de drempelwaarden in de
D-lijst is niet toereikend. Indien een activiteit een omvang heeft die onder de grenswaarden
ligt, dient op grond van de selectiecriteria in de EEG-richtlijn milieu-effectbeoordeling te
worden vastgesteld of belangrijke nadelige gevolgen van de activiteit voor het milieu kunnen
worden uitgesloten. Pas als dat het geval is, is de activiteit niet m.e.r.-(beoordelings)plichtig.
In het kader van de wijziging van het Besluit m.e.r. is een handreiking opgesteld over de
vraag hoe moet worden vastgesteld of een activiteit met een omvang onder de
drempelwaarde toch belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. In de
handreiking is opgenomen dat voor elk besluit of plan dat betrekking heeft op activiteit(en) die
voorkomen op de D-lijst en die een omvang hebben die beneden de drempelwaarden liggen
een toets moet worden uitgevoerd of belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen worden
uitgesloten. Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r.-beoordeling gebruikt. Uit deze
toets kunnen twee conclusies volgen:
belangrijke nadelige milieueffecten zijn uitgesloten of;
belangrijke nadelige milieueffecten zijn niet uitgesloten.
In het eerste geval is de activiteit niet m.e.r.(-beoordelings)-plichtig in het andere geval dient
een m.e.r.- beoordeling te worden uitgevoerd en de bijbehorende procedure te worden
gevolgd. De toetsing in het kader van de vormvrije m.e.r.-beoordeling dient te geschieden aan
de hand van de selectiecriteria in bijlage III van de EEG-richtlijn milieu-effectbeoordeling.
Toets
Het plan betreft het legaliseren van bestaande bebouwing en activiteiten. Deze activiteiten
worden niet gezien als een m.e.r.-plichtige activiteit, omdat deze pas geldt bij een stedelijke
ontwikkeling met een oppervlakte van 100 hectare of meer, 2.000 woningen of meer en bij
een ontwikkeling met een bedrijfsvloeroppervlak van 200.000 m² of meer. Het milieubelang is
in dit bestemmingsplan zorgvuldig afgewogen in de plantoelichting. Op basis hiervan kan
geconcludeerd worden dat het milieubelang van de in dit bestemmingsplan besloten
ontwikkeling in voldoende mate is afgewogen en dat belangrijke nadelige milieueffecten zijn
uitgesloten. Het plan is niet binnen een kwetsbaar of waardevol gebied gelegen en heeft ook
geen belangrijke nadelige milieugevolgen voor de omgeving, waardoor de in dit
bestemmingsplan besloten ontwikkeling niet m.e.r.-beoordelingsplichtig is.

4.2

Milieuzonering

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van
het leefmilieu te handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering.
Onder milieuzonering verstaan we het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding
tussen milieubelastende bedrijven of inrichtingen enerzijds en milieugevoelige functies als
wonen en recreëren anderzijds. De ruimtelijke scheiding bestaat doorgaans uit het
aanhouden van een bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige functies.
Die onderlinge afstand moet groter zijn naarmate de milieubelastende functie het milieu
sterker belast. Milieuzonering heeft twee doelen:
het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij woningen en andere
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gevoelige functies;
het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam onder
aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen.
Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt de VNG-uitgave 'Bedrijven en
Milieuzonering' uit 2009 gehanteerd. Deze uitgave bevat een lijst, waarin voor een hele reeks
van milieubelastende activiteiten (naar SBI-code gerangschikt) richtafstanden zijn gegeven
ten opzichte van milieugevoelige functies. De lijst geeft richtafstanden voor de ruimtelijk
relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van de vier richtafstanden
is bepalend voor de indeling van een milieubelastende activiteit in een milieucategorie en
daarmee ook voor de uiteindelijke richtafstand. De richtafstandenlijst gaat uit van gemiddeld
moderne bedrijven. Indien bekend is welke activiteiten concreet zullen worden uitgeoefend,
kan gemotiveerd worden uitgegaan van de daadwerkelijk te verwachten milieubelasting, in
plaats van de richtafstanden. De afstanden worden gemeten tussen enerzijds de grens van
de bestemming die de milieubelastende functie(s) toelaat en anderzijds de uiterste situering
van de gevel van een milieugevoelige functie die op grond van het
bestemmingsplan/wijzigingsplan mogelijk is.
Toets
In het plangebied gaat het om de legalisatie van bestaande bebouwing en activiteiten. Het
hobbymatig houden van 6 á 7 paarden binnen een woonomgeving is ruimtelijk aanvaardbaar.
Er is sprake van een kleinschalige activiteit welke niet gericht is op het genereren van omzet.
De voorzieningen voor de paarden zijn al lange tijd aanwezig en vormen evenmin een
belemmering.

4.3

Geur

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader vergunningverlening, als
het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderijen. De Wgv stelt één
landsdekkend beoordelingskader met een indeling in twee categorieën. Voor diercategorieën
waarvan de geuremissie per dier is vastgesteld, wordt deze waarde uitgedrukt in een ten
hoogste toegestane geurbelasting op een geurgevoelig object. Voor de andere
diercategorieën is die waarde een wettelijke vastgestelde afstand die ten minste moet
worden aangehouden.
Op grond van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) dient voor diercategorieën waarvoor
per dier geen geuremissie is vastgesteld (bijvoorbeeld melkkoeien) en een geurgevoelig
object de volgende afstanden aangehouden te worden:
ten minste 100 meter indien het geurgevoelige object binnen de bebouwde kom is
gelegen, en
ten minste 50 meter indien het geurgevoelige object buiten de bebouwde kom is gelegen.
Voor diercategorieën waarvoor in de Wgv een geuremissie per dier is vastgesteld geldt dat,
binnen een concentratiegebied, de geurbelasting op geurgevoelige objecten binnen de
bebouwde kom niet meer dan 3 odour units per kubieke meter lucht mag bedragen. Voor
geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom mag deze niet meer bedragen dan 14 odour
units per kubieke meter lucht.
Toets
Hiervoor is aangegeven dat sprake is van het hobbymatig houden van paarden. De eventuele
(geur)overlast wordt zoveel mogelijk beperkt door de stallen goed schoon te houden en de
mest tijdig af te voeren.

4.4

Bodem

Ten aanzien van de bodemkwaliteit geldt de Wet bodembescherming (Wbb) en het
(bijbehorende) Besluit bodemkwaliteit. Bij een ruimtelijk plan moet worden bepaald of de
bodemkwaliteit van het betreffende gebied geschikt is voor het beoogde gebruik. Hierbij is het
van belang te weten of er mogelijk sprake is van een bodemverontreiniging, of er
gezondheidsrisico's of ecologische risico's zijn en wat de mogelijkheden zijn om er tijdig iets
aan te doen. Hiervoor is wettelijk verplichte informatie over de bodemkwaliteit nodig.
Toets
Het voorliggende plan voorziet niet in nieuwbouw waarbij de grond wordt geroerd. Het betreft
bijgebouwen die ten dienste staan van het wonen en het hobbymatig houden van paarden.
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Nu geen sprake is van het roeren van grond en evenmin sprake is van een nieuwe gevoelige
functie is een bodemonderzoek niet noodzakelijk.

4.5

Geluid

In het kader van de Wet geluidhinder moet er bij de voorbereiding van een bestemmingsplan,
c.q. een ontheffing op grond van de Wro, een onderzoek worden gedaan naar de
geluidsbelasting op de gevels van nieuwe woningen, voor zover deze woningen zijn gelegen
binnen het onderzoeksgebied van een weg. Op grond van het artikel 74 van de Wet
geluidhinder bevindt zich langs een weg een geluidszone, die aan weerszijde een breedte
heeft van:
a. in stedelijk gebied:
voor een weg, bestaande uit drie of meer rijstroken: 350 meter;
voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken: 200 meter;
b. in buitenstedelijk gebied:
voor een weg, bestaande uit vijf of meer rijstroken: 600 meter;
voor een weg, bestaande uit drie of vier rijstroken: 400 meter;
voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken: 250 meter.
Deze zonering geldt niet:
a. voor wegen die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied;
b. voor wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur geldt;
c. wegen waarvan op grond van een door de gemeenteraad vastgestelde geluidsniveau
vaststaat dat de geluidsbelasting op 10 meter uit de as van de meest nabij gelegen
rijstrook 48 dB (A) of minder bedraagt (art. 74, lid 3 Wgh).
Toets
Hoewel de locatie binnen de zone van de Oldenzaalsestraat ligt, is een akoestisch onderzoek
niet noodzakelijk. Er is namelijk geen sprake van een nieuwe geluidgevoelig object. De
activiteiten hebben een hobbymatig karakter, waardoor er geen sprake is van geluidoverlast
voor de omgeving.

4.6

Luchtkwaliteit

Om een goede luchtkwaliteit in Europa te garanderen heeft de Europese unie een viertal
kaderrichtlijnen opgesteld. De hiervan afgeleide Nederlandse wetgeving is vastgelegd in
hoofdstuk 5, titel 2 van de Wet milieubeheer. Deze wetgeving staat ook bekend als de Wet
luchtkwaliteit.
In de Wet luchtkwaliteit staan ondermeer de grenswaarden voor de verschillende
luchtverontreinigende stoffen. Onderdeel van de Wet luchtkwaliteit zijn de volgende Besluiten
en Regelingen:
Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen);
Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen).
Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen
Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) staat bouwprojecten toe wanneer de
bijdrage aan de luchtkwaliteit van het desbetreffende project niet in betekenende mate is. Het
begrip 'niet in betekenende mate' is gedefinieerd als 3% van de grenswaarden uit de Wet
milieubeheer. Het gaat hierbij uitsluitend om stikstofdioxide (NO 2) en fijn stof (PM10). Toetsing
aan andere luchtverontreinigende stoffen uit de Wet luchtkwaliteit vindt niet plaats.
In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en
woningbouwlocaties) opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de
luchtverontreiniging. Enkele voorbeelden zijn:
woningen: 1500 met een enkele ontsluitingsweg;
woningen: 3000 met twee ontsluitingswegen;
kantoren: 100.000 m² bruto vloeroppervlak met een enkele ontsluitingsweg.
Als een ruimtelijke ontwikkeling niet genoemd staat in de Regeling NIBM kan deze nog steeds
niet in betekenende mate bijdragen. De bijdrage aan NO 2 en PM10 moet dan minder zijn dan
3% van de grenswaarden.
Besluit gevoelige bestemmingen
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Dit besluit is opgesteld om mensen die extra gevoelig zijn voor een matige luchtkwaliteit
aanvullend te beschermen. Deze 'gevoelige bestemmingen' zijn scholen, kinderdagverblijven
en verzorgings-, verpleeg- en bejaardentehuizen. Woningen en ziekenhuizen/ klinieken zijn
geen gevoelige bestemmingen.
De grootste bron van luchtverontreiniging in Nederland is het wegverkeer. Het Besluit legt aan
weerszijden van rijkswegen en provinciale wegen zones vast. Bij rijkswegen is deze zone 300
meter, bij provinciale wegen 50 meter. Bij realisatie van 'gevoelige bestemmingen' binnen
deze zones is toetsing aan de grenswaarden die genoemd zijn in de Wet luchtkwaliteit nodig.
Toets
Met het vastleggen van de bestaande situatie verandert niets aan het feitelijke gebruik,
waardoor er geen veranderingen optreden in de huidige kwaliteit van lucht. Er is geen sprake
van een verslechtering van de luchtkwaliteit in betekenende mate.

4.7

Externe veiligheid

Externe veiligheid is een beleidsveld dat is gericht op het beheersen van risico's die ontstaan
voor de omgeving bij de productie, de opslag, de verlading, het gebruik en het transport van
gevaarlijke stoffen. Per 1 januari 2010 moet worden voldaan aan strikte risicogrenzen. Een en
ander brengt met zich mee dat nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden getoetst
aan wet- en regelgeving op het gebied van externe veiligheid. Concreet gaat het om
risicovolle bedrijven, vervoer gevaarlijke stoffen per weg, spoor en water en transport
gevaarlijke stoffen via buisleidingen. Op de diverse aspecten van externe veiligheid is
afzonderlijke wetgeving van toepassing. Voor risicovolle bedrijven gelden onder meer:
het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);
de Regeling externe veiligheid (Revi);
het Registratiebesluit externe veiligheid;
het Besluit risico's Zware Ongevallen 1999 (Brzo 1999);
het Vuurwerkbesluit.
Voor vervoer gevaarlijke stoffen geldt de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen
(cRvgs). Op transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen zijn het Besluit externe veiligheid
buisleidingen (Bevb) en de Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb) van toepassing.
Het doel van wetgeving op het gebied van externe veiligheid is risico's waaraan burgers in
hun leefomgeving worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen en activiteiten tot een
aanvaardbaar minimum te beperken. Het is noodzakelijk inzicht te hebben in de kwetsbare en
beperkt kwetsbare objecten en het plaatsgebonden en het groepsrisico.
Risicokaart Overijssel
Aan hand van de Risicokaart Overijssel is een inventarisatie verricht van risicobronnen in en
rond het plangebied. Op de Risicokaart Overijssel staan meerdere soorten risico's, zoals
ongevallen met brandbare, explosieve en giftige stoffen, grote branden of verstoring van de
openbare orde. In totaal worden op de Risicokaart dertien soorten rampen weergegeven.
Toets
Uit de inventarisatie blijkt dat op ruim 170 m van het plangebied een benzineservicestation
ligt. Dit tankstation is geregistreerd als Van der Aa - Lammerink en is gevestigd aan de
Oldenzaalsestraat 2 te Rossum. Binnen deze inrichting wordt LPG ondergronds opgeslagen.
De vergunde jaardoorzet LPG bedraagt maximaal 500 m³. De risicoafstand (PR 10 6) bedraagt
45 m. De afstand die verband houdt met het groepsrisico bedraagt 150 m. Mede gelet op het
feit dat het aantal mensen dat door een ramp kan worden getroffen niet veranderd, vormt
deze inrichting geen belemmering voor de legalisatie van de bebouwing en activiteiten op he
perceel De Weeldbaan 1.
Verder is gebleken dat binnen een straal van ruim 750 m het plangebied:
zich niet bevindt binnen een gebied waarbinnen een verantwoording van het groepsrisico
nodig is;
niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van het vervoer gevaarlijke stoffen;
niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van buisleidingen voor het vervoer van
gevaarlijke stoffen.
Door de ruime afstand ten opzichte van andere risicovolle inrichtingen bestaan er geen risico's
en is het plan in overeenstemming met de wet- en regelgeving ter zake van externe
veiligheid.
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4.8

Water

Een belangrijk instrument om waterbelangen in ruimtelijke plannen te waarborgen is de
watertoets, die sinds 1 november 2003 wettelijk is verankerd. Initiatiefnemers zijn verplicht in
ruimtelijke plannen een beschrijving op te nemen van de gevolgen van het plan voor de
waterhuishouding. Het doel van de wettelijk verplichte watertoets is te garanderen dat
waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een evenwichtige wijze in het plan
worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel de
waterkwantiteit (veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit
(riolering, omgang met hemelwater, lozingen op oppervlaktewater).
Op 15 april 2015 is via www.dewatertoets.nl de digitale watertoets verricht, zie Bijlage 1.
Op basis van deze toets wordt in uw plan geen waterschapsbelangen geraakt. Deze
'paragraaf geen waterschapsbelang' heeft betrekking op het voorliggende plan. Het plan
betreft alleen een functieverandering van bestaande bebouwing en heeft geen invloed op de
waterhuishouding. Met de voorgenomen ontwikkeling zijn geen waterbelangen gemoeid. De
ontwikkeling heeft geen nieuwe lozingen op oppervlaktewater tot gevolg. In het gebied is
geen sprake van (grond)wateroverlast. Het waterschap Vechtstromen heeft dan ook geen
bezwaren tegen de voorgenomen ontwikkeling.

4.9

Ecologie

Bij een ruimtelijk plan moeten de gevolgen van de voorgenomen ontwikkeling met betrekking
tot aanwezige natuurwaarden in beeld worden gebracht. Daarbij wordt ingegaan op de
relatie van het plan met beschermde gebieden, beschermde soorten, en de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS). De wettelijke kaders hiervoor worden gevormd door Europese
richtlijnen (Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn), nationale regelgeving (Natuurbeschermingswet
1998, Flora- en faunawet, Barro) en provinciale regelgeving (EHS in provinciale verordening).
Het plangebied ligt binnen het bestaande stedelijk gebied van Rossum. Het ligt derhalve niet
binnen de Ecologische Hoofdstructuur en Natura 2000-gebieden. Daarnaast brengt het
huidige gebruik van de gronden en de bebouwing geen nadelige gevolgen met zich mee voor
de beschermde soorten. Het bestaande gebruik en de bestaande activiteiten worden namelijk
zonder wijzigingen voortgezet.
Een nader onderzoek naar beschermde gebieden en beschermde soorten is daarom niet
nodig.

4.10

Archeologie en Cultuurhistorie

Op 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz), een wijziging
op de Monumentenwet 1988, van kracht geworden. Deze wijziging van de wet heeft ervoor
gezorgd dat gemeenten een archeologische zorgplicht krijgen en dat initiatiefnemers van
projecten waarbij de bodem wordt verstoord, verplicht zijn rekening te houden met de
archeologische relicten die in het plangebied aanwezig (kunnen) zijn. Hiervoor is onderzoek
noodzakelijk: het archeologisch vooronderzoek. Als blijkt dat in het plangebied
behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de initiatiefnemer
verplicht worden hiermee rekening te houden. Dit kan leiden tot een aanpassing van de
plannen, waardoor de vindplaatsen behouden blijven, of tot een archeologische opgraving en
publicatie van de resultaten.
Archeologie
Het plangebied is volgens de archeologische verwachtings- en advieskaart van de gemeente
Dinkelland gelegen in de gebieden aangemerkt als 'beekdalen en overige laagten' (locatie is
blauw omcirkeld). Het plangebied ligt buiten de bufferzone (rode lijn) rond een erf. In figuur
4.1 is een uitsnede van de archeologische verwachtings- en advieskaart opgenomen.
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Figuur 4.3: Archeologische verwachtings- en advieskaart
Voor gebieden met deze aanduiding geldt een lage verwachtingswaarde voor archeologische
resten uit alle perioden. Hoofdzakelijk archeologische resten die in verband staan met
beekdalgebonden activiteiten, zoals bruggen, voordes, watermolens etc. en mogelijk
archeologische resten, bijvoorbeeld afvaldumps, die in verband staan met bewoning op nabij
gelegen, hoge gronden. Verder diverse categorieën losse vondsten.
Het beleidsadvies bij dergelijke gebieden luidt 'vrijstelling voor archeologisch onderzoek bij
bodemingrepen dieper dan 40 cm m.u.v. gebieden met een lage verwachting binnen plangebieden
met meerdere verwachtingszones, en plangebieden met een lage verwachting die grenzen aan
terreinen met waardevolle archeologische resten.'
Toets
Naast de lage verwachtingswaarden, vinden er geen bodemingrepen plaats, waardoor een
archeologische onderzoek niet nodig is.
Cultuurhistorie
Onder cultuurhistorische waarden worden alle structuren, elementen en gebieden bedoeld die
cultuurhistorisch van belang zijn. Zij vertellen iets over de ontstaansgeschiedenis van het
Nederlandse cultuurlandschap. Vaak is er een sterke relatie tussen aardkundige aspecten en
cultuurhistorische aspecten. De bescherming van cultuurhistorische elementen is vastgelegd in
de Monumentenwet 1988. Deze wet is vooral gericht op het behouden van historische
elementen voor latere generaties.
Toets
Uit Cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Overijssel kan worden afgeleid dat er
binnen het plangebied geen monumenten gelegen zijn. Derhalve word geconcludeerd dat
voorliggend plan geen negatieve gevolgen heeft voor het aspect 'cultuurhistorie'.

4.11

Verkeer / parkeren

Met het vastleggen van de bestaande activiteiten en bebouwing, treedt er geen verandering
op in het aantal verkeersbewegingen en het parkeren op eigen terrein.
Conclusie
Hiervoor zijn diverse aspecten onderzocht die van invloed kunnen zijn op de ruimtelijke
ordening ter plaatse van De Weeldbaan 1 Rossum. Uit deze onderzoeken is naar voren
gekomen dat het vastleggen van de bestaande activiteiten en bebouwing geen
belemmeringen oplevert en dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening.
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Hoofdstuk 5
5.1

Juridische toelichting

Planopzet en systematiek

De hiervoor beschreven planopzet is juridisch-planologisch vertaald in een
bestemmingsregeling, die bindend is voor overheid, bedrijven en burgers. Het
bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding (plankaart) en regels en is voorzien van een
toelichting. De regels en verbeelding (plankaart) vormen het juridisch bindende deel. Op de
verbeelding worden de toegekende bestemmingen en aanduidingen visueel weergegeven. De
regels bevatten het juridische instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de
gronden, bepalingen omtrent de toegelaten bebouwing, regelingen betreffende het gebruik
van aanwezige en/of op te richten bouwwerken. De toelichting heeft zelf geen juridische
bindende werking, maar moet worden beschouwd als handvat voor de uitleg en de
onderbouwing van de opgenomen bestemmingen.

5.2

Opbouw van de regels

In deze paragraaf wordt de systematiek van de regels en de wijze waarop de regels
gehanteerd dienen te worden, uiteengezet. De regels van het plan bestaan uit vier
hoofdstukken, waarin achtereenvolgens de inleidende regels, de bestemmingsregels, de
algemene regels en de overgangs- en slotregels aan de orde komen. Voor de systematiek is
aangesloten op de SVBP2012, zoals verplicht is sinds 1 juli 2013. Dit houdt onder meer in dat
het plan IMRO-gecodeerd wordt opgeleverd. Navolgend wordt de opbouw, indeling en
systematiek van de regels kort toegelicht.
De regels zijn verdeeld over vier hoofdstukken:
1. Inleidende regels.
In dit hoofdstuk worden begrippen verklaard die in de regels worden gebruikt (artikel 1). Dit
gebeurt om een eenduidige uitleg en toepassing van de regels te waarborgen. Ook is bepaald
de wijze waarop gemeten moet worden bij het toepassen van de regels (artikel 2).
2. Bestemmingsregels.
In dit tweede hoofdstuk zijn de bepalingen van de bestemmingen opgenomen. Als er
dubbelbestemmingen zijn worden die ook in dit hoofdstuk opgenomen. Die komen, ook in
alfabetische volgorde, achter de bestemmingsbepalingen.
Ieder artikel kent een vaste opzet. Eerst wordt het toegestane gebruik geformuleerd in de
bestemmingsomschrijving. Vervolgens zijn bouwregels en gebruiksregels opgenomen die
specifieker ingaan op bijvoorbeeld de bouwhoogte, situering van gebouwen en de toegestane
functies. Aansluitend volgen afwijkingsbevoegdheden met betrekking tot bouw- en/of
gebruiksregels. In een enkel geval worden ruimere mogelijkheden geboden door het
toepassen van een wijzigingsbevoegdheid. Zie ook paragraaf 5.2.
3. Algemene regels.
In het derde hoofdstuk zijn bepalingen opgenomen met een algemeen karakter. Deze
bepalingen hebben betrekking op het gehele plan. Het betreffen achtereenvolgens algemene
regels, zoals een anti-dubbeltelregel en algemene gebruiksregels.
4. Overgangs- en slotregels.
In het laatste hoofdstuk zijn respectievelijk het overgangsrecht en een slotregel opgenomen.
Deze zijn vanwege hun meer bijzondere karakter in een apart hoofdstuk opgenomen.

5.3

Bestemmingsregels

Het plan kent alleen de enkelbestemming 'Wonen' (artikel 3).
'Wonen'
De bestemming 'Wonen' is aan de woonfunctie en de bijbehorende aan- en uitbouwen en
bijgebouwen (bijbehorende bouwwerken) in het plangebied gegeven. De bestemming is
primair een conserverende regeling voor de woningen, met tegelijk ruimte voor kwalitatieve
verbeteringen. De toegestane goot- en bouwhoogtes van de woningen zijn op de verbeelding
vastgelegd. Deze zijn afgestemd op de bestaande situatie. Binnen de woonbestemming is
ruimte geboden voor een aan-huisverbonden- beroep, dan wel kleinschalige bedrijfsmatige
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activiteit. Het gaat om kleinschalige beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten die in ruimtelijk en
functioneel opzicht ondergeschikt zijn aan de woonfunctie en daardoor verantwoord zijn in
woongebieden. Hierbij kan gedacht worden aan klassieke ‘vrije’ beroepen (arts,
advocaat,notaris) maar ook aan beroepen als makelaar of accountant of bedrijfsmatige
activiteiten als een kapper of een schoonheidsspecialist.
Ter plaatse wordt hobbymatig het mennen van paarden uitgeoefend. Deze specifieke
activiteiten zijn via een aanduiding op de verbeelding vastgelegd. De bestaande oppervlakte
aan bijbehorende bouwwerken (zoals bijgebouwen) is eveneens vastgelegd. De
woonbestemming biedt ook ruimte voor mantelzorg bij woningen. Ten eerste in de vorm van
inwoning, daarnaast ook, via afwijking, in de vorm van (tijdelijke) bewoning van vrijstaande
bijgebouwen. Voorwaarde is wel dat de noodzaak van de mantelzorg (op medische gronden)
hierbij wordt aangetoond. Voor wat betreft de regels, wordt aansluiting gezocht bij de regels
van de bestemming 'Wonen' van het bestemmingsplan 'Rossum'
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Hoofdstuk 6

Economische uitvoerbaarheid

Bij de voorbereiding van een ontwerpbestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6,
eerste lid, sub f van het Besluit ruimtelijke ordening 2008 (Bro) onderzoek plaats te vinden
naar de uitvoerbaarheid van het plan. Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt dat de
gemeenteraad gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan moet besluiten om al
dan niet een exploitatieplan vast te stellen. Hoofdregel is dat een exploitatieplan moet
worden vastgesteld bij elk bestemmingsplan. Er zijn echter uitzonderingen. Het is mogelijk
dat de raad verklaart dat met betrekking tot een bestemmingsplan geen exploitatieplan wordt
vastgesteld indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd of
het stellen van nadere eisen en regels niet noodzakelijk is.
De gemeentelijke kosten, waaronder leges en planschadekosten, komen voor rekening van de
aanvrager. Hiermee is het kostenverhaal anderzins verzekerd en kan de raad op grond van
artikel 6.12, lid 2 onder a besluiten geen exploitatieplan vast te stellen.
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Hoofdstuk 7
7.1

Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Vooroverleg

Artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) schrijft voor dat het bestuursorgaan, dat
belast is met de voorbereiding van een bestemmingsplan overleg pleegt met instanties, zoals
gemeenten, waterschappen, provinciale diensten en Rijk, die betrokken zijn bij de zorg voor
ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het
geding zijn.
Rijksdiensten
Op 1 januari 2012 is de Vrom-Inspectie samengevoegd met de Inspectie V&W tot de Inspectie
Leefomgeving en Transport (ILT). De ILT heeft in het nieuwe toezichtbeleid geen adviserende
en coördinerende rol meer met betrekking tot de advisering over gemeentelijke ruimtelijke
plannen. Dit betekent onder meer dat geen plannen voor vooroverleg naar de ILT gestuurd
hoeven te worden. Omdat de coördinatierol vervalt, reageren andere rijksdiensten
(Rijkswaterstaat, Defensie en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) afzonderlijk.
Rijkswaterstaat
Bij brief van 10 februari 2012 heeft Rijkswaterstaat aangegeven dat zij tijdig betrokken wenst
te worden bij plannen die betrekking hebben op de drie netwerken die bij Rijkswaterstaat in
beheer zijn: het hoofdwegennet, het hoofdvaarwegennet en het hoofdwatersysteem.
Aangezien geen van de belangen van Rijkswaterstaat in het plan betrokken zijn, is
vooroverleg met deze dienst niet vereist.
Defensie
Bij brief van 16 februari 2012 wordt aangegeven dat binnen het Ministerie van Defensie de
behartiging van ruimtelijke uitgevoerd door de Dienst Vastgoed Defensie. Het gaat hierbij om
militaire terreinen (direct ruimtebeslag), het beheer van diverse zoneringen,
brandstofleidingen, verstoringsgebieden, laagvliegroutes en -gebieden (indirect ruimtebeslag).
De belangen die door het Ministerie van Defensie worden bewaakt, spelen in het voorliggend
plan geen rol. Vooroverleg met de Dienst Vastgoed Defensie (Directie noord) is niet vereist.
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Bij brief van 6 maart 2012 wordt aangegeven dat gemeentelijke bestemmingsplannen die een
relatie hebben met rijksinpassingsplannen op het terrein van energie-infrastructuur gemeld
moeten worden bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het
onderhavige bestemmingsplan heeft geen raakvlakken met de energie-infrastructuur,
waardoor vooroverleg met dit ministerie niet vereist is.
Provincie Overijssel
De provincie Overijssel heeft een lijst opgesteld (april 2015) van categorieën
bestemmingsplannen en projectbesluiten van lokale aard waarvoor vooroverleg niet
noodzakelijk is. Het plan valt onder categorie A onder 9, waardoor vooroverleg niet nodig is.
Waterschap Vechtstromen
Op 15 april 2015 is het plan via de digitale watertoets kenbaar gemaakt bij het waterschap
Vechtstromen. De conclusie van die digitale toets is dat waterschapsbelangen bij de
legalistatie van de bestaande situatie geen rol van betekenis spelen. Hiermee is voldaan aan
het verplichte vooroverleg.

7.2

Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 18 september 2015 voor een periode van
zes weken ter inzage gelegen. Binnen deze periode kon een ieder zijn of haar zienswijze ten
aanzien van dit bestemmingsplan kenbaar maken. Tijdens de termijn van de terinzagelegging
zijn geen zienswijzen binnengekomen.
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Bijlage bij Toelichting
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Bijlage 1

Watertoets
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datum
15-4-2015
dossiercode 20150415-63-10782
Geachte heer/mevrouw J. Klompmaker,
U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets wordt in uw plan geen
waterschapsbelangen geraakt. U volgt de procedure geen waterschapsbelang. Dit houdt in dat u direct door kunt gaan met de
planvorming van uw plan en onderstaande tekst kunt opnemen in het plan.
Paragraaf geen waterschapsbelang
Deze paragraaf geen waterschapsbelang heeft betrekking op het plan 15JA018.
Het plan betreft alleen een functieverandering van bestaande bebouwing en heeft geen invloed op de waterhuishouding. Met de
voorgenomen ontwikkeling zijn geen waterbelangen gemoeid. De ontwikkeling heeft geen nieuwe lozingen op oppervlaktewater
tot gevolg. In het gebied is geen sprake van (grond)wateroverlast.
Het waterschap Vechtstromen heeft dan ook geen bezwaren tegen de voorgenomen ontwikkeling.
Deze conclusie is getrokken naar aanleiding van een digitale watertoets. Het proces van de watertoets is goed doorlopen.

_________________________________________________________________________________________________________

Verklaring
Dit document is een automatisch gegeneerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met
de door u ingevulde gegevens en u heeft verklaard alles naar waarheid te hebben ingevuld.
Copyright Digitale Watertoets - http://www.dewatertoets.nl// Dit document is gegenereerd via de website
http://www.dewatertoets.nl//. Het document mag alleen worden gebruikt ten behoeve van het plan, dat in dit document is
omschreven. De informatie in dit document is houdbaar tot maximaal 1 jaar, gerekend vanaf de genoemde datum in dit
document.
De WaterToets 2014
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Regels
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Hoofdstuk 1

Inleidende regels

In deze regels wordt verstaan onder:

Artikel 1
1.1

Begrippen

plan

het bestemmingsplan 'De Weeldbaan 1 te Rossum' van de gemeente Dinkelland;
1.2

bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.1774.ROSBPDEWEELDBAAN1-0401 met de bijbehorende regels en bijlage;
1.3

aan-huis-verbonden bedrijf

het uitoefenen van kleinschalige bedrijvigheid dat door zijn beperkte omvang in of bij een
woonhuis wordt uitgeoefend, waarbij het woonhuis in overwegende mate de woonfunctie
behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in
overeenstemming is;
1.4

aan-huis-verbonden beroep

een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief juridisch, medisch,
therapeutisch, kunstzinnig, ontwerp-technisch, of hiermee gelijk te stellen gebied, dan wel het
bedrijfsmatig verlenen van diensten aan particulieren;
1.5

aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de
regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze
gronden;
1.6

aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;
1.7

achtererfgebied

erf aan de achterkant en aan de niet naar het openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijkant,
op meer dan 1 m van de voorkant, van het hoofdgebouw;
1.8

bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
1.9

bed-and-breakfast

het bieden van, ten opzichte van het hoofdgebruik ondergeschikte, mogelijkheid tot recreatief
nachtverblijf en ontbijt binnen de woning aan personen die hun hoofdverblijf elders hebben;
1.10

bedrijf

een onderneming gericht op het bedrijfsmatige voortbrengen, vervaardigen, bewerken,
opslaan en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten;
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1.11

bedrijfsvloeroppervlak (bv)

de totale vloeroppervlakte van kantoren, winkels of bedrijven met inbegrip van de daartoe
behorende magazijnen, trappenhuizen, gangen en overige dienstruimten;
1.12

beperkt kwestbaar object

een object waar ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een richtwaarde voor het
risico c.q. een risicoafstand tot een risicovolle inrichting is bepaald, waarmee rekening moet
worden gehouden;
1.13

bestaand

a. a. ten aanzien van de bij of krachtens de Woningwet aanwezige bouwwerken en
werkzaamheden:
1. bestaand ten tijde van de eerste terinzagelegging van dit plan;
2. aanwezig op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan
mogen worden gebouwd krachtens een daartoe verleende bouwvergunning;
b. ten aanzien van het overige gebruik:
1. bestaand ten tijde van het van kracht worden van dit plan;
1.14

bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;
1.15

bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
1.16

bijbehorend bouwwerk

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel
bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander
bouwwerk, met een dak;
1.17

bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten
van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen
van een standplaats;
1.18

bouwgrens

de grens van een bouwvlak;
1.19

bouwlaag

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte
liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met
uitsluiting van een kelder, zolder en vliering;
1.20

bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar
behorende bebouwing is toegelaten;
1.21

bouwperceelgrens

een grens van een bouwperceel;
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1.22

bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels
bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;
1.23

bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij
direct, hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de
grond;
1.24

carport

staanplaats, stalling voor een motorvoertuig onder een vrijstaand dak of afdak aan het huis;
1.25

dak

iedere vorm van bovenbeëindiging van een gebouw;
1.26

detailhandel

het bedrijfsmatige te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het
verkopen en/of leveren van goederen aan personen die goederen kopen voor gebruik,
verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;
1.27

dienstverlenend bedrijf en/of dienstverlenende instelling

een bedrijf of instelling waarvan de werkzaamheden bestaan uit het verlenen van
economische en maatschappelijke diensten aan derden, waaronder zijn begrepen
kapperszaken, schoonheidsinstituten, fotostudio's, en naar de aard daarmee gelijk te stellen
bedrijven en inrichtingen, met uitzondering van een garagebedrijf en een seksinrichting;
1.28

dienstverlening

dienstverlening door een bedrijf met uitsluitend of in hoofdzaak een verzorgende taak met
een publieksgerichte functie zoals wasserette, kapsalon, schoonheidssalon, autorijschool,
videotheek, uitzendbureau, reisbureau, bank, postkantoor, telefoon-/telegraaf-/ telexdienst,
makelaarskantoor, fotoatelier (inclusief ontwikkelen), kopieerservicebedrijf,
schoenreparatiebedrijf, reparatiebedrijf voor muziekinstrumenten, cateringbedrijf, alsmede
naar aard en uitstraling overeenkomstige bedrijven;
1.29

eerste bouwlaag

de bouwlaag op de begane grond;
1.30

erf

een al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een
hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van de
hoofdgebouw;
1.31

erotisch getinte vermaaksfunctie

een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaatsvinden van voorstellingen en/of
vertoningen van porno-erotische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, een seksclub
en een seksautomaat;
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1.32

evenement

elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak zoals beschreven in de Algemene
Plaatselijke Verordening;
Onder een evenement wordt mede verstaan: een herdenkingsplechtigheid;
1.33

geaccidenteerd terrein

een perceel of een gedeelte van een perceel met een helling van tenminste 1:10 gemeten
over een afstand van minimaal 5 m (glooiend landschap);
1.34

gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met
wanden omsloten ruimte vormt:
1.35

hobbymatig mennen van paarden

het niet bedrijfsmatig mennen (aangespannen rijden) van paarden, waarbij het houden van
paarden kleinschalig is en niet gericht op het genereren van omzet;
1.36

(hoek)erker

een uitbouw met beperkte omvang, gerealiseerd voor een naar de weg of openbaar groen
gekeerde gevel van het hoofdgebouw;
1.37

hoofdgebouw

een gebouw dat, gelet op de bestemming, als het belangrijkste bouwwerk op een
bouwperceel kan worden aangemerkt;
1.38

horecabedrijf

een bedrijf waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden
verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt, één en ander al dan niet in
combinatie met een vermaaksfunctie, met uitzondering van een erotisch getinte
vermaaksfunctie;
de horecabedrijven zijn in drie categorieën te onderscheiden:
a. horecacategorie 1: een complementair horecabedrijf dat is gericht op het hoofdzakelijk
overdag bereiden en verstrekken van (niet of licht alcoholhoudende) dranken en
eenvoudige etenswaren aan bezoekers van andere functies, met name functies als
centrumvoorzieningen en dagrecreatie, zoals een automatiek, broodjeszaak, cafetaria,
croissanterie, koffiebar, lunchroom, ijssalon, petit restaurant, snackbar, snack-kiosk,
tearoom, traiteur en/of een naar de aard en invloed op de omgeving daarmee gelijk te
stellen horecabedrijf;
b. horecacategorie 2: een horecabedrijf met een in het algemeen hoge bezoekersfrequentie
gedurende de avond, dat voornamelijk is gericht op het bereiden en verstrekken van
maaltijden en/of (alcoholische) dranken, zoals een bar (grand)café, eetcafé, restaurant,
café restaurant, en/of een naar de aard en invloed op de omgeving daarmee gelijk te
stellen horecabedrijf, al dan niet in combinatie met logiesvertrekken of een zalencentrum;
c. horecacategorie 3: vormen van horeca-activiteiten waarbij in hoofdzaak alcoholische drank
wordt verstrekt en waarvan de exploitatie een aantasting van het woon- en leefklimaat
kan veroorzaken en een grote druk op de openbare orde met zich meebrengt: dancings,
discotheken en nachtclubs;
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1.39

huishouding

een zelfstandig dan wel samenwonende persoon of personen die binnen een complex van
ruimten gebruik maken van dezelfde voorzieningen, zoals keuken, sanitaire voorzieningen en
entree;
1.40

inwoning

wonen in een (ondergeschikt) deel van een als medegebruiker van het pand;
1.41

kampeermiddel

een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel enig
ander daarmee vergelijkbaar voertuig of onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd of
opgericht dan wel wordt of kan worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf;
1.42

kantoor

een gebouw, dat dient voor de uitoefening van administratieve werkzaamheden en
werkzaamheden die verband houden met het doen functioneren van
(semi)overheidsinstellingen, het bankwezen, en naar de aard daarmee gelijk te stellen
instellingen;
1.43

kap

een geheel of gedeeltelijke niet horizontale dakconstructie gevormd door ten minste twee
schuin hellende dakschilden met een helling van elk ten minste 15 o en ten hoogste 75 o;
1.44

kelder

een overdekte, met wanden omsloten, voor mensen toegankelijke ruimte, niet te gebruiken
als woonruimte, beneden of tot ten hoogste 0,50 m boven de kruin van de weg, waaraan het
bouwperceel is gelegen; bij 'bebouwing in geaccidenteerd terrein' gelegen beneden peil;
1.45

kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten

het op bedrijfsmatige wijze uitoefenen van activiteiten, waarvoor geen vergunningplicht op
grond van milieuwetgeving geldt en die door de beperkte omvang in een gedeelte van een
woning uitgeoefend kunnen worden;
1.46

kwetsbaar object

een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde
voor het risico c.q. een risicoafstand tot een risicovolle inrichting is bepaald die in acht
genomen moet worden;
1.47

mantelzorg

het bieden van zorg aan een ieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische en/of
sociale vlak, op vrijwillige basis en buiten organisatorisch verband;
1.48

overkapping

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder dan wel met ten
hoogste één wand;
1.49

peil

a. voor bebouwing in geaccidenteerd terrein voor zover de bebouwing met de gevel is
gericht naar het openbare gebied waarop het bouwperceel ontsloten wordt (de dijk) en is
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gesitueerd op of binnen een afstand van 3 m uit de grens met het openbare gebied: 35
cm boven de kruin van de dijk;
b. voor overige bebouwing in geaccidenteerd terrein: de bestaande gemiddelde bouwhoogte
van het terrein op het punt waar deze direct grenst aan de gevel welke is gericht naar het
openbare gebied waarop het bouwperceel ontsloten wordt;
c. voor gebouwen op een perceel in niet geaccidenteerd terrein, waarvan de hoofdtoegang
aan een weg grenst, mits het gebouw op een afstand van niet meer dan 20 m van die
weg is gelegen: 35 cm boven de kruin van die weg ter plaatse van de hoofdtoegang;
d. in andere gevallen bij gebouwen op een perceel in niet geaccidenteerd terrein: de
gemiddelde bouwhoogte van het terrein op het punt waar dit direct grenst aan de gevel
die is gericht naar het openbare gebied waarop het bouwperceel ontsloten wordt;
e. voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde bouwhoogte van het
aansluitende terrein;
1.50

prostitutie

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen voor of met een
ander tegen vergoeding;
1.51

prostitutiebedrijf

een gebouw, voer- of vaartuig, dan wel enig gedeelte daarvan, geheel of gedeeltelijk
bestemd, dan wel in gebruik voor het daar uitoefenen van prostitutie;
1.52

risicogevoelig bouwwerk c.q. object

een bouwwerk c.q. object als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen, dat kan
worden aangemerkt in de zin van dat besluit als een kwetsbaar of beperkt kwetsbaar object;
1.53

risicovolle inrichting

een inrichting bij welke ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde,
richtwaarde voor het risico c.q. een risicoafstand moet worden aangehouden bij het in het
bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare object;
1.54

seksinrichting

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang
alsof zij ook bedrijfsmatige was, seksuele handelingen wordt verricht, of vertoningen van
erotisch-pornografische aard plaatsvinden.
Onder een seksinrichting wordt in elk geval verstaan: een seksbioscoop, een
seksautomatenhal, een sekstheater, een parenclub, een prostitutiebedrijf waaronder tevens
begrepen een erotische-massagesalon, of een naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijf,
al dan niet in combinatie met elkaar;
1.55

standplaats

een kavel, bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig
zijn die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, andere instellingen of van
gemeenten kunnen worden aangesloten;
1.56

verdieping(en)

de bouwlaag respectievelijk bouwlagen die boven de begane grondbouwlaag gelegen is/zijn;
1.57

voorgevel

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met meer
dan één naar de weg gekeerde gevel, de gevel die door de ligging, de situatie ter plaatse
en/of de indeling van het gebouw als voorgevel moet worden aangemerkt;
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1.58

voorgevel rooilijn

de begrenzing van het bouwvlak, waarop de voorgevels van het hoofdgebouw zijn
georiënteerd, of, voor zover op de kaart een voorgevelrooilijn is aangeduid, de op de kaart
aangeduide voorgevelrooilijn, alsmede het verlengde daarvan;
1.59

woning

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijke
huishouding;
1.60

woonhuis

een gebouw dat één woning omvat, dan wel twee of meer naast elkaar en/of geheel of
gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als
een eenheid beschouwd kan worden;
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Artikel 2

Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1

de dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;
2.2

de goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een
daarmee gelijk te stellen constructiedeel;
2.3

de inhoud van een bouwwerk

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart
van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;
2.4

de bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw
zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes,
en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;
2.5

de oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het
bouwwerk;
2.6

de afstand tot de zijdelingse perceelgrens

de afstand tussen de zijdelingse perceelgrenzen en het punt van het op dat bouwperceel
voorkomend gebouw waar die afstand het kortst is.
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Hoofdstuk 2
Artikel 3
3.1

Bestemmingsregels

Wonen

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen;
b. het hobbymatig mennen van paarden ter plaatse van de aanduiding 'hobbymatig mennen
van paarden';
c. een stapmolen ter plaatse van de specifieke bouwaanduiding - stapmolen;
met daaraan ondergeschikt:
d. de uitoefening van een aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit;
e. speelvoorzieningen;
f. wegen en paden;
g. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
h. openbare nutsvoorzieningen;
i. groenvoorzieningen;
j. parkeervoorzieningen;
k. tuinen, erven en terreinen.
3.2

Bouwregels

3.2.1

Algemeen

Op de voor 'Wonen' bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor zover dit in
overeenstemming is met het bepaalde in artikel 3.1.
3.2.2

Woning

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a. een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b. de goot- en bouwhoogte van een hoofdgebouw mag ten hoogste de ter plaatse van de
aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte (m)’ aangegeven hoogte bedragen;
c. de afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens moet tenminste 3 m
bedragen, met uitzondering van twee aaneen waarbij de afstand tot één zijdelingse
perceelsgrens tenminste 3 meter moet bedragen, tenzij de bestaande afstand tot de
perceelgrens minder is, in welk geval die afstand aangehouden dient te worden;
d. een hoofdgebouw wordt vrijstaand, dan wel twee aaneen gebouwd, tenzij de gronden ter
plaatse zijn voorzien van de aanduiding ‘maximum aantal aaneen te bouwen
wooneenheden’ in welk geval het ter plaatse van de aanduiding genoemde aantal
woningen ten hoogste aaneen gebouwd mogen worden;
e. ondergrondse gebouwen (kelders) zijn uitsluitend toegestaan, daar waar bovengrondse
gebouwen aanwezig zijn, met dien verstande dat in geaccidenteerd terrein de
ondergrondse bebouwing de bovengrondse bebouwing met een (horizontale) diepte van
3 m mag overschrijden. Ondergrondse gebouwen zijn uitsluitend toegestaan in één
bouwlaag;
f. de voorgevel van een hoofdgebouw dient te worden gebouwd in de naar de weg
gekeerde bouwgrens. Indien bij een hoekperceel twee bouwgrenzen naar de openbare
weg zijn gekeerd, dan dient de voorgevel te worden gebouwd in de bouwgrens, welke
zoveel mogelijk een regelmatige of nagenoeg regelmatige ligging ten opzichte van de
voorgevels van de bestaande hoofdgebouwen op de naastgelegen percelen heeft;
g. het bestaande aantal woningen, mag niet worden vermeerderd;
h. de dakhelling bedraagt ten minste 18 graden en ten hoogste 60 graden.
3.2.3

Bijbebehorende bouwwerken bij de woning

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:
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a. bijbehorende bouwwerken mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden
gebouwd;
b. de bijbehorende bouwwerken dienen ten minste 3 m achter de naar de weg gekeerde
gevel(s) van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan worden gebouwd;
c. in afwijking van het gestelde onder b, dient een carport ten minste 1 m achter de naar de
weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan worden gebouwd;
d. de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen
dan 350 m² (exclusief de oppervlakte van de stapmolen);
e. de goothoogte maximaal 3 meter mag bedragen, met dien verstande dat bij een
dakhelling van 0 graden tot 10 graden (platte dakconstructie) de hoogte maximaal 0,3
meter boven de bovenkant van de eerste verdiepingsvloer mag bedragen, dan wel de
bestaande hoogte indien deze meer bedraagt;
f. de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk mag ten hoogste de bouwhoogte van het
hoofdgebouw verminderd met 1 m bedragen;
g. bij vrijstaande woningen aan één zijde een afstand van tenminste 2 meter tot de
zijdelingse perceelsgrens in acht moet worden genomen, dan wel de bestaande afstand
indien deze minder bedraagt;
h. in afwijking van het gestelde onder b mogen de grenzen van het bouwvlak naar de
buitenzijde worden overschreden door erkers, luifels, balkons en ingangspartijen, met
dien verstande dat:
1. de overschrijding ten hoogste 1 meter mag bedragen;
2. de breedte maximaal 2/3 deel van de breedte van de betreffende gevel van het
hoofdgebouw mag bedragen en de breedte van hoekerkers maximaal 50%. Deze
bouwdelen dienen minimaal 0,50 m uit de zijgevel te zijn gesitueerd, met uitzondering
van hoekerkers;
3. indien bestaande gevelopeningen dit noodzakelijk maken en dit uit architectonisch
oogpunt noodzakelijk is, de breedte maximaal 3/4 deel van de breedte van de
betreffende gevel van het hoofdgebouw mag bedragen en de breedte van hoekerkers
maximaal 2/3. De bouwdelen dienen minimaal 0,50 m uit de zijgevel te zijn gesitueerd,
met uitzondering van hoekerkers;
4. de bouwhoogte ten hoogste 4 meter mag bedragen of indien de woning of dat
woongebouw een hogere verdiepingsvloer bevat maximaal tot 0,25 meter boven de
vloer van de eerste verdieping van die of dat woongebouw;
5. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens ten minste 2 m mag bedragen. Bij twee
aan elkaar gekoppelde erkers bij een dubbel blok die tegelijk worden aangevraagd, is
de voorgeschreven afstand van 2 meter tot de zijdelingse perceelgrens niet van
toepassing;
6. ten hoogste 1 (hoek)erker per woning met uitzondering van een woning welke op een
hoek van twee straten is gelegen waarbij sprake is van twee voorgevelrooilijnen mag
voor beide voorgevelrooilijnen een (hoek)erker worden gebouwd van de betreffende
gevel.
3.2.4

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende
regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 1 m bedragen met dien
verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen op een afstand van meer
dan 3 m achter de voorgevel van het hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan, ten
hoogste 2 m mag bedragen;
b. de bouwhoogte van kunstobjecten of speeltoestellen mag ten hoogste 5 m bedragen;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 2 m
bedragen.
3.3

Afwijken van de bouwregels

3.3.1

Afstand perceel hoofdgebouw

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het
bepaalde in artikel 3.2.2 onder c in die zin dat de afstand van een hoofdgebouw tot één van
de zijdelingse perceelgrenzen wordt verkleind tot 0 meter, mits geen onevenredige afbreuk
wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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3.3.2

Hoogte bouwwerk, geen gebouw zijnde

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het
bepaalde in artikel 3.2.4 onder c ten behoeve van bouwen van bouwwerken, geen gebouwen
zijnde, met dien verstande dat:
a. de hoogte niet meer bedraagt dan 10 meter;
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de milieusituatie, de
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
3.4

Specifieke gebruiksregels

3.4.1

Aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit

Binnen deze bestemming is gebruik van een deel van de woning, aanbouwen, uitbouwen
en/of bijgebouwen ten behoeve van de uitoefening van een aan huis verbonden beroeps- of
bedrijfsactiviteit toegestaan, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
a. maximaal 40% van het vloeroppervlak van de woning tot maximum van 50 m2 mag worden
gebruikt voor aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit;
b. het beroep of bedrijf dient door een bewoner van de woning te worden uitgeoefend;
c. het gebruik mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de verkeersontsluitingsen parkeersituatie ter plaatse waarbij voor de parkeersituatie geldt dat op eigen terrein
voldoende parkeergelegenheid aanwezig dient te zijn;
d. het gebruik dient qua aard, milieubelasting en uitstraling te passen in een woonomgeving;
e. alleen beroepen of bedrijven zijn toegestaan die in de van deze planregels deel
uitmakende Bijlage 1 'Staat van bedrijfsactiviteiten' zijn aangeduid als milieucategorie 1, of
beroepen en bedrijven die gezien de gevolgen daarvan voor de omgeving redelijkerwijs
met deze bedrijven kunnen worden gelijkgesteld;
f. het geen horeca-activiteiten en/of prostitutieactiviteiten en/of detailhandel betreft,
uitgezonderd een beperkte verkoop als ondergeschikte activiteit en wel in verband met de
ter plaatse uitgevoerde bedrijfsactiviteit en behoudens internetwinkels;
g. er geen buitenopslag plaatsvindt; opslag vindt uitsluitend binnen de woning en de daarbij
behorende aan- en uitbouwen en bijgebouwen plaats.
3.4.2

Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van vrijstaande bijbouwen voor bewoning;
b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijvigheid, met
uitzondering van het bepaalde in artikel 3.4.1;
c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve
doeleinden;
d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van de uitoefening van
detailhandel;
e. het gebruik van een woning voor de huisvesting van meer dan één huishouding;
f. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor het houden van meer dan zeven
paarden aan huis.
Onder het gebruik wordt tevens verstaan het laten gebruiken.
3.5

Afwijken van de gebruiksregels

3.5.1

Mantelzorg

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het
bepaalde in artikel 3.4.2 onder a in die zin dat vrijstaande bijgebouwen worden gebruikt ten
behoeve van mantelzorg, mits:
a. er aantoonbaar sprake is van een zorgbehoefte, welke tijdelijk van aard is;
b. er sprake blijft van één huishouden;
c. de oppervlakte van de afhankelijke woonruimte mag niet meer dan 75 m² bedragen;
d. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de milieusituatie, de
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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3.5.2

Bed-and-breakfast

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het
bepaalde in artikel 3.4.2 onder c in die zin dat de gronden en bouwwerken in combinatie met
het wonen worden gebruikt voor logiesverstrekking in de vorm van bed-and-breakfast, mits:
a. de logiesverstrekking plaatsvindt binnen het bestaande hoofdgebouw. Er wordt uitgegaan
van een bestaande entree (deur);
b. er maximaal twee kamers gerealiseerd worden voor maximaal 5 personen;
c. er geen keukenblok in de wooneenheden wordt gemaakt;
d. het parkeren op het eigen erf plaatsvindt;
e. er geen extra inrit wordt aangelegd in verband met de vestiging;
f. de vestiging alleen is toegestaan aan een verkeersontsluiting van voldoende omvang;
g. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende bedrijven, in die zin
dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
h. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de milieusituatie, de
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
3.5.3

Inwoning

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het
bepaalde in artikel 3.4.2 onder e in die zin dat de gronden en bouwwerken worden gebruikt
voor inwoning, mits:
a. de (hoofd)toegang tot de afzonderlijke wooneenheden plaatsvindt via één voordeur, die
toegang verschaft tot de gemeenschappelijke hal. Een eigen achterdeur is wel
toegestaan;
b. de gemeenschappelijke hal rechtstreeks toegang verschaft tot beide woonruimtes, zonder
dat door een slaapkamer, badkamer, toilet of bergruimte behoeft te worden gegaan;
c. in geval van meerdere achterdeuren deze visueel te onderscheiden zijn van de
hoofdtoegang;
d. in de centrale hal een trap aanwezig is voor het bereiken van de verdieping. Meerdere
trappen zijn toegestaan, doch deze dienen uit te komen op één gezamenlijke overloop
(zoldertrappen hierin niet meegerekend);
e. er sprake is van één aansluiting voor de verschillende nutsvoorzieningen (één meterkast);
f. de inwoning niet leidt tot een toename van het aantal ontsluitingswegen van het perceel;
g. er geen sprake is van het realiseren van extra bouwmogelijkheden, de
bouwmogelijkheden zijn gekoppeld aan de woning;
h. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de milieusituatie, de
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
3.6

Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat het bouwvlak wordt
vergroot of gewijzigd, mits:
a. de oppervlakte van het bouwvlak ten hoogste 25% van het bestemmingsvlak bedraagt
met een maximum van 150 m² per perceel;
b. de uitbreiding plaatsvindt achter de voorgevelrooilijn;
c. het bestaande hoofdgebouw binnen het te vergroten of te wijzigen bouwvlak blijft liggen;
d. de afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens ten minste 3 m bedraagt;
e. de afstand van het hoofdgebouw tot de achterperceelgrens ten minste 8 m bedraagt;
f. de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten niet hoger mag zijn dan de daarvoor
geldende voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde hogere grenswaarde;
g. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de
woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de
aangrenzende gronden.
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Hoofdstuk 3
Artikel 4

Algemene regels

Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere
bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 5

Algemene bouwregels

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte
bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen,
gevel- en kroonlijsten, liftkokers, lichtkappen, zonnepanelen, erkers, luifels, balkons en
overstekende daken, buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouw c.q.
bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 meter bedraagt.
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Artikel 6

Algemene gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van de onbebouwde grond als stort- en opslagplaats van al dan niet aan het
gebruik onttrokken goederen en materialen, anders dan als tijdelijke opslag ten behoeve
van het normale gebruik en onderhoud;
b. de stalling en/of opslag van aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken voer-, vaar- en/of
vliegtuigen;
c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting en/of
prostitutiebedrijf;
d. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen.
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Artikel 7

Algemene afwijkingsregels

7.1

Afwijken maatvoering

7.1.1

Algemeen

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van de bij recht
in de bestemmingsregels gegeven maten, afmetingen en percentages, tot ten hoogste 10%
van die maten, afmetingen en percentages.
7.1.2

Meetverschil

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van de bij recht
in de bestemmingsregels gegeven maten, afmetingen en percentages in die zin dat
bouwgrenzen worden overschreden indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft.
7.1.3

Bouwhoogte bouwwerken, geen gebouw zijnde

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van de
bestemmingsregels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde
in die zin dat:
a. er geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de binnen het plangebied aanwezige
waarden;
b. de bouwhoogte van informatiezuilen mag worden vergroot tot 5 m;
c. de bouwhoogte van kunstobjecten mag worden vergroot tot 8 m;
d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag worden vergroot
tot 10 m.
7.2

Erker woning

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het
bepaalde ten aanzien van het bouwen binnen het bouwvlak in die zin dat de grenzen van het
bouwvlak naar de buitenzijde worden overschreden door erkers, luifels, balkons en
ingangspartijen, met dien verstande dat:
a. de overschrijding ten hoogste 1,5 meter mag bedragen;
b. de breedte maximaal 2/3 deel van de breedte van de betreffende gevel van het
hoofdgebouw mag bedragen en de breedte van hoekerkers maximaal 50%. Deze
bouwdelen dienen minimaal 0,50 m uit de zijgevel te zijn gesitueerd, met uitzondering van
hoekerkers;
c. indien bestaande gevelopeningen dit noodzakelijk maken en dit uit architectonisch
oogpunt noodzakelijk is, de breedte maximaal 3/4 deel van de breedte van de betreffende
gevel van het hoofdgebouw mag bedragen en de breedte van hoekerkers maximaal 2/3.
De bouwdelen dienen minimaal 0,50 m uit de zijgevel te zijn gesitueerd, met uitzondering
van hoekerkers;
d. de bouwhoogte ten hoogste 4 meter mag bedragen of indien de woning of dat
woongebouw een hogere verdiepingsvloer bevat maximaal tot 0,25 meter boven de vloer
van de eerste verdieping van die of dat woongebouw;
e. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens ten minste 2 m mag bedragen. Bij twee aan
elkaar gekoppelde erkers bij een dubbel blok die tegelijk worden aangevraagd, is de
voorgeschreven afstand van 2 meter tot de zijdelingse perceelgrens niet van toepassing;
f. ten hoogste 1 (hoek)erker per woning met uitzondering van een woning welke op een
hoek van twee straten is gelegen waarbij sprake is van twee voorgevelrooilijnen mag voor
beide voorgevelrooilijnen een (hoek)erker worden gebouwd van de betreffende gevel.
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Hoofdstuk 4
Artikel 8
8.1

Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht

Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan
aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een
omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking
naar aard en omvang niet wordt vergroot,
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of
veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt
gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan;
b. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig in afwijking van het bepaalde in artikel 8.1
onder a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een
bouwwerk als bedoeld in het artikel 8.1 onder a met maximaal 10%;
c. Artikel 8.1 onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het
tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in
strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van
dat plan.
8.2

Overgangsrecht gebruik

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 artikel 8.2
onder 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 artikel 8.2 onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van
het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit
gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten;
d. Artikel 8.2 onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van
dat plan.
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Artikel 9

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het Bestemmingsplan De Weeldbaan 1 te
Rossum
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van: 26 januari 2016.
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Bijlage regels
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Bijlage 1

Staat van Bedrijfsactiviteiten
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Bijlage 1 - Staat van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 4.2

CATEGORIE

OMSCHRIJVING
nummer

SBI-2008

01
011, 012, 013
011, 012, 013,
016
011, 012, 013
011, 012, 013
011, 012, 013
0113
0113
0163
011
0141, 0142
0143, 0145
0143
0145
0146
0147
0147
0147
0147
0147
0149
0149
0149
0149
0149
0149
0149
0150
016
016
016
016
016
0162
02
02
021, 022, 024
03
03
0311
0312
032
032
032
08
08
089
06
06
061, 062
061
08
08
0812

-

0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
5
6

0
1
2
3
4
-

0
1
2
0
1
0

LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW
Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen)

2

Tuinbouw:
- bedrijfsgebouwen
- kassen zonder verwarming
- kassen met gasverwarming
- champignonkwekerijen (algemeen)
- champignonkwekerijen met mestfermentatie
- bloembollendroog- en prepareerbedrijven
- witlofkwekerijen (algemeen)
Fokken en houden van rundvee
Fokken en houden van overige graasdieren:
- paardenfokkerijen
- overige graasdieren
Fokken en houden van varkens
Fokken en houden van pluimvee:
- legkippen
- opfokkippen en mestkuikens
- eenden en ganzen
- overig pluimvee
Fokken en houden van overige dieren:
- nertsen en vossen
- konijnen
- huisdieren
- maden, wormen e.d.
- bijen
- overige dieren
Akker-en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en
houden van dieren (niet intensief)
Dienstverlening t.b.v. de landbouw:
- algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m²
- algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m²
- plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m²
- plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m²
KI-stations

3.1
2
3.1
2
2

BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. BOSBOUW
Bosbouwbedrijven

3.1

VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN
Zeevisserijbedrijven
Binnenvisserijbedrijven
Vis- en schaaldierkwekerijen
- oester-, mossel- en schelpenteeltbedrijven
- visteeltbedrijven

2
2
2
2
3.2
2
2
3.2
3.1
3.1
4.1
4.1
4.1
4.1
3.2
4.1
3.2
3.1
3.2
2
2
3.2

3.2
3.1
3.2
3.1

TURFWINNING
Turfwinningbedrijven

3.2

AARDOLIE- EN AARDGASWINNING
Aardolie- en aardgaswinning:
- aardoliewinputten

4.1

WINNING VAN ZAND, GRIND, KLEI, ZOUT, E.D.
Steen-, grit- en krijtmalerijen (open lucht):

0812
0893
10, 11
10, 11
101, 102
101, 102
101
101
101
101
101, 102

1
0
1
3
4
5
6
7

108
102
102
102
102
102
102
1031
1031
1031
1032, 1039
1032, 1039
1032, 1039
1032, 1039
1032, 1039
1032, 1039

8
0
2
3
4
5
6
0
1
2
0
1
2
3
4
5

104101
104101
104101
104102
104102
104102
1042
1042
1042
1051
1051
1051
1051
1052
1052
1061
1061
1061
1061
1062
1062
1062
1091

0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
3
4
5
1
2
0
1
2

1091
1091
1091
1092
1071
1071
1071
1072

3
5
6

10821

0

10821

2

0
1
2
0

0
1
2

- algemeen
Zoutwinningbedrijven
VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN
Slachterijen en overige vleesverwerking:
- slachterijen en pluimveeslachterijen
- bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval
- vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m²
- vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m²
- vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m²
- loonslachterijen
- vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaarmaaltijden met p.o. < 2.000 m²
Visverwerkingsbedrijven:
- conserveren
- roken
- verwerken anderszins: p.o.> 1000 m²
- verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m²
- verwerken anderszins: p.o. <= 300 m²
Aardappelprodukten fabrieken:
- vervaardiging van aardappelproducten
- vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m²
Groente- en fruitconservenfabrieken:
- jam
- groente algemeen
- met koolsoorten
- met drogerijen
- met uienconservering (zoutinleggerij)
Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en
vetten:
- p.c. < 250.000 t/j
- p.c. >= 250.000 t/j
Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten:
- p.c. < 250.000 t/j
- p.c. >= 250.000 t/j
Margarinefabrieken:
- p.c. < 250.000 t/j
- p.c. >= 250.000 t/j
Zuivelprodukten fabrieken:
- melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j
- melkprodukten fabrieken v.c. >= 55.000 t/j
- overige zuivelprodukten fabrieken
Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m²
- consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m²
Meelfabrieken:
- p.c. >= 500 t/u
- p.c. < 500 t/u
Grutterswarenfabrieken
Zetmeelfabrieken:
- p.c. < 10 t/u
- p.c. >= 10 t/u
Veevoerfabrieken:
- drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. < 10 t/u
water
- mengvoeder, p.c. < 100 t/u
- mengvoeder, p.c. >= 100 t/u
Vervaardiging van voer voor huisdieren
Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:
- v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens
- v.c. >= 7500 kg meel/week
Banket, biscuit- en koekfabrieken
Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en
suikerwerk:
- cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van
chocoladewerken met p.o. < 2.000 m²

4.1
3.2

3.2
4.2
3.2
3.1
3.1
3.1
3.1
4.1
4.2
4.2
3.2
3.1
4.2
3.1
3.2
3.2
3.2
4.2
4.2

4.1
4.2
4.1
4.2
4.1
4.2
3.2
4.2
4.2
3.2
2
4.2
4.1
4.1
4.1
4.2

4.2
4.1
4.2
4.1
2
3.2
3.2

3.2

10821
10821
10821
10821
1073
1083
1083
108401
1089
1089
1089
1089
1089
1089
110101
110102
110102
110102
1102 t/m 1104
1105
1106
1107
12
12
120
13
13
131
132
132
132
133
139
1393
139, 143
14
14
141
141
142, 151
19
15
151,152
151
152

3
4
5
6
0
2

0
1
2

0
1
2

0
1
2

- cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van
chocoladewerken met p.o. <= 200 m²
- Suikerwerkfabrieken met suiker branden
- Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m²
- suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m²
Deegwarenfabrieken
Koffiebranderijen en theepakkerijen:
- theepakkerijen
Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden
Vervaardiging van overige voedingsmiddelen
Bakkerijgrondstoffenfabrieken
Soep- en soeparomafabrieken:
- zonder poederdrogen
- met poederdrogen
Bakmeel- en puddingpoederfabrieken
Destilleerderijen en likeurstokerijen
Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:
- p.c. < 5.000 t/j
- p.c. >= 5.000 t/j
Vervaardiging van wijn, cider e.d.
Bierbrouwerijen
Mouterijen
Mineraalwater- en frisdrankfabrieken
VERWERKING VAN TABAK
Tabakverwerkende industrie
VERVAARDIGING VAN TEXTIEL
Bewerken en spinnen van textielvezels
Weven van textiel:
- aantal weefgetouwen < 50
- aantal weefgetouwen >= 50
Textielveredelingsbedrijven
Vervaardiging van textielwaren
Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken
Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen

2
4.2
3.2
2
3.1
3.2
4.1
4.1
4.1
3.2
4.2
4.1
4.2
4.1
4.2
2
4.2
4.2
3.2

4.1

3.2
3.2
4.2
3.1
3.1
4.1
3.1

-

VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN
BONT
Vervaardiging kleding van leer
Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer)
Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van
bont

3.1
2
3.1

-

VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL.
KLEDING)
Lederfabrieken
Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel)
Schoenenfabrieken

4.2
3.1
3.1

16
16101
16102
16102
16102
1621

0
1
2

162

0

162
162902
17

1

17

-

HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT,
RIET, KURK E.D.
Houtzagerijen
Houtconserveringsbedrijven:
- met creosootolie
- met zoutoplossingen
Fineer- en plaatmaterialenfabrieken
Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van
hout
Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van
hout, p.o. < 200 m2
Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken

VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN
KARTONWAREN

3.2
4.1
3.1
3.2
3.2
3.1
2

1711
1712
1712
1712
1712
172
17212
17212
17212
58
58
581
1811
1812
18129
1814
1814
1813
1814
182
19
19
19202
19202
19202
20
20
2011
2012
2012
2012
20141
20141
20141
20141
20141
20149
20149
203
2110
2110
2120
2120
2120
2041
2042
2052
2052
205902
205903
205903
2060
22
22
221101
221102
221102
221102
2219
222
222
222

0
1
2
3
0
1
2
-

A
B

Vervaardiging van pulp
Papier- en kartonfabrieken:
- p.c. < 3 t/u
- p.c. 3 - 15 t/u
- p.c. >= 15 t/u
Papier- en kartonwarenfabrieken
Golfkartonfabrieken:
- p.c. < 3 t/u
- p.c. >= 3 t/u

4.1
3.1
4.1
4.2
3.2
3.2
4.1

UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN
OPGENOMEN MEDIA
Uitgeverijen (kantoren)
Drukkerijen van dagbladen
Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen)
Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen
Grafische afwerking
Binderijen
Grafische reproduktie en zetten
Overige grafische aktiviteiten
Reproduktiebedrijven opgenomen media

1
3.2
3.2
2
1
2
2
2
1

AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; BEWERKING SPLIJT/KWEEKSTOFFEN
Smeeroliën- en vettenfabrieken
Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie
Aardolieproduktenfabrieken n.e.g.

3.2
4.2
4.2

A
B
C
0
0
1
A0
A1
B0
B1
B2
0
1
0
1
0
1
2

0
1
A
B

VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN
Vervaardiging van industriële gassen:
Kleur- en verfstoffenfabrieken
Anorg. chemische grondstoffenfabrieken:
- niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn"
Organ. chemische grondstoffenfabrieken:
- niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn"
Methanolfabrieken:
- p.c. < 100.000 t/j
- p.c. >= 100.000 t/j
Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synth.):
- p.c. < 50.000 t/j
Verf, lak en vernisfabrieken
Farmaceutische grondstoffenfabrieken:
- p.c. < 1.000 t/j
Farmaceutische produktenfabrieken:
- formulering en afvullen geneesmiddelen
- verbandmiddelenfabrieken
Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken
Parfumerie- en cosmeticafabrieken
Lijm- en plakmiddelenfabrieken:
- zonder dierlijke grondstoffen
Fotochemische produktenfabrieken
Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken
Overige chemische produktenfabrieken n.e.g.
Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken

4.1
4.2
4.2
4.1
4.2
4.2
4.2
4.2
3.1
2
4.2
4.2
3.2
3.2
3.1
4.1
4.2

0
1
2
0
1
2

VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN
KUNSTSTOF
Rubberbandenfabrieken
Loopvlakvernieuwingsbedrijven:
- vloeropp. < 100 m2
- vloeropp. >= 100 m2
Rubber-artikelenfabrieken
Kunststofverwerkende bedrijven:
- zonder fenolharsen
- met fenolharsen

4.2
3.1
4.1
3.2
4.1
4.2

222
23

3
-

23
231
231
231
231
231
232, 234
232, 234
232, 234
233
233
235201
235201
235202
235202
23611
23611
23611
23612
23612
23612
2362
2363, 2364
2363, 2364
2363, 2364
2365, 2369
2365, 2369
2365, 2369
237
237
237
237
2391
2399
2399
2399
2399
2399
2399
2399
2399
24
24
243
243
244
244
2451, 2452
2451, 2452
2453, 2454
2453, 2454
25

0
1
2
3

A0
A1
B0
B1
B2
C
D0
D1
0
1
A0
A1
0
1
0
1
-

25, 31
251, 331
251, 331
251, 331
251, 331
251, 331
2529, 3311
2529, 3311

0
1
1a
2
3
0
1

0
1
2
A
B
0
1
0
1
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
3

- productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van
kunststofbouwmaterialen
VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALKEN GIPSPRODUKTEN
Glasfabrieken:
- glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j
- glas en glasprodukten, p.c. >= 5.000 t/j
- glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 t/j
Glasbewerkingsbedrijven
Aardewerkfabrieken:
- vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW
- vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW
Baksteen en baksteenelementenfabrieken
Dakpannenfabrieken
Kalkfabrieken:
- p.c. < 100.000 t/j
Gipsfabrieken:
- p.c. < 100.000 t/j
Betonwarenfabrieken:
- zonder persen, triltafels en bekistingtrille
- met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. < 100 t/d
Kalkzandsteenfabrieken:
- p.c. < 100.000 t/j
- p.c. >= 100.000 t/j
Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken
Betonmortelcentrales:
- p.c. < 100 t/u
- p.c. >= 100 t/u
Vervaardiging van produkten van beton, (vezel)cement en gips:
- p.c. < 100 t/d
- p.c. >= 100 t/d
Natuursteenbewerkingsbedrijven:
- zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m²
- zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m²
- met breken, zeven of drogen, v.c. < 100.000 t/j
Slijp- en polijstmiddelen fabrieken
Bitumineuze materialenfabrieken:
- p.c. < 100 t/u
Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol):
- steenwol, p.c. >= 5.000 t/j
- overige isolatiematerialen
Minerale produktenfabrieken n.e.g.
Asfaltcentrales: p.c.< 100 ton/uur
- asfaltcentrales, p.c. >= 100 ton/uur
VERVAARDIGING VAN METALEN
Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen:
- p.o. < 2.000 m2
Non-ferro-metaalfabrieken:
- p.c. < 1.000 t/j
IJzer- en staalgieterijen/ -smelterijen:
- p.c. < 4.000 t/j
Non-ferro-metaalgieterijen/ -smelterijen:
- p.c. < 4.000 t/j
VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUKTEN VAN METAAL
(EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.)
Constructiewerkplaatsen
- gesloten gebouw
- gesloten gebouw, p.o. < 200 m2
- in open lucht, p.o. < 2.000 m2
- in open lucht, p.o. >= 2.000 m2
Tank- en reservoirbouwbedrijven:
- p.o. < 2.000 m2

3.1

3.2
4.2
4.2
3.1
2
3.2
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.2
3.2
4.2
3.2
3.2
4.2
3.2
4.2
3.2
3.1
4.2
3.1
4.2
4.2
4.1
3.2
4.1
4.2

4.2
4.2
4.2
4.2

3.2
3.1
4.1
4.2
4.2

2521, 2530,
3311
255, 331
255, 331
255, 331
2561, 3311
2561, 3311
2561, 3311
2561, 3311
2561, 3311
2561, 3311
2561, 3311
2561, 3311
2561, 3311
2561, 3311
2561, 3311
2561, 3311

A
B
B1
0
1
10
11
12
2
3
4
5
6
7
8

2561, 3311
2562, 3311
2562, 3311
259, 331
259, 331
259, 331
259, 331
27, 28, 33
27, 28, 33
27, 28, 33
27, 28, 33
27, 28, 33
28, 33
26, 28, 33
26, 28, 33
26, 28, 33
26, 27, 33

9
1
2
A0
A1
B
B
0
1
2
3
A
-

26, 27, 33
271, 331
271, 273
273
272
274
293
26, 33

-

26, 33
261, 263, 264,
331
2612
26, 32, 33

-

26, 32, 33

-

26, 32, 33
29

A
-

29
291
291
291
29201
29202
293
30
30

Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en
stoomketels
Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven
Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d.
Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2
Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:
- algemeen
- stralen
- metaalharden
- lakspuiten en moffelen
- scoperen (opspuiten van zink)
- thermisch verzinken
- thermisch vertinnen
- mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten)
- anodiseren, eloxeren
- chemische oppervlaktebehandeling
- emailleren
- galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken,
verkoperen ed)
Overige metaalbewerkende industrie
Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m2
Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:
- p.o. < 2.000 m2
Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.
Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m2
VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN
Machine- en apparatenfabrieken incl. reparatie:
- p.o. < 2.000 m2
- p.o. >= 2.000 m2
- met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW
VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS
Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie

4.1
4.1
3.2
3.1
3.2
4.1
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.1
4.1
3.2
3.1

3.2
4.1
4.2

2

VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES,
APPARATEN EN BENODIGDH.
Elektromotoren- en generatorenfabrieken incl. reparatie
Schakel- en installatiemateriaalfabrieken
Elektrische draad- en kabelfabrieken
Accumulatoren- en batterijenfabrieken
Lampenfabrieken
Elektrotechnische industrie n.e.g.

4.1
4.1
4.1
3.2
4.2
2

VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOMAPPARATEN EN -BENODIGDH.
Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d.
incl. reparatie
Fabrieken voor gedrukte bedrading

3.1
3.1

VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN
EN INSTRUMENTEN
Fabrieken voor medische en optische apparaten en
instrumenten e.d. incl. reparatie

2

-

-

0
1
2

-

VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN
OPLEGGERS
Autofabrieken en assemblagebedrijven
- p.o. < 10.000 m2
- p.o. >= 10.000 m2
Carrosseriefabrieken
Aanhangwagen- en opleggerfabrieken
Auto-onderdelenfabrieken
VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S,

4.1
4.2
4.1
4.1
3.2

301, 3315
301, 3315
301, 3315
301, 3315
302, 317
302, 317
302, 317
303, 3316
303, 3316
309
3099
31

0
1
2
3
0
1
2
0
1

31
310
9524
321
322
323
324
32991
32999
38
38
383202
383202
383202
383202
35

1
2

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
36
36
36
36
36
36
36
41, 42, 43
41, 42, 43
41, 42, 43
41, 42, 43

AANHANGWAGENS)
Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:
- houten schepen
- kunststof schepen
- metalen schepen < 25 m
Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:
- algemeen
- met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW
Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:
- zonder proefdraaien motoren
Rijwiel- en motorrijwielfabrieken
Transportmiddelenindustrie n.e.g.

4.1
3.2
3.2

VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN
N.E.G.
Meubelfabrieken
Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2
Fabricage van munten, sieraden e.d.
Muziekinstrumentenfabrieken
Sportartikelenfabrieken
Speelgoedartikelenfabrieken
Sociale werkvoorziening
Vervaardiging van overige goederen n.e.g.

3.2
1
2
2
3.1
3.1
2
3.1

VOORBEREIDING TOT RECYCLING
Puinbrekerijen en -malerijen:
- v.c. < 100.000 t/j
Rubberregeneratiebedrijven
Afvalscheidingsinstallaties

4.2
4.2
4.2

3.1
3.2
4.1
3.2
4.2

-

A0
A1
B
C
-

PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN
- WARM WATER
B0 bio-energieinstallaties electrisch vermogen < 50 MWe:
- covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, GFT en
B1 reststromen voedingsindustrie
B2 - vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa
C0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:
C1 - < 10 MVA
C2 - 10 - 100 MVA
C3 - 100 - 200 MVA
C4 - 200 - 1000 MVA
D0 Gasdistributiebedrijven:
D1 - gascompressorstations vermogen < 100 MW
D3 - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A
- gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B
D4 en C
D5 - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D
E0 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:
E1 - stadsverwarming
E2 - blokverwarming
F0 windmolens:
F1 - wiekdiameter 20 m
F2 - wiekdiameter 30 m
F3 - wiekdiameter 50 m
- WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER
A0 Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:
A2 - bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling
B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:
B2 - 1 - 15 MW
B3 - >= 15 MW
- BOUWNIJVERHEID
0 Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m²
1 - bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m²

3.2
3.2
2
3.1
3.2
4.2
4.2
1
2
3.1
3.2
2
3.2
4.1
4.2

3.1
3.2
4.2

3.2
3.1

41, 42, 43
41, 42, 43
45, 47

2
3
-

45, 47
451
45204
45204
45204
45205
473
473
473
46
46
461
4621

-

4621
4622
4623
4624
46217, 4631
4632, 4633
4634
4635
4636
4637
4638, 4639
464, 46733
46499
46499
46499
46499
46711
46711
46712
46712
46712
46713
46721
46721
46722, 46723
4673
4673
4673
46735
46735
46735
4674
4674
4674
46751
46752
4676
4677
4677
4677
4677
466
466
466
466, 469

A
B
C
0
1
2
0
1

0
1
2
5
0
1
0
1
3
0
1
0
1
2
4
5
6
0
1
2

0
1
0
1
0
1
2

Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m²
- aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m²
HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN;
BENZINESERVICESTATIONS
Handel in vrachtauto's (incl. import en reparatie)
Autoplaatwerkerijen
Autobeklederijen
Autospuitinrichtingen
Autowasserijen
Benzineservisestations:
- met LPG > 1000 m3/jr
- met LPG < 1000 m3/jr
GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING
Handelsbemiddeling (kantoren)
Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders
Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders met een
verwerkingscapaciteit van 500 ton/uur of meer
Grth in bloemen en planten
Grth in levende dieren
Grth in huiden, vellen en leder
Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptieaardappelen
Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën
Grth in dranken
Grth in tabaksprodukten
Grth in suiker, chocolade en suikerwerk
Grth in koffie, thee, cacao en specerijen
Grth in overige voedings- en genotmiddelen
Grth in overige consumentenartikelen
Grth in vuurwerk en munitie:
- consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton
- consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton
- munitie
Grth in vaste brandstoffen:
- klein, lokaal verzorgingsgebied
Grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen:
- vloeistoffen, o.c. < 100.000 m3
- tot vloeistof verdichte gassen
Grth minerale olieprodukten (excl. brandstoffen)
Grth in metaalertsen:
- opslag opp. < 2.000 m2
Grth in metalen en -halffabrikaten
Grth in hout en bouwmaterialen:
- algemeen: b.o. > 2000 m²
- algemeen: b.o. <= 2000 m²
zand en grind:
- algemeen: b.o. > 200 m²
- algemeen: b.o. <= 200 m²
Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:
- algemeen: b.o. > 2.000 m²
- algemeen: b.o. < = 2.000 m²
Grth in chemische produkten
Grth in kunstmeststoffen
Grth in overige intermediaire goederen
Autosloperijen: b.o. > 1000 m²
- autosloperijen: b.o. <= 1000 m²
Overige groothandel in afval en schroot: b.o. > 1000 m²
- overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 1000 m²
Grth in machines en apparaten:
- machines voor de bouwnijverheid
- overige
Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden
e.d.

3.1
2

3.2
3.2
1
3.1
2
4.1
3.1

1
3.1
4.2
2
3.2
3.1
3.1
3.1
2
2
2
2
2
2
2
3.1
2
3.1
4.1
4.2
3.2
4.2
3.2
3.1
2
3.2
2
3.1
2
3.2
2
2
3.2
3.1
3.2
3.1
3.2
3.1
2

47
47
47
471
4722, 4723
4724
4773, 4774
4752
4778
4791
952
55
55

A

-

5510
553, 552
561
563
563
5629
562
49
49
491, 492
491, 492
491, 492
493
493
493

1
2

0
1
2

494

0

494
495
50, 51
50, 51
50, 51
52
52
52241
52241
52241
52242
52242
52242
52242
52242
52242
52242
52102, 52109
52109
5221
5221
5222
791
5229
64
53
531, 532
61
61

1

61
61

A
0
2
7
0
1
10
2
3
5
7
A
B
1
2

DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN
Detailhandel voor zover n.e.g.
Supermarkten, warenhuizen
Detailhandel vlees, wild, gevogelte, met roken, koken, bakken
Detailhandel brood en banket met bakken voor eigen winkel
Apotheken en drogisterijen
Bouwmarkten, tuincentra, hypermarkten
Detailhandel in vuurwerk tot 10 ton verpakt
Postorderbedrijven
Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen)
LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING
Hotels en pensions met keuken, conferentie-oorden en
congrescentra
Kampeerterreinen, vakantiecentra, e.d. (met keuken)
Restaurants, cafetaria's, snackbars, ijssalons met eigen
ijsbereiding, viskramen e.d.
Café's, bars
Discotheken, muziekcafé's
Kantines
Cateringbedrijven
VERVOER OVER LAND
Spoorwegen:
- stations
- rangeerterreinen, overslagstations (zonder rangeerheuvel)
Bus-, tram- en metrostations en -remises
Taxibedrijven
Touringcarbedrijven
Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks):
b.o. > 1000 m²
- Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks)
b.o. <= 1000 m²
Pomp- en compressorstations van pijpleidingen
VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT
Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren)
DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER
Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. zeeschepen:
- stukgoederen
- tankercleaning
Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart:
- containers
- tankercleaning
- stukgoederen
- ertsen, mineralen, e.d., opslagopp. < 2.000 m²
- granen of meelsoorten , v.c. < 500 t/u
- steenkool, opslagopp. < 2.000 m2
Distributiecentra, pak- en koelhuizen
Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte)
Autoparkeerterreinen, parkeergarages
Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties)
Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren)
Reisorganisaties
Expediteurs, cargadoors (kantoren)

1
1
1
1
1
2
1
3.1
1

1
3.1
1
1
2
1
2

3.2
4.2
3.2
2
3.2
3.2
3.1
2

1

4.2
4.2
4.2
4.2
3.2
4.2
4.2
4.2
3.1
2
2
3.2
1
1
1

-

POST EN TELECOMMUNICATIE
Post- en koeriersdiensten
A Telecommunicatiebedrijven
B0 zendinstallaties:
- LG en MG, zendervermogen < 100 kW (bij groter vermogen:
B1 onderzoek!)
B2 - FM en TV

2
1

3.2
1

61
64, 65, 66
64, 65, 66
64, 65, 66
41, 68
41, 68
41, 68
77
77
7711
7712, 7739
773
772
62
62
62
58, 63
72
72
721
722
63, 69tm71, 73,
74, 77, 78,
80tm82
63, 69tm71, 73,
74, 77, 78,
80tm82
63, 69tm71, 73,
74, 77, 78,
80tm82
812
74203
82991
82992
84

B3
A
A
-

A
B
-

- GSM en UMTS-steunzenders (indien bouwvergunningplichtig)

1

FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN
Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen

1

VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED
Verhuur van en handel in onroerend goed

1

VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE
ROERENDE GOEDEREN
Personenautoverhuurbedrijven
Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl.
personenauto's)
Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen
Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g.

2
3.1
3.1
2

COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE
Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d.
Datacentra

1
2

SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK
Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk
Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek

2
1

-

-

OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

A

Overige zakelijke dienstverlening: kantoren
Reinigingsbedrijven voor gebouwen
Foto- en filmontwikkelcentrales
Veilingen voor landbouw- en visserijprodukten
Veilingen voor huisraad, kunst e.d.

1
3.1
2
4.1
1

OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE
VERZEKERINGEN
Openbaar bestuur (kantoren e.d.)
Defensie-inrichtingen
Brandweerkazernes

1
4.1
3.1

ONDERWIJS
Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs
Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs

2
2

GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG
Ziekenhuizen

2

Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven
Consultatiebureaus
Verpleeghuizen
Kinderopvang

1
1
2
2

-

84
84
8422
8425
85
85
852, 8531
8532, 854, 855
86
86
8610
8621, 8622,
8623
8691, 8692
871
8891
37, 38, 39
37, 38, 39

A

3700
3700
3700
3700
381
381
381
382

A0
A1
A2
B
A
B
C
A0

-

-

1
2
-

MILIEUDIENSTVERLENING
RWZI's en gierverwerkingsinricht., met afdekking
voorbezinktanks:
- < 100.000 i.e.
- 100.000 - 300.000 i.e.
rioolgemalen
Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d.
Gemeentewerven (afval-inzameldepots)
Vuiloverslagstations
Afvalverwerkingsbedrijven:

4.1
4.2
2
3.1
3.1
4.2

382
382
382
382
382
382
382
382
382
382
382
94
94
941, 942
9491
94991
94991
59
59
591, 592, 601,
602
5914
9004
9321
8552
85521
9101, 9102
91041
91041
931
931
931
931
931
931
931
931
931
931
931
931
931
931
931
931
931
931
931
931
932
9200
92009
93299
93
96
96011
96011
96012
96013
96013
9602
9603
9603
96031

A2
A4
A5
A6
A7
B
C0
C1
C3
C4
C5
-

A
B
-

- kabelbranderijen
- pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen)
- oplosmiddelterugwinning
- afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW
- verwerking fotochemisch en galvano-afval
Vuilstortplaatsen
Composteerbedrijven:
- niet-belucht v.c. < 5.000 ton/jr
- belucht v.c. < 20.000 ton/jr
- belucht v.c. > 20.000 ton/jr
- GFT in gesloten gebouw

3.2
3.1
3.2
4.2
2
4.2
4.2
3.2
4.1
4.1

DIVERSE ORGANISATIES
Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren)
Kerkgebouwen e.d.
Buurt- en clubhuizen
Hondendressuurterreinen

1
2
2
3.1

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

Studio's (film, TV, radio, geluid)
Bioscopen
Theaters, schouwburgen, concertgebouwen,
evenementenhallen
Recreatiecentra, vaste kermis e.d.
Muziek- en balletscholen
Dansscholen
Bibliotheken, musea, ateliers, e.d.
Dierentuinen
Kinderboerderijen
0 Zwembaden:
1 - overdekt
2 - niet overdekt
A Sporthallen
B Bowlingcentra
C Overdekte kunstijsbanen
D Stadions en open-lucht-ijsbanen
E Maneges
F Tennisbanen (met verlichting)
G Veldsportcomplex (met verlichting)
H Golfbanen
I Kunstskibanen
0 Schietinrichtingen:
1 - binnenbanen: geweer- en pistoolbanen
11 - buitenbanen met voorzieningen: boogbanen
2 - binnenbanen: boogbanen
3 - vrije buitenbanen: kleiduiven
7 - vrije buitenbanen: boogbanen
A Skelter- en kartbanen, in een hal
F Sportscholen, gymnastiekzalen
G Jachthavens met diverse voorzieningen
Casino's
Amusementshallen
Modelvliegtuig-velden
- OVERIGE DIENSTVERLENING
A Wasserijen en strijkinrichtingen
B Tapijtreinigingsbedrijven
Chemische wasserijen en ververijen
A Wasverzendinrichtingen
B Wasserettes, wassalons
Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten
0 Begrafenisondernemingen:
1 - uitvaartcentra
2 - begraafplaatsen

2
2
2
4.2
2
2
1
3.2
2
3.1
4.1
3.1
2
3.2
4.2
3.1
3.1
3.1
1
3.1
4.1
2
1
4.2
4.1
3.1
2
3.1
2
2
4.2

3.1
3.1
2
2
1
1
1
1

96032
9313, 9604
9609
9609

3
A
B

- crematoria
Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden
Dierenasiels en -pensions
Persoonlijke dienstverlening n.e.g.

3.2
2
3.2
1

