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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel van het plan 

Binnen het plangebied van de beheersverordening ‘Almkerk-Centrum 2013’ vigeert een 

bestemmingsplan dat ouder is dan tien jaar. Gelet op de actualisatieplicht per 1 juli 2013, is het 

nodig dat voor het plangebied een actueel planologisch instrument wordt vastgesteld. Vanwege 

de aard van het plangebied en - inherent daaraan - de lage dynamiek, is gekozen voor het 

opstellen van een beheersverordening. 

1.2 Ligging, begrenzing en aard plangebied 

Het plangebied van de beheersverordening ‘Almkerk-Centrum 2013’ bevindt zich in het centrum 

en aan de zuidrand van het dorp Almkerk. Binnen het plangebied bevinden zich met name 

maatschappelijke functies, zoals het ‘Medisch Centrum Almkerk’, de GGD, het verpleeghuis 

‘Altenahove’ en zalencentrum ‘´t Verlaat’. Daarnaast ligt er binnen het plangebied een 

woonzorgcomplex alsmede tennisvelden.  

1.3 Vigerend bestemmingsplan 

Voor het plangebied van de beheersverordening ‘Almkerk-Centrum 2013’ geldt het 

bestemmingsplan ‘Almkerk Centrum 1994’ dat is vastgesteld op 27 maart 1995, goedgekeurd 

op 17 juli 1995 en dat nadien onherroepelijk is geworden. Daarnaast is binnen het plangebied 

sprake geweest van de verlening van een aantal vrijstellingen/ontheffingen/afwijkingen van het 

vigerende bestemmingsplan. 

1.4  Leeswijzer 

Deze toelichting bestaat uit 7 hoofdstukken. Hoofdstuk 1 bevat een aantal algemene 

planaspecten. In hoofdstuk 2 wordt een toelichting gegeven op het instrument 

‘beheersverordening’ en wordt aangegeven waarom voor dit instrument is gekozen. In 

hoofdstuk 3 wordt de planmethodiek beschreven, in hoofdstuk 4 de relevante beleidsaspecten 

en in hoofdstuk 5 de omgevingsaspecten. In hoofdstuk 6 wordt de economische en 

maatschappelijke uitvoerbaarheid van de verordening aangetoond. In het laatste hoofdstuk 

wordt de procedure van de beheersverordening uiteengezet. 
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2 De beheersverordening (verantwoording) 

2.1  Juridisch kader 

Met de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) op 1 juli 2008 is de 

beheersverordening als planologisch instrument geïntroduceerd. De mogelijkheid voor de 

gemeenteraad om een beheersverordening vast te stellen is opgenomen in artikel 3.38 Wro. Uit 

de wettekst blijkt dat de beheersverordening bedoeld is voor gebieden waar geen 

ontwikkelingen plaatsvinden en voorts dat de beheersverordening de bestaande situatie binnen 

het plangebied vastlegt. 

 

Gezien de wettekst, is een beheersverordening alleen geschikt indien binnen de planperiode 

van 10 jaar zich in het plangebied geen ontwikkelingen voordoen. Onder ontwikkelingen moeten 

bouwplannen verstaan worden waarin de vigerende bestemmingsplannen en/of andere 

vigerende planologische besluiten binnen het plangebied niet voorzien. Indien binnen het 

plangebied binnen 10 jaar wel ontwikkelingen zullen gaan plaatsvinden, dan is de 

beheersverordening geen geschikt instrument voor het desbetreffende gebied. 

 

Verder blijkt uit de wet dat alleen de bestaande situatie vastgelegd kan worden. Het moet gaan 

om het bestaande gebruik binnen het plangebied. Hieronder moet ook worden verstaan het 

bestaand gebruik van de binnen het plangebied aanwezige bebouwing.  

 

Er zijn verschillende interpretaties mogelijk van het bestaand gebruik. Zo kan er aangesloten 

worden bij de feitelijke situatie binnen het plangebied of bij de planologische situatie op grond 

van de geldende bestemmingsplannen. Een combinatie van uitgangspunten is ook mogelijk.  

 

De wet schrijft geen vormvereisten voor waaraan de beheersverordening moet voldoen. Dat 

betekent dat elke gemeente vrij is om een passende vorm te bepalen. Het is wel verplicht de 

beheersverordening digitaal vast te stellen. Ook een analoge verbeelding is verplicht. Voorts 

moet de beheersverordening voldoen aan de Rsro en dus aan IMRO 2012 en de STRI 2012. 

De SVBP 2008/2012 is niet van toepassing op de beheersverordening.  

2.2  Ontwikkelingen 

Het plangebied van de beheersverordening ‘Almkerk-Centrum 2013’ bestaat voornamelijk uit  

maatschappelijke functies, waaronder een woonzorgcomplex.  Het gebied is afgerond. Derhalve 

is  sprake van een lage dynamiek. Voorts zullen binnen de planperiode geen ontwikkelingen 

van enige betekenis plaatsvinden. Daarnaast is geen sprake van beleidsstukken waaruit blijkt 

dat in het plangebied binnen de planperiode ontwikkelingen zijn voorgenomen. De 

beheersverordening is daarom een passend instrument is voor het plangebied ‘Almkerk-

Centrum 2013’. 

2.3  Bestaande situatie 

Voor invulling van het begrip ‘bestaande situatie’ is in de onderhavige beheersverordening 

gekozen voor invulling conform de planologische situatie, te weten het vigerende 

bestemmingsplan ‘Almkerk-Centrum’ alsmede verleende afwijkingen van het vigerende 
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bestemmingsplan. Voor dit uitgangspunt is gekozen, teneinde bestaande rechten te 

respecteren. Daarnaast is bij dit uitgangspunt nog sprake van enige flexibiliteit.  

 

Teneinde vast te stellen of de planologische situatie nog overeenkomt met de feitelijke situatie 

is een veldinventarisatie uitgevoerd. Op basis van de veldinventarisatie is bekeken of de 

feitelijke situatie passend is binnen het vigerend bestemmingsplan en, indien dat niet het geval 

was, of er sprake is van verleende afwijkingen van het bestemmingsplan.  

2.4  Vorm 

Gekozen is voor een beheersverordening die qua vorm aansluit bij binnen de gemeente 

Woudrichem vigerende en actuele bestemmingsplannen. Dat wil zeggen dat de 

beheersverordening ‘Almkerk-Centrum 2013’ als een bestemmingsplan en conform de SVBP 

2012 is opgesteld: op de verbeelding zijn bestemmingen opgenomen en deze bestemmingen 

zijn in de regels nader uitgelegd. Aangezien het vigerend bestemmingsplan niet is opgesteld 

conform de SVBP 2012, is dat bestemmingsplan - indien nodig -  zoveel mogelijk vertaald naar 

de SVBP 2012.  
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3 Planmethodiek 

3.1  Inleiding 

Zoals hiervoor is vermeld, is het uitgangspunt van deze beheersverordening het overnemen van 

het binnen het plangebied vigerende bestemmingsplan. Dat wil zeggen dat het uitgangspunt is 

dat bestaande rechten worden overgenomen en niet worden beperkt. Als sprake is van een op 

grond van het vigerende bestemmingsplan verleend vrijstelling/ontheffing/afwijking, is deze 

situatie overgenomen. 

3.2  Regels 

De regels in deze beheersverordening bestaan uit vier hoofdstukken:  

- Inleidende regels (hoofdstuk 1) 

- Bestemmingsregels (hoofdstuk 2) 

- Algemene regels (hoofdstuk 3) 

- Overgangs- en slotregels (hoofdstuk 4) 

 

Hierna wordt een korte toelichting gegeven op de in het plan voorkomende bestemmingen.  

Hoofdstuk 1 Inleidende regels  

In dit hoofdstuk is een aantal begrippen verklaard dat wordt gebruikt in de regels. Dit voorkomt 

dat er bij de uitvoering van de verordening onduidelijkheden ontstaan over de uitleg van 

bepaalde regelingen. Daarnaast is het artikel "Wijze van meten” opgenomen waarin bepaald is 

hoe de voorgeschreven maatvoering in de verordening gemeten moet worden. 

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 

In dit hoofdstuk zijn de in de verordening voorkomende bestemmingen geregeld. In ieder artikel 

is per bestemming bepaald welk gebruik van de gronden is toegestaan en welke bouwregels er 

gelden. Tevens zijn, waar mogelijk, flexibiliteitsbepalingen opgenomen.  

 

In de beheersverordening ‘Almkerk-Centrum 2013’ komen de volgende bestemmingen voor: 

 

Artikel 3: Centrum 
De locatie Voorstraat 1 t/m 35 heeft, conform het vigerende bestemmingsplan, de bestemming 

‘Centrum’. Het betreft het Medisch Centrum Almkerk alsmede de Rabobank. Binnen de 

bestemming zijn verschillende functies mogelijk, waaronder detailhandel, aan detailhandel 

verwante dienstverlening, maatschappelijke voorzieningen, horeca, kantoren en wonen.  

Op de verbeelding is een bouwvlak opgenomen waarbinnen de bebouwing mag worden 

opgericht. Het bouwvlak mag volledig worden bebouwd. 

 

Artikel 4: Groen 
Het groen binnen het plangebied heeft een groenbestemming. Het betreft grasvelden, 

plantsoenen etc. Binnen de groenbestemming zijn naast groenvoorzieningen tevens 

speelvoorzieningen, parkeervoorzieningen, voet- en fietspaden alsmede water toegestaan. Er 

mogen geen gebouwen worden gebouwd, behoudens gebouwtjes voor nutsvoorzieningen. De 
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zich binnen het groen aan de Voorstraat bevindende muziekkapel heeft daartoe een aanduiding 

op de verbeelding gekregen. 

 

Artikel 5: Maatschappelijk 
In het plangebied bevinden zich verschillende maatschappelijke functies, variërend van een 

woonzorgcomplex tot een cultureel centrum. Het woonzorgcomplex, bebouwing behorende bij 

het gebouw ‘Nooitgedacht’ en een uitbreiding van de Altenahove aan de Voorstraat zijn 

gerealiseerd met een vrijstelling. Deze vrijstellingen zijn in de beheersverordening verwerkt. 

Op de verbeelding zijn binnen de bestemmingen bouwvlakken opgenomen waarbinnen de 

bebouwing mag worden opgericht. In beginsel mag het bouwvlak volledig worden bebouwd, 

tenzij een afwijkend bebouwingspercentage op de verbeelding is opgenomen. 

 

Artikel 6: Sport 
De sportvelden met clubgebouw die zich binnen het plangebied bevinden, hebben de 

bestemming ‘Sport’. De gronden zijn bedoeld voor sportvoorzieningen. Binnen het bouwvlak 

mag bebouwing worden opgericht. Het bouwvlak mag volledig worden bebouwd. 

 

Artikel 7: Verkeer-Verblijfsgebied 

De wegen en pleinen alsmede parkeervoorzieningen die in het plangebied liggen, hebben de 

bestemming ‘Verkeer-Verblijfsgebied’. Er mogen geen gebouwen worden gebouwd, behoudens 

gebouwtjes voor nutsvoorzieningen. De gronden die ten oosten van het sportveld liggen, 

hebben een aanduiding ten behoeve van een evenemententerrein gekregen. Ter plaatse van 

die aanduiding kunnen de gronden gebruikt worden ten behoeve van een evenemententerrein. 

 

Artikel 8: Water 
De hoofdwatergangen zijn bestemd als ‘Water’. 

 

Artikel 9: Waarde-Archeologie 3 
Binnen het plangebied bevinden zich archeologische waarden. Teneinde de archeologische 

waarden te beschermen is een dubbelbestemming opgenomen. De dubbelbestemming houdt 

beperkingen in voor de bouw- en/of gebruiksmogelijkheden van de gronden die binnen de 

dubbelbestemming vallen. 

Hoofdstuk 3 Algemene regels 

In deze paragraaf worden, in aanvulling op de bestemmingsbepalingen, aanvullende regels 

gesteld. 

 

Anti-dubbeltelregel 
In deze regel is vastgelegd dat grond die in aanmerking moest worden genomen bij het 

verlenen van een omgevingsvergunning, waarvan de uitvoering heeft plaatsgevonden of alsnog 

kan plaatsvinden, bij de beoordeling van een andere aanvraag om omgevingsvergunning niet 

opnieuw in beschouwing mag worden genomen. 

 

Algemene bouwregels 
In dit artikel is een aantal aanvullende bouwregels opgenomen dat voor alle bestemmingen kan 

gelden. Het gaat bijvoorbeeld om ondergronds bouwen en uitsluiting van de aanvullende 

werking van de bouwverordening voor bepaalde aspecten. 
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Algemene gebruiksregels 
In de algemene gebruiksregels is een algemeen verbod op strijdig gebruik opgenomen, en 

wordt een aantal voorbeelden genoemd wat in ieder geval als strijdig gebruik wordt beschouwd.  

 

Algemene afwijkingsregels 
In het artikel is een aantal algemene afwijkingen opgenomen, die middels een 

omgevingsvergunning kan worden verleend. Het betreft een standaardregeling die het mogelijk 

maakt om bij de uitvoering van bouwplannen beperkte afwijkingen van het plan bij een 

omgevingsvergunning mogelijk te maken. Het gaat bijvoorbeeld om een geringe overschrijding 

van de toegestane bouwhoogte of het mogelijk maken van de bouw van schakelkastjes 

(nutsgebouwtjes) in het openbare gebied.  

Op grond van artikel 3.38 lid 4 Wro is het toegestaan om een dergelijke regeling op te nemen in 

de beheersverordening. 

 

Overige regels 

In de overige regels is bepaald dat indien in de regels wordt verwezen naar een wet, een 

algemene maatregel van bestuur, een verordening, een richtlijn of een andere (wettelijke) 

regeling, deze wet, algemene maatregel van bestuur, verordening, richtlijn of andere (wettelijke) 

regeling geldt, zoals die luidt dan wel van kracht is op het moment van inwerkingtreding van de 

beheersverordening. 

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 

In het overgangsrecht is een regeling opgenomen voor bebouwing en gebruik dat al bestond bij 

het opstellen van de beheersverordening, maar dat strijdig is met de opgenomen regeling. 

Onder bepaalde voorwaarden mag deze strijdige bebouwing en/of strijdig gebruik worden 

voortgezet of gewijzigd. Dit overgangsrecht is de onderhavige situatie relevant, nu het 

uitgangspunt voor de beheersverordening de planologische mogelijkheden van het vigerende 

bestemmingsplan is.  

 

In de slotregel is de officiële naam van de beheersverordening bepaald. Onder deze naam kan 

de beheersverordening worden aangehaald. 

3.3  Geometrische plaatsbepaling  

Voor het verbeelden van de geometrisch bepaalde bestemmingen is een GBKN-ondergrond 

gebruikt. Dit bestand is opgebouwd in coördinaten in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting, of 

kortweg Rijksdriehoekscoördinaten (ook wel: RD-coördinaten). Dit zijn de coördinaten die in 

Nederland worden gebruikt als grondslag voor onder meer geografische aanduidingen, waarbij 

de exacte locatie van een gebied wordt vastgelegd. In de verordening is met behulp van lijnen, 

coderingen en arceringen aan gronden (en in dit geval ook wateren) een bepaalde bestemming 

toegekend. Binnen een bestemmingsvlak zijn met aanduidingen nadere regels aangegeven. Op 

een afdruk van de geometrische plaatsbepaling, de verbeelding, zijn alle bestemmingen en 

aanduidingen naast elkaar zichtbaar. 
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4  Beleidsaspecten 

In het onderhavige hoofdstuk is het algemene beleidskader beschreven. Daar waar het beleid 

meer specifiek is en geldt voor de in hoofdstuk 5 opgenomen omgevingsaspecten, is het beleid 

niet in dit hoofdstuk beschreven, maar opgenomen in de paragraaf van hoofdstuk 5 waarin het 

desbetreffende omgevingsaspect wordt beschreven. 

4.1  Kader 

4.1.1 Nationaal beleid 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 inwerking getreden. 

Deze structuurvisie vervangt de Nota Ruimte. De structuurvisie geeft een nieuw, integraal kader 

voor het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid op Rijksniveau en is de ‘kapstok’ voor bestaand en nieuw 

Rijksbeleid met ruimtelijke consequenties. In de structuurvisie schetst het Rijk ambities tot 2040 

en doelen, belangen en opgaven tot 2028.  

 

De leidende gedachte in de SVIR is ruimte maken voor groei en beweging. De SVIR is de 

eerste Rijksnota die de onderwerpen infrastructuur en ruimte integraal behandelt. In de SVIR 

richt het Rijk zich vooral op decentralisatie. De verantwoordelijkheid wordt verplaatst van 

Rijksniveau naar provinciaal en gemeentelijk niveau. 

 

Door urbanisatie, individualisering, vergrijzing en ontgroening nemen de ruimtelijke verschillen 

toe. Vanaf 2035 groeit de bevolking niet meer. De samenstelling van de bevolking, en daarmee 

de samenstelling van huishoudens, verandert. Ambities tot 2040 zijn onder andere het 

aansluiten van woon- en werklocaties op de (kwalitatieve) vraag en het zoveel mogelijk 

benutten van locaties voor transformatie en herstructurering. Ook wil het Rijk ervoor zorgen dat 

in 2040 een veilige en gezonde leefomgeving met een goede milieukwaliteit wordt geboden. Dit 

moet voor zowel het landelijk als het stedelijk gebied gelden. In de SVIR is verder vastgelegd 

dat provincies en (samenwerkende) gemeenten verantwoordelijk zijn voor programmering van 

verstedelijking. (Samenwerkende) gemeenten zorgen voor (boven)lokale afstemming van 

woningbouwprogrammering die past binnen de provinciale kaders. Ook zijn de gemeenten 

verantwoordelijk voor de uitvoering van de woningbouwprogramma’s.  

 

Ter versterking van het vestigingsklimaat in de stedelijke regio’s rondom de main-, brain- en 

greenports geldt een gebiedsgerichte, programmatische urgentieaanpak. In krimpregio’s wordt 

het interbestuurlijke programma bevolkingsdaling doorgezet.  

 

Onderzoek 
Het plangebied van de beheersverordening ‘Almkerk-Centrum 2013’ wordt in het voorgaande 

beleid niet specifiek benoemd. Daarnaast is binnen het plangebied sprake van een 

beheersituatie. Er is geen sprake van strijdigheid met de SVIR. 



10 

beheersverordening ‘Almkerk-Centrum 2013’ 
Toelichting 
Vastgesteld 

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 

Het Rijk legt met het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), de nationale 

ruimtelijke belangen juridisch vast. Enerzijds betreft het de belangen die reeds in de (ontwerp-) 

AMvB Ruimte uit 2009 waren opgenomen en anderzijds is het Barro aangevuld met 

onderwerpen uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Het besluit is op 30 

december 2011 in werking getreden. 

 

Onderwerpen waarvoor het Rijk ruimte vraagt zijn de mainportontwikkeling van Rotterdam, 

bescherming van de waterveiligheid in het kustfundament en in en rond de grote rivieren, 

bescherming en behoud van de Waddenzee en enkele werelderfgoederen, zoals de Beemster, 

de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam en de uitoefening van 

defensietaken. Ter bescherming van deze belangen zijn reserveringsgebieden, begrenzingen 

en vrijwaringszones opgenomen. In het besluit is aangegeven op welke wijze 

bestemmingsplannen voor deze gebieden moeten zijn ingericht. Indien geldende 

bestemmingsplannen niet voldoen aan het Barro dan moeten deze binnen drie jaar na 

inwerkingtreding van het besluit zijn aangepast. 

 

Bij besluit van 28 augustus 2012 (in werking getreden op 1 oktober 2012) is het Barro 

aangevuld met de ruimtevraag voor de onderwerpen hoofdinfrastructuur (reserveringen voor 

hoofdwegen en landelijke spoorwegen en vrijwaring rond Rijksvaarwegen), de 

elektriciteitsvoorziening, het regime van de herijkte ecologische hoofdstructuur en 

waterveiligheid (bescherming van primaire waterkeringen en bouwbeperkingen in het 

IJsselmeergebied).  

 

Ook is bij besluit van 28 augustus 2012 het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) aangepast. In het 

Bro is de ladder voor duurzame verstedelijking (duurzaamheidsladder) opgenomen. Als gevolg 

van deze wijziging zijn gemeenten en provincies verplicht om in de toelichting van een ruimtelijk 

besluit de duurzaamheidsladder op te nemen, wanneer een zodanig besluit een nieuwe 

stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt. 

 

Onderzoek 
Het plangebied van de beheersverordening ‘Almkerk-Centrum 2013’ wordt in het voorgaande 

beleid niet specifiek benoemd. Daarnaast is binnen het plangebied sprake van een 

beheersituatie. Er is geen sprake van strijdigheid met het Barro. 

 

4.1.2 Provinciaal beleid 

Structuurvisie ruimtelijke ordening Noord-Brabant 

Op 1 januari 2011 is de Structuurvisie ruimtelijke ordening Noord-Brabant in werking getreden. 
Provinciale Staten hebben deze op 1 oktober 2010 vastgesteld. De structuurvisie geeft in 
hoofdlijnen het ruimtelijk beleid voor de provincie weer tot 2025 (met een doorkijk naar 2040). 
De visie is bindend voor het ruimtelijk handelen van de provincie. Het is de basis voor de wijze 
waarop de provincie de instrumenten inzet die de Wet ruimtelijke ordening biedt. Daarnaast 
ondersteunt de structuurvisie het beleid op andere provinciale beleidsterreinen, zoals het 
economisch-, mobiliteits-, sociaal-, cultureel-, milieu- en natuurbeleid. 
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De provincie heeft in de structuurvisie nadrukkelijk gekozen voor het subsidiariteitsbeginsel. Dat 

betekent dat de provincie geen werk doet dat medeoverheden kunnen doen en werkt met 

respect voor elkaars verantwoordelijkheid, rol en taak met andere partijen samen.  

De sturing en rolopvatting van de provincie zijn in de structuurvisie per beleidsonderdeel 

uitgewerkt. De provincie onderscheidt vier manieren om haar doelen te bereiken: regionaal 

samenwerken, ontwikkelen, beschermen en stimuleren. Met de sturingsfilosofie wil de provincie 

een balans vinden tussen de toelatingsplanologie en ontwikkelingsplanologie.  

 

Voor de komende decennia staat de provincie Noord-Brabant voor een aantal grote 

maatschappelijke vraagstukken. Het betreft de volgende vraagstukken: 

1. De ruimtelijke kwaliteit staat onder druk. 

2. Veranderend klimaat. 

3. Achteruitgang biodiversiteit 

4. Veranderend landelijk gebied. 

5. Toenemende behoefte aan duurzame energie. 

6. Toenemende concurrentie tussen economische regio’s. 

7. Afnemende bevolkingsgroei. 

8. Toenam van de mobiliteit. 

Voornoemde opgaven leiden tot ruimtelijke keuzes voor de toekomstige ontwikkeling van 

Noord-Brabant. De provincie kiest daarbij voor een duurzame ontwikkeling waarin de kwaliteiten 

van de provincie sturend zijn bij de ruimtelijke keuzen die de provincie de komende jaren moet 

maken. In de structuurvisie is aangegeven hoe aan die ruimtelijke keuzen invulling moet worden 

gegeven. 

 
De ruimtelijke visie van de provincie bestaat op hoofdlijnen uit een robuust en veerkrachtig 
natuur- en watersysteem met aandacht voor hoogwaterbescherming, droogte en biodiversiteit. 
Een multifunctioneel landelijk gebied, waar de functies landbouw, recreatie en natuur in relatie 
tot elkaar ruimte krijgen. Met aandacht voor cultuurhistorische waarden en de leefbaarheid van 
kleine kernen. En een gevarieerd en aantrekkelijk stedelijk gebied, met sterke steden, groene 
geledingszones en uitloopgebieden (intensieve recreatie, stadslandbouw). Met aandacht voor 
sterke regionale economische clusters, (inter)nationale bereikbaarheid, knooppuntontwikkeling 
(zowel in de centra als aan de randen van de steden). Dit is vertaald in de volgende 13  
provinciale ruimtelijke belangen: 
1. Regionale contrasten; 
2. Een multifunctioneel landelijk gebied; 
3. Een robuust en veerkrachtig water- en natuursysteem; 
4. Een betere waterveiligheid door preventie; 
5. Koppeling van waterberging en droogtebestrijding; 
6. Ruimte voor duurzame energie; 
7. Concentratie van verstedelijking; 
8. Sterk stedelijk netwerk: BrabantStad; 
9. Groene geledingszones tussen steden; 
10. Goed bereikbare recreatieve voorzieningen; 
11. Economische kennisclusters; 
12. (inter)nationale bereikbaarheid; 
13. Beleefbaarheid stad en land vanaf de hoofdinfrastructuur. 
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De ruimtelijke belangen en keuzen zijn in vier ruimtelijk structuren geordend. Binnen deze 

structuren worden de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen opgevangen. Samen 

vormen deze structuren de provinciale ruimtelijke structuur. Het betreft: 

1. De groenblauwe structuur. 

De provincie kiest hier voor functieontwikkeling gecombineerd met de ontwikkeling van 

een robuust raamwerk met landschappelijke kwaliteit, bestaande uit bestaande natuur, 

watersystemen en nieuwe natuur in hiervoor kansrijke gebieden. De structuur is nodig 

voor een goed waterbeheer en biedt mogelijkheden om in te spelen op de effecten van 

klimaatverandering. 

2. Het landelijk gebied. 

De provincie kiest hier voor het perspectief van multifunctionele gebruiksruimte. Met 

behoud van agrarische productieruimte in die delen van het landelijk gebied waar de 

landbouw leidend is voor nieuwe ontwikkelingen. 

3. De stedelijke structuur. 

De provincie kiest hier voor twee perspectieven. Ten eerste stedelijk concentratiegebied 

waar de groei van de verstedelijking opgevangen wordt. De provincie wil de 

verstedelijking op goed ontsloten plekken concentreren en de groene ruimte tussen de 

steden open houden. Ten tweede kernen in het landelijk gebied die zo veel mogelijk 

wordt ontzien van verdere verstedelijking doordat daar alleen de opvang van de eigen 

verstedelijkingsbehoefte wordt opgevangen. 

4. De infrastructuur. 

De provincie kiest hier voor een goede bereikbaarheid van BrabantStad en de 

economische kennisclusters van Noord-Brabant. Voor personenvervoer zijn het 

hoofdwegennet en het OV-netwerk Brabant-Stad de dragers. Het goederenvervoer wordt 

zoveel mogelijk via de te ontwikkelen Goederenruit (spoor en waterwegen) geleid om zo 

ruimte te maken voor het versterken van de (inter)nationale ontsluiting (weg, water, spoor 

en lucht) van de Brabantse steden. 
 

Onderzoek 
Blijkens de Structurenkaart behorende bij de structuurvisie ligt Almkerk, en daarmee ook het 
plangebied, in een kern in landelijk gebied behorende tot de stedelijke structuur. 
 

  
Afbeelding 2: uitsnede Structurenkaart  
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De provincie stuurt in de kernen in het landelijk gebied aan op een concentratie van 
verstedelijking. Deze sturing sluit aan op de sturing voor stedelijke concentratiegebieden. 
 

Binnen het plangebied van de beheersverordening ‘Almkerk-Centrum 2013’ is sprake van een 

beheersituatie. Er is derhalve geen sprake van strijdigheid met de structuurvisie. 
 
Verordening Ruimte  

Op 1 maart 2011 is de Verordening Ruimte van de provincie Noord-Brabant in werking 

getreden. Een eerste wijziging daarvan heeft plaatsgevonden en heeft geleid tot de vaststelling 

van de Verordening Ruimte 2012. De provincie is voornemens jaarlijks te bezien of actualisatie 

van de verordening gewenst is.  

De onderwerpen die in de verordening staan, komen uit de provinciale structuurvisie. De 

verordening stelt de belangen die in de structuurvisie zijn genoemd veilig. De regels die in de 

verordening staan moeten gemeente in acht nemen bij het opstellen van ruimtelijke 

instrumenten. Daarnaast regelt de verordening de organisatie van het regionaal ruimtelijk 

overleg waarin afspraken worden gemaakt over woningbouw, bedrijventerreinen en kantoren 

locaties. De verordening kent ook een aantal regels die de burger bindt. Deze hebben 

betrekking op de ontwikkeling van intensieve veehouderij in de zogenaamde 

extensiveringsgebieden, verwevingsgebieden, landbouwontwikkelingsgebieden en in het 

bijzonder op de intensieve geiten- en schapenhouderijen.  

 

Belangrijke onderwerpen in de verordening zijn: 

1. Ruimtelijke kwaliteit. 

2. Stedelijke ontwikkelingen. 

3. Natuurgebieden en andere gebieden met waarden. 

4. Agrarische ontwikkelingen, waaronder de intensieve veehouderij; 

5. Overige ontwikkelingen in het landelijk gebied. 

 

Onderzoek 
Blijkens de kaart Stedelijke ontwikkeling behorende bij de Verordening ruimte 2012 van de 
provincie Noord-Brabant ligt Almkerk, en daarmee ook het plangebied, in een kern in landelijk 
gebied behorende tot de stedelijke structuur. 

  
Afbeelding 3: uitsnede kaart Stedelijke ontwikkeling 
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Toelichting 

Vastgesteld 

Binnen het plangebied van de beheersverordening ‘Almkerk-Centrum 2013’ is sprake van een 

beheersituatie. Er is derhalve geen sprake van strijdigheid met de Verordening Ruimte 2012 

van de provincie Noord-Brabant. 

 

4.1.3 Regionaal beleid 

Regionale Nota Economisch Beleid Land van Heusden en Altena 

Samen met de gemeente Aalburg en Werkendam heeft de gemeente Woudrichem in 2008 

regionaal economisch beleid opgesteld. De behoefte daartoe is mede voortgekomen uit de 

ligging van de regio. De gemeente liggen namelijk alleen in het noorden van Noord-Brabant en 

worden omringd door water. Hierdoor zijn de gemeenten sterk op elkaar aangewezen en er bij 

gebaat samen op te trekken en zich gezamenlijk naar buiten toe te profileren. Gezamenlijk 

economisch beleid en de ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein kan bijdragen aan het 

versterken en professionaliseren van de samenwerking. Ook het regionale bedrijfsleven staat 

positief tegenover economische samenwerking. De Regionale Nota Economisch Beleid Land 

van Heusden en Altena is uitgewerkt in een economisch actieprogramma. 

 

Onderzoek 

Binnen het plangebied van de beheersverordening ‘Almkerk-Centrum 2013’ is sprake van een 

beheersituatie. Er worden geen (economische) functies toegevoegd. Er is derhalve geen sprake 

van strijdigheid met Nota Economisch Beleid Land van Heusden en Altena. 

 

4.1.4 Gemeentelijk beleid 

Toekomstvisie Woudrichem 2020 

In maart 2009 heeft de gemeenteraad de Toekomstvisie Woudrichem 2020 vastgesteld. Doel 

van de toekomstvisie van de gemeente Woudrichem is om bij te dragen aan: 

1. Het geven van een antwoord op de vraag hoe de gemeente inwoners, organisaties en 

bedrijven een prettig woon-, werk-, en leefklimaat kan bieden; 

2. Het daadkrachtig kunnen inspelen op vele veranderingen en ontwikkelingen waar de 

gemeente mee te maken heeft; 

3. Het voorbereid zijn op regionale ontwikkelingen die op de gemeente afkomen en die om 

samenwerking vragen; 

4. Het samenwerken aan een gemeenschap waar het goed toeven is. 

 

Onderzoek 

Binnen het plangebied van de beheersverordening ‘Almkerk-Centrum 2013’ is sprake van een 

beheersituatie. Er is dan ook geen sprake van strijdigheid met de Toekomstvisie 2020. 

 

Woonvisie Woudrichem 2011 - 2015 

De gemeente Woudrichem heeft het beleid omtrent wonen neergelegd in de Woonvisie 

Woudrichem 2011 – 2015. De woonvisie is opgesteld in samenwerking met drie 

wooncorporaties die in Woudrichem actief zijn. De woonvisie is een verlengstuk van de 

Toekomstvisie 2012 en het Coalitieakkoord 2010-2014.  
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Uitgangspunt van de woonvisie is het bieden van voldoende aanbod van woningen in een 

geschikte woonomgeving, waarbij de zelfredzaamheid van inwoners van Woudrichem 

ondersteund wordt en verstrekt wordt door het bieden van geschikte huisvesting, afgestemd op 

de veranderde bevolkingssamenstelling en de daaruit voortvloeiende woonwensen en 

kwaliteitseisen. De hoofdlijnen van het beleid betreffen: 

1. Vergroten aanbod en keuzevrijheid starters. 

2. Focus op doorstroming. 

3. Voldoende gedifferentieerd aanbod van toenemende groep ouderen. 

4. Voldoende betaalbare woningen voor huishoudens met een laag inkomen. 

 

Aangezien het aantal inwoners in de gemeente Woudrichem afneemt, verschuift de focus van 

kwantiteit naar kwaliteit.  Gelet daarop gelden de volgende uitgangspunten: 

1. Nieuwbouwproductie naar behoefte (bouwopgave op maat). 

2. Regionale afstemming. 

3. Aandacht voor kwaliteit van het wonen en duurzaamheid. 

 

Het maatschappelijk en ruimtelijk leefbaar houden van de kernen is een van de belangrijkste 

taken van de gemeente. Voldoende differentiatie binnen en tussen kernen en het op peil 

houden van het bestaande voorzieningenniveau zijn belangrijke speerpunten. Daarnaast wordt 

gestreefd naar vitaliteit en aantrekkelijkheid van de kernen. De hoofdlijnen van beleid op dit 

punt betreffen: 

1. Kwaliteit van leven, wonen en werken in dorpen/kernen. 

2. Voorzieningenniveau op peil. 

3. Aandacht voor vitale en aantrekkelijke dorpen en kernen. 

 

In de woonvisie zijn afspraken en doelstellingen geformuleerd, teneinde op het gebied van 

wonen het beleid uit de woonvisie te waarborgen. In de woonvisie is een uitvoeringsprogramma 

opgenomen. 

 

Onderzoek 

Binnen het plangebied van de beheersverordening ‘Almkerk-Centrum 2013’ is sprake van een 

beheersituatie. Er worden geen woonfuncties toegevoegd. Er is geen sprake van strijdigheid 

met de Woonvisie 2011 – 2015. 

 

GVVP Land van Heusden en Altena, gezamenlijk verkeers- en vervoerplan Woudrichem 
De gemeente Woudrichem heeft met de gemeenten Aalburg en Werkendam gezamenlijk 

verkeersbeleid opgesteld. Het betreft het Gemeentelijk Verkeers- en VervoerPlan (GVVP). Met 

het GVVP wordt gestreefd naar een samenhangend beleid, wat ook leidt tot een herkenbare 

inrichting voor de weggebruiker. De gemeenteraad van de gemeente Woudrichem heeft op 17 

mei 2011 het GVVP vastgesteld.  

 

Het GVVP is gericht op verkeer en vervoer in de breedte: naast verkeersveiligheid is het GVVP 

ook gericht op leefbaarheid en bereikbaarheid. Het GVVP is opgebouwd rond drie hoofdpijlers: 

Leefbaarheid, Verkeersveiligheid en Bereikbaarheid. Bij het opstellen van het GVVP is 

gestreefd naar een optimale samenhang tussen de drie pijlers. Keuzes op gebied van de ene 

pijler hebben namelijk onlosmakelijk gevolgen voor de andere pijlers.  
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Onderzoek 
Binnen het plangebied van de beheersverordening ‘Almkerk-Centrum 2013’ is sprake van een 

beheersituatie. Er is geen sprake van strijdigheid met het GVVP. 
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5  Omgevingsaspecten 

Dit hoofdstuk geeft een nadere toelichting op enkele sectorale aspecten van de 

beheersverordening ‘Almkerk - Centrum’. Nu binnen het plangebied alleen sprake is van een 

beheersituatie en er dus geen ontwikkelingen plaatsvinden, kan in zijn algemeenheid worden 

vastgesteld dat de uitvoering van de verordening niet zal leiden tot nadelige gevolgen voor de 

omgeving, aangezien in de huidige situatie niet van knelpunten is gebleken. In beginsel is 

onderzoek dan ook niet nodig. Een en ander is per omgevingsaspect beoordeeld en 

verantwoord. De beoordeling en verantwoording is opgenomen in de navolgende paragrafen 

opgenomen. 

 

5.1 Luchtkwaliteit 

Wet Luchtkwaliteit 

Op basis van de Wet luchtkwaliteit (titel 5.2 ‘Luchtkwaliteitseisen’ van de Wet milieubeheer) dient 

voor deze beheersverordening het aspect luchtkwaliteit worden beoordeeld. 

 

Onderzoek 
Een beheersverordening ziet alleen op het beheer van een gebied (conserverend van aard), 

waardoor er geen ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. De concentraties 

luchtverontreinigende stoffen zullen derhalve niet toenemen als gevolg van dit plan. Om die 

reden is het uitvoeren van een luchtkwaliteitonderzoek en de toetsing aan de normen van de 

Wet luchtkwaliteit niet aan de orde.  

 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de concentraties van de meest van belang 

zijnde stoffen bepaald ter plaatse van het plangebied. Voor wegverkeer zijn dit stikstofdioxide 

(NO2) en fijn stof (PM10). In de volgende afbeeldingen (afbeeldingen 4 en 5) zijn de 

concentraties van deze stoffen weergegeven voor het peiljaar 2011. Deze concentraties zijn 

afkomstig van de NSL-monitoringstool. In de omgeving van het plangebied is in deze tool alleen 

provinciale weg N322 meegenomen, welke in het noorden van de kern is gelegen.  
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Afbeelding 4: Overzicht concentraties NO2, peiljaar 2011        Afbeelding 5: Overzicht concentraties PM10, peiljaar 2011 

 

Het jaargemiddelde concentraties NO2 en PM10 nabij het plangebied de jaargemiddelde 

grenswaarde wordt voor de beide stoffen van 40 µg/m3 niet overschreden. Daarnaast is de 

trend dat in de toekomst de emissies en de achtergrondconcentraties van deze stoffen zullen 

dalen.  

 

Conclusie  

Het aspect ‘Luchtkwaliteit’ leidt niet tot belemmeringen. 

 

5.2 Geluid 

Wet Geluidhinder (wegverkeerslawaai) 

De Wet geluidhinder (Wgh) verlangt inzicht in de akoestische effecten bij realisatie van  nieuwe 

geluidgevoelige objecten, zoals woningen of scholen of geluidbronnen.  

 

Onderzoek 

Nu de beheersverordening alleen ziet op het beheer van het plangebied en geen sprake is van 

ontwikkelingen, is het niet nodig om met betrekking tot het aspect ‘Geluid’ onderzoek te doen. 

 

Conclusie  
Het aspect ‘Geluid’ leidt niet tot belemmeringen. 

 

5.3 Bodemkwaliteit 

Wet bodembescherming  

De Wet bodembescherming (Wbb) voorziet in maatregelen indien sprake is van ernstige 

bodemverontreiniging. Het doel van de Wbb is in de eerste plaats het beschermen van de (land- 

of water-) bodem zodat deze kan worden benut door mens, dier en plant, nu en in de toekomst. 
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Via de Wbb heeft de Rijksoverheid de mogelijkheid algemene regels te stellen voor de 

uitvoering van werken, het transport van stoffen en het toevoegen van stoffen aan de bodem.  

 

Ontwikkelingen kunnen pas plaatsvinden als de bodem, waarop deze ontwikkelingen gaan 

plaatsvinden, geschikt is of geschikt is gemaakt voor het beoogde doel. Bij 

nieuwbouwactiviteiten dient de bodemkwaliteit door middel van onderzoek in beeld te zijn 

gebracht. In het algemeen geldt dat nieuwe bestemmingen bij voorkeur op een schone bodem 

dienen te worden gerealiseerd.  

Besluit bodemkwaliteit 

Het doel van het Besluit bodemkwaliteit (2008) is de bodem beter te beschermen en meer 

ruimte te bieden voor nieuwe bouwprojecten. Ook geeft het besluit gemeenten en provincies 

meer verantwoordelijkheid om de bodem te beheren. Het Bouwstoffenbesluit (Bsb) is 

opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit.  

 

Bodemkwaliteitskaart regio Brabant 
De gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, 

Geertruidenberg, Gilze-Rijen, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem hebben in oktober 2011 

de Bodemkwaliteitskaart regio Brabant geactualiseerd. De desbetreffende regionale 

bodemkwaliteitskaart is opgesteld conform de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten van het 

voormalige ministerie van VROM van 3 september 2007. In de richtlijn zijn de onderwerpen 

benoemd die essentieel worden geacht om de kwaliteit van het grondverzet te kunnen 

waarborgen. Deze onderwerpen zijn dan ook technisch-inhoudelijk onderbouwing van de 

bodemkwaliteitskaart meegenomen. 

 

De bodemkwaliteitskaart is ingedeeld in bodemkwaliteitszones. Deze zones zijn gebaseerd op 

de gebruikshistorie en de milieuhygiënische bodemkwaliteit, eventueel in combinatie met de 

bodemopbouw. Er is sprake van de volgende bodemkwaliteitszones: 

 

 
Afbeelding 6: bodemkwaliteitszones (bron: bijlage 2 Rapport Bodemkwaliteitskaart regio Brabant)  

 

Onderzoek 
Op basis van de bodemkwaliteitskaart kan worden vastgesteld of de bodem vervuild is en 

maatregelen moeten worden getroffen. Nu de beheersverordening alleen ziet op het beheer van 

het plangebied en geen sprake is van ontwikkelingen, is het niet nodig om met betrekking tot 

het aspect ‘Bodemkwaliteit’ nader onderzoek te doen. Een omschrijving van de bodemkwaliteit 

in het plangebied volstaat.  
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De bovengrond in het plangebied is ingedeeld in de bodemkwaliteitszone ‘Zone 1’. Dit betekent 

dat voldaan wordt aan de bodemkwaliteitsklasse AW2000 (achtergrondwaarden).  

 

 
Afbeelding 7 : uitsnede indeling bodemkwaliteitszones bovengrond (bron: Bijlage 2 Rapport Bodemkwaliteitskaart regio 

Brabant) 
 

De ondergrond in het plangebied is ingedeeld in de bodemkwaliteitszone ‘Zone 5’. Dit betekent 

dat voldaan wordt aan de bodemkwaliteitsklasse AW2000 (achtergrondwaarden. 

 
Conclusie 

Het aspect ‘Bodemkwaliteit’ leidt niet tot belemmeringen. 

 

5.4 Externe veiligheid 

 

Inleiding 
Externe veiligheid richt zich op het beheersen van activiteiten die een risico voor de omgeving 

kunnen opleveren, zoals milieurisico’s, transportrisico’s en risico’s die kunnen optreden bij de 

productie, het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen in inrichtingen. Bij de (her)inrichting 

van een gebied bepaalt de externe veiligheidssituatie mede de ruimtelijke (on)mogelijkheden. 

 

In het kader van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gelezen in samenhang met de regels 

omtrent externe veiligheid moet worden onderzocht of er sprake is van aanwezigheid van 

risicobronnen in de nabijheid van de locatie waarop het Wro besluit betrekking heeft en dienen 

het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR), en de eventuele toename hiervan, 

berekend te worden.  
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Het PR is de kans per jaar dat een persoon op een bepaalde plaats overlijdt als rechtstreeks 

gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen, indien hij onafgebroken en onbeschermd op die 

plaats zou verblijven. Het PR wordt weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting of 

langs een vervoersas. De normstelling heeft de status van een grenswaarde die niet 

overschreden mag worden. Voor kwetsbare objecten wordt in zowel bestaande als nieuwe 

situaties het niveau van 10-6 per jaar als grenswaarde gehanteerd. Nieuwe beperkt kwetsbare 

objecten zijn alleen toegestaan onder een gewichtige motivering. Bestaande beperkt kwetsbare 

objecten zijn toegestaan binnen de PR 10-6 contour.  

Het GR kan worden beschouwd als de maat van maatschappelijke ontwrichting in geval van 

een calamiteit (en drukt dus de kans per jaar uit dat een groep mensen van minimaal 10 

personen overlijdt als rechtstreeks gevolg van een calamiteit). De normstelling heeft de status 

van een oriënterende waarde. Deze waarde is geen vastgestelde wettelijke norm. Desondanks 

hebben overheden en betrokken private instellingen een inspanningsverplichting om te voldoen 

aan deze oriënterende waarde en dient een toename van het GR bestuurlijk te worden 

verantwoord.  

Besluit externe veiligheid inrichtingen 

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) uit 2004 legt veiligheidsnormen op aan 

overheden die besluiten nemen over bedrijven die een risico vormen voor personen buiten het 

bedrijfsterrein. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld chemische fabrieken, LPG-tankstations en 

spoorwegemplacementen waar goederentreinen met gevaarlijke stoffen rangeren. Deze 

bedrijven verrichten soms risicovolle activiteiten dichtbij (beperkt) kwetsbare objecten 

waaronder woningen, ziekenhuizen, scholen, winkels, horecagelegenheden en sporthallen. 

Hierdoor ontstaan risico’s voor mensen die in de buurt ervan wonen of werken.  

 

Het besluit verplicht gemeenten en provincies bij het verlenen van milieuvergunningen en het 

maken van bestemmingsplannen met externe veiligheid rekening te houden. Dit betekent 

bijvoorbeeld dat woningen op een bepaalde afstand moeten staan van een bedrijf dat werkt met 

gevaarlijke stoffen. 

Regelgeving transport van gevaarlijke stoffen over wegen, water en spoor 

De regelgeving met betrekking tot het transport van gevaarlijke stoffen over openbare wegen, 

water en spoorwegen is neergelegd in de circulaire “Risiconormering vervoer gevaarlijke 

stoffen” (cRNVGS). Deze circulaire is per 31 juli 2012 gewijzigd. In 2013 treedt het Besluit 

transportroutes externe veiligheid (Btev) in werking. Hierin staan regels op het gebied van 

externe veiligheid voor de ruimtelijke inrichting rond wegen, waterwegen en spoorwegen met 

vervoer van gevaarlijke stoffen. 

 

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van het Btev zijn de uitgangspunten van de Basisnetten 

Weg, Spoor en Water als bijlage bij de cRNVGS opgenomen. 

Regelgeving transport van gevaarlijke stoffen via buisleidingen  

Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in werking getreden. Het 

Bevb regelt onder andere welke veiligheidsafstanden moeten worden aangehouden rond 

buisleidingen met gevaarlijke stoffen. De normstelling is in lijn met het Besluit externe veiligheid 

inrichtingen (Bevi). Daarmee zijn nieuwe kwetsbare objecten binnen de PR 10-6 contour niet 
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toegestaan. Ook is vastgesteld dat wanneer binnen het invloedsgebied van een buisleiding een 

ruimtelijk besluit wordt genomen, de verantwoordingsplicht van toepassing is. 

 

Het Bevb gaat uit van een belemmerde strook van 4 of 5 meter, afhankelijk van de werkdruk. 

Voor deze strook geldt een bouwverbod en een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van 

werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden.     

 

Net als bij het Bevi worden de risicoafstanden en rekenmethodiek die volgen uit het Bevb 

opgenomen in een regeling, de Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb).  

 

Onderzoek 
De beheersverordening maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk en richt zich alleen op het 

beheer van het plangebied. In het Besluit externe veiligheid inrichtingen wordt een dergelijk plan 

beschouwd als een nieuwe situatie, waarvoor het aspect externe veiligheid moet worden 

afgewogen.    

 

In het plangebied zijn meerdere kwetsbare objecten, zoals woningen, aanwezig.   

In of in de nabijheid van het plangebied bevinden zich geen risicobronnen. 

 
Conclusie 
De beheersverordening legt de bestaande situatie vast. In het plangebied zijn geen 
risicobronnen aanwezig. Het aspect ‘externe veiligheid’ leidt niet tot belemmeringen. 

 

5.5 Water 

 
Waterwet 
De Waterwet regelt het beheer van de waterkeringen, het oppervlaktewater en het grondwater, 
verbetert de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening en zorgt voor een 
eenduidige bestuurlijke procedure en daarbij behorende rechtsbescherming voor besluiten. De 
Waterwet dient als paraplu om de Kaderrichtlijn Water (KRW) te implementeren en geeft ruimte 
voor implementatie van toekomstige Europese richtlijnen. 
De waterschappen hebben een bevoegdheid voor het verlenen van vergunningen voor 
grondwateronttrekkingen, bemalingen en infiltraties, met uitzondering van onttrekkingen voor 
drinkwater, koude en warmteopslag en grote industriële onttrekkingen van meer dan 150.000 
m3/jaar. Gemeenten hebben verdergaande taken en bevoegdheden in het kader van de 
zorgplicht voor het inzamelen van afvalwater in de riolering en voor hemelwater en grondwater. 
 
Nationaal Bestuursakkoord Water 
In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) is het kabinetsstandpunt over het waterbeleid in 
de 21e eeuw vastgelegd. De hoofddoelstellingen zijn: het waarborgen van het veiligheidsniveau 
bij overstromingen en het verminderen van wateroverlast. Daarbij wordt de voorkeur gegeven 
aan ruimtelijke maatregelen boven technische maatregelen. 
 
In het NBW is ook de watertoets als procesinstrument opgenomen. De watertoets is het proces 
van vroegtijdig informeren, adviseren en beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in 
ruimtelijke plannen en besluiten. Het doel van dit instrument is waarborgen dat de 
waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet in beschouwing worden genomen als het gaat 
om waterhuishoudkundige relevante ruimtelijke plannen en besluiten. Uitvoering van de 
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watertoets betekent in feite dat  de gemeente en de waterbeheerder samenwerken bij het 
uitwerken van ruimtelijke plannen, zodat problemen in het gebied zelf en de omgeving worden 
voorkomen. De watertoets is sinds 2003 verankerd in het Besluit ruimtelijke ordening en 
hiermee verplicht voor alle ruimtelijke plannen en besluiten. 
In 2008 is het NBW geactualiseerd met als doel de watersystemen in 2015 op orde te krijgen, 
met name op het gebied van wateroverlast en watertekort. 
 
Kaderrichtlijn water 
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) geeft een kader voor de bescherming van de 
ecologische en chemische kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater. Zo dienen alle 
waterlichamen in 2015 een “goede ecologische toestand” (GET) te hebben bereikt en dienen 
sterk veranderende c.q. kunstmatige wateren in 2015 een “goed ecologisch potentieel” (GEP) te 
hebben bereikt. De chemische toestand dient in 2015 voor alle wateren (natuurlijk en 
kunstmatig) goed te zijn. 
 
Waterbeheer 21e eeuw (WB21) 
In september 2000 heeft de commissie Waterbeheer 21e eeuw advies uitgebracht over het 
toekomstig waterbeheer in Nederland. Belangrijk onderdeel van WB21 is het uitgangspunt van 
ruimte voor water. Er mag geen afwenteling plaatsvinden. Berging moet binnen het 
stroomgebied plaatsvinden. Dit betekent onder andere het aanwijzen en instandhouden van 
waterbergingsgebieden. Daarnaast wordt verdroging bestreden en worden watertekorten 
verminderd. 
 
Beleid Waterschap Rivierenland 
De waterbeheerder ter plaatse van het plangebied is het Waterschap Rivierenland. Het 
Algemeen  bestuur van het Waterschap Rivierenland heeft in oktober 2009 het 
Waterbeheerplan 2010-2015 vastgesteld.  

Het plan heeft een integraal en strategisch karakter. De opgaven waar het Waterschap voor 
staat, zijn groot. Het Waterschap wil het beheergebied in 2015 klimaatbestendig hebben op 
basis van de huidige klimaatscenario’s. De primaire waterkeringen zijn dan op orde, dat wil 
zeggen dat ze voldoen aan de dan geldende normen. Daarnaast is het doel dat in 2027 de 
KRW-doelstellingen voor de waterkwaliteit worden gehaald. Hiervoor is het nodig in de periode 
2010 tot en met 2015 een groot aantal maatregelen te treffen om vooral de ecologische 
waterkwaliteit te verbeteren. Ook het stedelijk gebied zal klimaatbestendig moeten worden 
gemaakt. Samen met de gemeenten wordt in de planperiode verder ingegaan op de ingeslagen 
weg om het waterbergend vermogen van stedelijk water te vergroten en de waterkwaliteit te 
verbeteren. Daarnaast geeft het Waterschap met de gemeenten verder vorm aan de 
samenwerking in de afvalwaterketen.  

Tenslotte wil het Waterschap de watercondities voor de natte natuur, zoals Natura-2000 
gebieden en verdroogde gebieden, verbeteren en de waterkwaliteit in wateren met aquatische 
natuurwaarden beschermen en waar mogelijk verbeteren. Het Waterschap vindt het daarnaast 
belangrijk dat de wijze waarop het beheer en onderhoud plaatsheeft beschreven wordt in de 
waterparagraaf. Bijvoorbeeld over peilbeheer, natuurvriendelijk onderhoud en energiebewust 
beheer. 

Waterplan Woudrichem 
Het Waterplan Woudrichem heeft als doel om het waterbeleid binnen de gemeente en tussen 
de waterpartners (gemeente, waterschap, provincie, Brabant Water) op elkaar af te stemmen. 
Het waterplan bevat de gezamenlijke visie van de waterpartners op het gewenste waterbeheer 
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binnen de kernen van de gemeente en het landelijk gebied. Daarnaast is in het waterplan een 
pakket aan maatregelen opgenomen dat het waterbeheer in Woudrichem moet verbeteren.  
 
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 
In dit rioleringsplan geeft de gemeente Woudrichem aan hoe ze invulling geeft aan de 
specifieke zorgtaken rondom afval-, hemel- en grondwater. Vanuit de Wet milieubeheer zijn 
gemeenten verplicht een GRP op te stellen. Voor het eerst betreft het hier een verbreed GRP 
(vGRP) omdat de Wet gemeentelijke watertaken sinds begin 2008 de nieuwe gemeentelijke 
zorgtaken voor hemel- en grondwater expliciet vastlegt. Aangezien water- en rioleringsbeheer in 
toenemende mate integraal benaderd worden, heeft dit vGRP een samenhang met het onlangs 
samen met het waterschap opgestelde Waterplan. 
 
Onderzoek 
In het plangebied bevinden zich één hoofdwatergang de ‘Alm’, deze is als zodanig bestemd. In 
het plangebied bevinden zich geen waterkeringen.   
 
De beheersverordening ziet alleen op het beheer van het plangebied. Er is geen sprake van 
ontwikkelingen. Nu in deze situatie geen sprake is van knelpunten, is het niet nodig om met 
betrekking tot het aspect ‘Water’ verder onderzoek te doen.  
 
Conclusie 
Het aspect ‘Water’ leidt niet tot belemmeringen. 

 

5.6 Natuur en ecologie 

Soortenbescherming 

De Flora- en faunawet (hierna: Ffw) beschermt alle in het wild levende zoogdieren, vogels, 

reptielen en amfibieën. Van deze soortgroepen zijn alleen Huismuis, Bruine en Zwarte rat niet 

beschermd. Van de vissen, ongewervelde dieren (zoals vlinders, libellen en sprinkhanen) en 

planten zijn alleen de in de wet genoemde soorten beschermd.  

 

De Ffw gaat uit van het “nee, tenzij”-principe. Dit betekent dat alleen onder bepaalde (zeer 

stringente) voorwaarden een inbreuk mag worden gemaakt op de bescherming van soorten en 

hun leefomgeving. Daarnaast beschermt de wet niet alleen soorten in het algemeen, maar ook 

individuen van soorten. 

 

Voor ruimtelijke ingrepen die gevolgen hebben voor een beschermde soort en/of zijn leefgebied 

moet een ontheffing op grond van de Ffw worden aangevraagd. Voor een aantal soorten geldt 

daarenboven het beschermingsregime van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Voor 

werkzaamheden die uit een bestemmingsplan voortvloeien dient voor de start van die 

werkzaamheden ontheffing te worden aangevraagd indien beschermde soorten voorkomen. Bij 

de vaststelling van een bestemmingsplan dient duidelijk te zijn of en in hoeverre een ontheffing 

kan worden verkregen. 

 

De wettelijk beschermde soorten zijn ingedeeld in de volgende vier categorieën. 

- Meer algemene soorten (tabel 1 Ffw): voor deze soorten is een algemene 

vrijstellingsregeling van kracht in geval van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling. 
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- Andere, niet algemeen voorkomende soorten (tabel 2 Ffw), met uitzondering van 

beschermde inheemse vogels: ontheffing is alleen mogelijk indien geen afbreuk wordt 

gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort. Er is echter geen 

ontheffing nodig indien gewerkt wordt volgens een gedragscode. Deze code dient door 

een sector of ondernemer zelf opgesteld te worden en dient vervolgens goedgekeurd te 

zijn door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI). 

- Strikt beschermde soorten (tabel 3 Ffw): voor deze soorten dient in geval van ruimtelijke 

inrichting of ontwikkeling altijd ontheffing te worden aangevraagd van de Ffw. Ontheffing 

wordt alleen verleend indien er geen alternatief is en geen afbreuk wordt gedaan aan de 

gunstige staat van instandhouding van de soort. Voor soorten in tabel 3 die ook op 

Bijlage IV van de Habitatrichtlijn (HR) voorkomen, wordt ontheffing echter alleen nog 

maar verleend indien er daarnaast een dwingende reden van groot openbaar belang is; 

dit is het gevolg van een uitspraak van de Raad van State1. 

- Beschermde inheemse vogels: deze vallen onder de Europese Vogelrichtlijn (VR). 

Ruimtelijke inrichting of ontwikkeling en dwingende redenen van groot openbaar belang 

zijn volgens een uitspraak van de Raad van State2 geen reden om ontheffing te verlenen. 

Ontheffing is uitsluitend toegestaan op basis van de ontheffingsgronden die in de VR zijn 

genoemd. Overigens is het, indien geen ontheffing nodig is, volgens de huidige 

interpretatie van de wet wel verplicht rekening te houden met het broedseizoen van 

vogels. Voor sommige vogelsoorten met vaste verblijfplaatsen geldt dat deze vaste 

verblijfplaatsen en het essentiële leefgebied jaarrond beschermd zijn. 

 

Indien soorten van tabel 2 en/of 3 en/of vogels voorkomen, geldt dat een ontheffingsaanvraag 

niet aan de orde is indien mitigerende maatregelen (voorafgaand aan de ruimtelijke 

ontwikkeling) getroffen kunnen worden die het behoud van de functionaliteit van de 

voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaatsen van de soorten garanderen. Ontheffing is 

dan niet nodig, omdat er geen sprake is van overtreding van de Ffw. Er kan worden volstaan 

met het werken volgens een ecologisch werkprotocol, dat moet worden opgesteld door een 

deskundige; ook bij het overzetten van dieren moet een deskundige worden betrokken. 

Eventueel kan overigens wel ontheffing worden aangevraagd (die dan wordt afgewezen) om de 

mitigerende maatregelen te laten goedkeuren. 

 

Overigens geldt voor alle in het wild levende planten- en diersoorten de zogenaamde zorgplicht. 

Dit houdt in dat “voldoende zorg” in acht moet worden genomen voor alle planten en dieren en 

hun leefomgeving. Concreet betekent dit dat bij ruimtelijke ontwikkeling gezorgd moet worden 

dat dieren niet gedood worden en dat planten verplant worden. Ook dient gelet te worden op 

bijvoorbeeld de voortplantingsperiode van amfibieën en de zoogperiode van zoogdieren. 

Gebiedsbescherming 

Het voormalige ministerie van LNV heeft in 1990 de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 

geïntroduceerd. De EHS bestaat uit een netwerk van natuurgebieden. Het doel van de EHS is 

de instandhouding en ontwikkeling van deze natuurgebieden om daarmee een groot aantal 

soorten en ecosystemen te laten voortbestaan. 

 

                                                      
1 Zie ABRS 21 januari 2009, zaak nr. 200802863/1 
2 zie ABRS 13 mei 2009, zaak nr. 200802624/1 
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Bescherming van (natuur)gebieden heeft daarnaast ook plaats middels de 

Natuurbeschermingswet. Daaronder vallen de volgende typen gebieden: 

 Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden); 

 Beschermde Natuurmonumenten; 

 Wetlands. 

 

Binnen beschermde natuurgebieden gelden (strenge) restricties voor ruimtelijke ontwikkelingen. 

Voor activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de beschermde natuur geldt een 

vergunningplicht. 

 

Onderzoek 
De beheersverordening ziet alleen op het beheer van het plangebied. Er is geen sprake van 

ontwikkelingen. Nu in deze situatie geen sprake is natuurwaarden die een nadere afweging 

eisen, is het niet nodig om met betrekking tot het aspect ‘Natuur en ecologie’ onderzoek te 

doen. 

 

Conclusie  
Het aspect ‘Natuur en ecologie’ leidt niet tot belemmeringen. 

 

5.7 Cultuurhistorie en archeologie 

Wet op de archeologische monumentenzorg 

In de Wet op de archeologische monumentenzorg (2007) zijn de uitgangspunten van het 

Verdrag van Malta (1992) binnen de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. De wet regelt 

de bescherming van archeologisch erfgoed in de bodem, de inpassing ervan in de ruimtelijke 

ontwikkeling en de financiering van opgravingen, waarbij in beginsel geldt: “de veroorzaker 

betaalt”. Het belangrijkste doel van de wet is het behoud van het bodemarchief “in situ” (ter 

plekke), omdat de bodem de beste garantie biedt voor een goede conservering van de 

archeologische waarden. Het is verplicht om in het proces van ruimtelijke ordening tijdig 

rekening te houden met de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden. Op die 

manier komt er ruimte voor overweging van archeologievriendelijke alternatieven.  

Visie erfgoed en ruimte ‘Kiezen voor karakter’ (juni 2011) 

In de Visie erfgoed en ruimte 'Kiezen voor karakter' zet het Rijk uiteen hoe cultureel erfgoed 

wordt geborgd in de ruimtelijke ordening voor de periode 2011-2015. De moderne 

monumentenzorg is ontwikkelings- en gebiedsgericht. Bovendien vindt het Kabinet 

samenwerking met publieke en private partijen van belang. 

 

In de Visie wordt het karakter van Nederland gevat in vier kenmerkende eigenschappen: 

waterland, stedenland, kavelland en vrij land. De gebiedsgerichte omgang met erfgoed vergt 

dat deze karakteristieken worden verbonden met opgaven uit andere sectoren en dat de 

economische, sociaal-culturele en ecologische kracht van het erfgoed beter wordt uitgebaat. 

 

Veranderingen in de monumentenzorg en de ruimtelijke ordening geven burgers en bedrijven 

meer ruimte en geven decentrale overheden meer vrijheden en verantwoordelijkheden. Iedere 

overheidslaag staat voor de taak zijn belangen zo veel mogelijk vooraf kenbaar te maken en 
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waar nodig met regels te borgen. Het rijk is daarnaast verantwoordelijk voor een goed 

functionerend stelsel. Provincies krijgen een centrale rol in de gebiedsgerichte 

belangenafweging en gemeenten verbinden gevolgen aan een gebiedsgerichte analyse van 

erfgoedwaarden bij het opstellen van ruimtelijke plannen. 

 

Het Rijk heeft gekozen voor vijf prioriteiten van het gebiedsgerichte erfgoedbeleid in de 

komende jaren: 

1. werelderfgoed: de samenhang borgen en de uitstraling vergroten; 

2. eigenheid en veiligheid: zee, kust en rivieren; 

3. herbestemming als (stedelijke) gebiedsopgave: met focus op groei en krimp; 

4. levend landschap: synergie tussen erfgoed, economie en ecologie; 

5. en wederopbouw: het tonen van een tijdperk.  

 

Nota Archeologie ‘Tot op de bodem’ 
De gemeente Aalburg, Werkendam en Woudrichem hebben gezamenlijk gemeentelijk beleid op 

gesteld ten aanzien van archeologische monumentenzorg. Bij dit beleid behoort een 

archeologische en cultuurhistorische beleidsadvieskaart.  

 

De archeologische beleidsadvieskaart bestaat uit meerder kaarteenheden variërend van hoge 

archeologische verwachtingswaarde tot lage archeologische verwachtingswaarde. Op de 

beleidsadvieskaart is per kaarteenheid de categorie en ondergrens bepaald. In totaal zijn de 

kaarteenheden samengevat in 6 categorieën met elk een eigen ondergrens. De ondergrens 

geeft aan vanaf welke omvang van een bodemingreep van tevoren onderzocht moet worden. 

Het type onderzoek is daarbij afhankelijk van de aanwezige waarde.  

 

In de nota wordt een toelichting gegeven op de archeologische beleidsadvieskaart en wordt 

tevens toegelicht hoe de gemeente verder omgaat met de onderzoeksplicht bij bodemingrepen. 

De kern van het voorliggende beleid wordt gevormd door de archeologische beleidskaart en het 

stappenplan archeologie. Aan de hand van de archeologische beleidskaart wordt in het 

stappenplan aangegeven op welke wijze de gemeente invulling geeft aan de onderzoekplicht in 

het kader van de Wet op de archeologische monumentenzorg per verwachtingswaarde. 

 

Onderzoek 
Blijkens de archeologische beleidskaart is voor het plangebied van de beheersverordening 

‘Almkerk - Centrum 2013’ sprake van 2 archeologische waarden. Het betreft een hoge 

archeologische verwachting uit categorie 3 en een lage archeologische verwachting uit 

categorie 4. 
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 Afbeelding 8: uitsnede archeologische beleidsadvieskaart 

 

 
Afbeelding 9: legenda archeologische beleidsadvieskaart 

 

Teneinde de archeologische waarden binnen het plangebied te beschermen, is op de 

verbeelding van de beheersverordening een dubbelbestemming opgenomen. In de regels zijn 

aan deze dubbelbestemming beperkingen ten aanzien van het gebruik en bebouwing 

gekoppeld. De dubbelbestemming is alleen opgenomen voor de locaties met een hoge 
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archeologische verwachtingswaarde. Voor de lage archeologische verwachtingswaarde is dat 

niet het geval. Deze waarde dient namelijk alleen beschermd te worden in geval van een mer-

plichtig project of in geval van een project dat een omvang heeft van 50.000 m2. Gezien de 

omstandigheid dat binnen het plangebied van de beheersverordening sprake is van een 

beheersituatie, zal van dergelijke projecten geen sprake zijn. 

 

Conclusie 
Binnen het gebied bevinden zich archeologische waarden. Ter bescherming van die waarden is  

in de beheersverordening ‘Almkerk - Centrum 2013’ een dubbelbestemming opgenomen. De 

archeologische waarden binnen het plangebied worden daarmee voldoende beschermd.  

 

5.8 Bedrijven en milieuzonering 

Voor het behoud en de verbetering van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving is een juiste 

afstemming tussen de aanwezige functies en wonen noodzakelijk. Daarbij kan gebruik worden 

gemaakt van een milieuzonering die uitgaat van richtinggevende afstanden tussen hinderlijke 

functies (in de vorm van gevaar, geluid, geur, stof) en gevoelige functies. In de brochure 

‘Bedrijven en Milieuzonering’ van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) (versie 

2009) zijn deze richtafstanden opgenomen.  

 

Aan de VNG richtafstanden dient getoetst te worden bij ontwikkelingen. Omdat in deze 

beheersverordening geen ontwikkelingen worden mogelijk gemaakt, is toetsing aan de 

richtafstanden niet benodigd.  

 

Onderzoek 
De beheersverordening ziet alleen op het beheer van het plangebied ‘Almkerk - Centrum 2013’. 

Er is geen sprake van ontwikkelingen.  

 

Conclusie  
Het aspect ‘‘Bedrijven en milieuzonering’ leidt niet tot belemmeringen. 
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6  Uitvoerbaarheid 

6.1  Economische uitvoerbaarheid 

De beheersverordening is een planologisch instrument dat conserverend van aard is. Gezien 

het karakter van de beheersverordening zullen er aan de uitvoerbaarheid daarvan dan ook 

geen kosten verbonden zijn. De economische uitvoerbaarheid van de beheersverordening is 

dan ook verzekerd. 

 

6.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Er bestaat geen verplichting om bij de totstandkoming van de beheersverordening burgers te 

betrekken zoals bij bestemmingsplannen in de vorm van inspraak of het indienen van 

zienswijzen het geval is. De beheersverordening zal dan ook na het opstellen daarvan zonder 

dergelijke betrokkenheid worden vastgesteld. De gemeente Woudrichem is van mening dat in 

het onderhavige geval gezien de aard van het plangebied en het karakter van de 

beheerverordening er geen bezwaren bestaan om burgers niet bij de totstandkoming van de  

beheersverordening te betrekken.  

 

De maatschappelijke uitvoerbaarheid van de beheersverordening is, gezien het voorgaande, 

verzekerd. 
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7  Procedure 

De beheersverordening is vastgesteld door de gemeenteraad. Tegen deze vaststelling staat 

geen bezwaar of beroep open. Het vaststellen van een beheersverordening betreft namelijk de 

vaststelling van algemeen verbindende voorschriften. Op een dergelijk besluit is hoofdstuk 3 

van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing, met dien verstande dat afdeling 

3.2.2 Awb ingevolge artikel 3:1 lid 1 Awb alleen van toepassing is voor zover de aard van de 

algemeen verbindende voorschriften zich niet tegen toepassing van de in die afdeling 

opgenomen voorschriften betreffende zorgvuldigheid en belangenafweging verzetten.
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HOOFDSTUK 1  INLEIDENDE REGELS 

Artikel 1  Begrippen 

In deze regels wordt verstaan onder: 

1.1  verordening 

de beheersverordening 'Almkerk-Centrum 2013' met identificatienummer 

NL.IMRO.0874.ALMKBV2013-VSG1 van de gemeente Woudrichem. 

1.2  beheersverordening 

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

bijlagen). 

1.3  aanduiding: 

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

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

1.4  aanduidingsgrens: 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

1.5  archeologische waarde 

de aan een gebied toegekende, of naar verwachting voorkomende, waarde in verband met de kennis 

en studie van de in dat gebied voorkomende overblijfselen uit oude tijden. 

1.6  bebouwing: 

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

1.7  bedrijfswoning 

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, die slechts is bestemd voor bewoning door (het 

huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar noodzakelijk is, gelet op de bestemming van 

het gebouw of het terrein.                               

1.8  bestemmingsgrens 

de grens van een bestemmingsvlak. 

1.9  bestemmingsvlak 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

1.10  bestaand 

a. ten aanzien van bebouwing: bebouwing, zoals aanwezig en toegestaan op het tijdstip van de 

vaststelling van de beheersverordening of mag worden gebouwd op grond van een 

omgevingsvergunning; 

b. ten aanzien van gebruik: het gebruik van grond en opstallen, zoals aanwezig en toegestaan op 

het tijdstip van de vaststelling van de beheersverordening. 
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1.11  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. 

1.12  bouwgrens 

de grens van een bouwvlak. 

1.13  bouwperceel 

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

bebouwing is toegelaten. 

1.14  bouwperceelgrens 

een grens van een bouwperceel. 

1.15  bouwvlak 

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

gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten. 

1.16  bouwwerk 

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden. 

1.17  detailhandel 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen 

en/of leveren van goederen aan personen die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending 

anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit. 

1.18  dienstverlening 

het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek rechtstreeks (al dan niet via een balie) te 

woord wordt gestaan en geholpen. 

1.19  gebouw: 

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

omsloten ruimte vormt.  

1.20  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 erotisch getinte vermaaksfunctie en een discotheek. 

1.21  maatschappelijke voorzieningen 

educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele en levensbeschouwelijke voorzieningen en 

voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, woonzorg en kinderopvang, alsook 

ondergeschikte detailhandel en horecabedrijf ten dienste van deze voorzieningen. 
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1.22  nutsvoorzieningen 

voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations, 

schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen en apparatuur voor 

telecommunicatie. 

1.23  kantoor 

het bedrijfsmatig verlenen van diensten waarbij het publiek niet of slechts in ondergeschikte mate 

rechtstreeks te woord wordt gestaan. 

1.24  peil 

a. voor gebouwen, waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan de weg grenst: de hoogte van die 

weg ter plaatse van de hoofdtoegang; 

b. in afwijking van het bepaalde onder a, voor bouwwerken die zijn gebouwd in het talud van de dijk 

en/of op een afstand van ten hoogste 4 meter uit de grens van de dijkweg: de hoogte van de kruin 

van de dijk; 

c. bij bouwen boven of op het water: het gemiddelde waterpeil; 

d. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld. In geval 

van een brug en aanbrug is het aansluitende afgewerkte maaiveld de bovenkant van het wegdek. 

1.25  plastisch kunstwerk 

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat wordt aangemerkt als uiting van beeldende kunst. 

1.26  seksinrichting 

de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij 

bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische 

aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan: een seksbioscoop, 

seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub, of een prostitutiebedrijf, waaronder begrepen een 

erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar. 

1.27  Staat van Horeca-activiteiten 

de lijst van horeca-activiteiten, zoals opgenomen in bijlage 1, deeluitmakende van deze regels. 

1.28  vloeroppervlakte  

de totale oppervlakte van binnen gebouwen gelegen ruimten. 

1.29  water en waterhuishoudkundige voorzieningen 

al het oppervlaktewater zoals sloten, greppels, (infiltratie)vijvers, kanalen, beken en andere 

waterlopen, ook als deze incidenteel of structureel droogvallen, alsmede voorzieningen die nodig zijn 

ten behoeve van een goede wateraanvoer, waterafvoer, waterberging, hemelwaterinfiltratie en 

waterkwaliteit. Hierbij kan gedacht worden aan duikers, stuwen, infiltratievoorzieningen, gemalen, 

inflaten etc. 
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Artikel 2  Wijze van meten 

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  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. 

2.2  dakhelling: 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 

2.3  goothoogte van een bouwwerk: 

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

gelijk te stellen constructiedeel; 

b. in afwijking van het onder a gestelde geldt dat bij het meten van de goothoogte van een 

bouwwerk dakkapellen buiten beschouwing worden gelaten, behoudens dakkapellen waarvan de 

gezamenlijke breedte meer bedraagt dan 50% van de breedte van het betreffende dakvlak. De 

goothoogte wordt dan gemeten vanaf het peil tot aan de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord of 

een daarmee gelijk te stellen constructieonderdeel van de dakkapel. 

2.4  inhoud van een bouwwerk: 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 

scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 

2.5  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. 
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HOOFDSTUK 2  BESTEMMINGSREGELS 

Artikel 3  Centrum 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. detailhandel; 

b. bij detailhandel behorende en daaraan verwante dienstverlening en bedrijfsactiviteiten, zoals 

bankfilialen, reisbureaus, verhuur- en reparatie-inrichtingen; 

c. horeca voor zover deze bedrijven voorkomen in de categorie 1 en 2 van de bij deze regels 

behorende Staat van Horeca-activiteiten; 

d. maatschappelijke voorzieningen; 

e. kantoren; 

f. wonen; 

met daarbij behorende: 

g. magazijnen en opslagplaatsen; 

h. tuinen, erven en terreinen; 

i. groenvoorzieningen; 

j. openbare verkeersruimte; 

k. parkeervoorzieningen; 

l. toegangswegen; 

m. water en waterhuishoudkundige voorzieningen. 

 

3.2  Bouwregels 

3.2.1  Algemeen 

Op of in deze gronden mogen ten dienste van de bestemming worden gebouwd: 

a. gebouwen; 

b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

met inachtneming van de volgende bepalingen: 

3.2.2  Gebouwen 

a. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak; 

b. de goot- en bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan met de aanduiding 

'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' is aangegeven; 

c. het bebouwingspercentage mag maximaal 100% bedragen. 

3.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, binnen het bouwvlak mag maximaal 8 

m bedragen; 

b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, buiten het bouwvlak mag maximaal 2,7 

m bedragen; 

c. in afwijking van het bepaalde onder a en b de bouwhoogte van palen en masten mag maximaal 9 

m bedragen. 
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3.3  Specifieke gebruiksregels 

3.3.1  Strijdig gebruik 

Tot een strijdig gebruik met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend: 

a. de nieuwvestiging van een: 

1. Bevi-inrichting; 

2. detailhandel in volumineuze goederen; 

b. bedrijven en instellingen, anders dan die zijn toegestaan in lid 3.1. 
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Artikel 4  Groen 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. groenvoorzieningen; 

b. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - muziekkapel' tevens voor een 

muziekkapel; 

met daarbij behorende: 

d. waterlopen, waterpartijen en waterberging; 

e. bermen en beplanting; 

f. speelvoorzieningen; 

g. parkeervoorzieningen; 

h. nutsvoorzieningen; 

i. straatmeubilair, afvalcontainers, kunstwerken en hondentoiletten; 

j. verhardingen ten behoeve van wegen, zoals bushaltes, in- en uitvoegstroken en in- en uitritten; 

k. voet- en fietspaden. 

 

4.2  Bouwregels 

4.2.1  Algemeen 

Op of in deze gronden mogen ten dienste van de bestemming worden gebouwd: 

a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

met inachtneming van de volgende bepalingen: 

4.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 m; 

b. in afwijking van het bepaalde onder a mag de bouwhoogte van palen, masten en plastische 

kunstwerken niet meer bedragen dan 6 m; 

c. in afwijking van het bepaalde onder a mag de bouwhoogte van speelvoorzieningen en pergola's 

niet meer bedragen dan 5 m; 

d. in afwijking van het bepaalde onder a is ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen 

- muziekkapel' een muziekkapel toegestaan met de bestaande maatvoering. 
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Artikel 5  Maatschappelijk 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. maatschappelijke voorzieningen; 

met daarbij behorende: 

b. tuinen, erven en terreinen; 

c. groenvoorzieningen; 

d. openbare verkeersruimte; 

e. parkeervoorzieningen; 

f. toegangswegen; 

g. water en waterhuishoudkundige voorzieningen. 

 

5.2  Bouwregels 

5.2.1  Algemeen 

Op of in deze gronden mogen ten dienste van de bestemming worden gebouwd: 

a. gebouwen; 

b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

met inachtneming van de volgende bepalingen: 

5.2.2  Gebouwen 

a. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak; 

b. de goot- en bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan met de aanduiding 

'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' is aangegeven; 

c. de bouwhoogte van gebouwen mag niet mee bedragen dan met de aanduiding 'maximum 

bouwhoogte (m)' is aangegeven; 

d. het bebouwingspercentage binnen het bouwvlak bedraagt maximaal 100%, tenzij met de 

aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' anders is aangegeven. 

5.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, binnen het bouwvlak mag niet meer 

bedragen dan met de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' is aangegeven; 

b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, buiten het bouwvlak mag maximaal 2,7 

m bedragen; 

c. in afwijking van het bepaalde onder a en b mag de bouwhoogte van palen en masten maximaal 9 

m bedragen. 

 

5.3  Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.2.2 onder a 

voor de bouw van niet voor bewoning bestemde gebouwen, zoals tuinhuisjes en bergingen buiten het 

bouwvlak, mits: 

a. het gezamenlijk oppervlak van de gebouwen per bestemmingsvlak niet meer bedraagt dan 200 

m2; 

b. de goothoogte van de gebouwen niet meer bedraagt dan 3 m. 
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5.4  Specifieke gebruiksregels 

5.4.1  Strijdig gebruik 

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend: 

a. wonen.  
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Artikel 6  Sport 

6.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. sportvoorzieningen; 

met daarbij behorende: 

b. wegen en paden; 

c. parkeervoorzieningen; 

d. waterlopen en waterpartijen; 

e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

f. groenvoorzieningen; 

g. speelvoorzieningen 

h. tuinen en erven 

i. voorzieningen van algemeen nut. 

 

6.2  Bouwregels 

6.2.1  Algemeen 

Op of in deze gronden mogen ten dienste van de bestemming worden gebouwd: 

a. gebouwen; 

b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

met inachtneming van de volgende bepalingen: 

6.2.2  Gebouwen 

a. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak; 

b. de goot- en bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan met de aanduiding 

'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' is aangegeven; 

c. het bebouwingspercentage mag maximaal 100% bedragen; 

6.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, binnen het bouwvlak mag maximaal 6 

m bedragen; 

b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, buiten het bouwvlak mag maximaal 2,7 

m bedragen; 

c. in afwijking van het bepaalde onder a mag de bouwhoogte van palen, masten en ballenvangers 

maximaal 9 m bedragen. 

 

6.3  Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.2.2 onder a 

voor de bouw van niet voor bewoning bestemde gebouwen, zoals bergingen, buiten het bouwvlak, 

mits: 

a. het gezamenlijk oppervlak van de gebouwen niet meer bedraagt dan 200 m2; 

b. de goothoogte van de gebouwen niet meer bedraagt dan 3 m. 
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6.4  Specifieke gebruiksregels 

 Tot een gebruik strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend: 

a. wonen.  
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Artikel 7  Verkeer - Verblijfsgebied 

7.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. woonstraten en pleinen; 

b. voet- en fietspaden; 

c. groenvoorzieningen; 

d. geluidwerende voorzieningen; 

e. speelvoorzieningen; 

f. waterlopen, waterpartijen en waterberging; 

g. ter plaatse van de aanduiding 'evenemententerrein' tevens voor een evenemententerrein; 

met daarbij behorende: 

h. voorzieningen van algemeen nut. 

 

7.2  Bouwregels 

7.2.1  Algemeen 

Op of in deze gronden mogen ten dienste van de bestemming worden gebouwd: 

a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

met inachtneming van de volgende bepalingen: 

7.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer dan 3 m bedragen; 

b. in afwijking van het bepaalde onder a mag de bouwhoogte van plastische kunstwerken, 

lichtmasten, andere palen en andere masten niet meer dan 9 m bedragen; 

c. in afwijking van het bepaalde onder a mag de bouwhoogte van speelvoorzieningen en pergola's 

niet meer dan 5 m bedragen. 
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Artikel 8  Water 

8.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

b. groenvoorzieningen; 

c. extensief recreatief gebruik; 

met daarbij behorende: 

d. bruggen, dammen, duikers en aanlegsteigers. 

 

8.2  Bouwregels 

8.2.1  Algemeen 

Op of in deze gronden mogen worden gebouwd: 

a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming en ten dienste van 

aangrenzende wegen en paden; 

met inachtneming van de volgende bepalingen: 

8.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 m bedragen; 

b. in afwijking van het bepaalde onder a mag de bouwhoogte van palen en masten niet meer dan 9 

m bedragen. 
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Artikel 9  Waarde - Archeologie 3 

9.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie 3' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor behoud en bescherming van waardevolle 

verwachte archeologische informatie in de bodem. 

 

9.2  Bouwregels 

Op de lid 9.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd: 

a. bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de bestaande oppervlakte van 

het bouwwerk niet wordt vergroot of ruimtelijk gewijzigd en voorzover bij de bouw geen 

grondwerkzaamheden worden uitgevoerd dieper dan 0,3 m; 

b. bouwwerken met een oppervlakte van minder dan 50 m² voorzover bij de bouw geen 

grondwerkzaamheden worden uitgevoerd dieper dan 0,3 m en voor zover niet meer dan 2,5 m uit 

de plaats van de bestaande fundering wordt gebouwd.  

 

9.3  Nadere eisen 

Het bevoegd gezag is bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering en afmetingen 

van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, de inrichting en het gebruik van de gronden, 

indien uit onderzoek is gebleken dat ter plaatse behoudens- en beschermenswaardige 

archeologische monumenten of resten aanwezig zijn, met dien verstande dat de nadere eisen erop 

gericht zijn de archeologische waarden zoveel mogelijk in de grond (in situ) worden behouden. 

 

9.4  Afwijken van de bouwregels 

9.4.1  Bouwen ondergeschikte bestemmingen 

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

9.2 voor de bouw van bouwwerken ten dienste van de andere geldende bestemming(en), mits: 

a. op basis van archeologisch onderzoek, weergegeven in een door het bevoegd gezag 

goedgekeurd rapport in voldoende mate is vastgesteld, dat er geen archeologische waarden 

(meer) aanwezig zijn; of 

b. Indien de archeologische waarde van de gronden in andere beschikbare informatie afdoende is 

vastgesteld; 

c. op basis van archeologisch onderzoek, weergegeven in een door het bevoegd gezag 

goedgekeurd rapport in voldoende mate is vastgesteld, dat de archeologische waarden door 

bouwactiviteiten niet onevenredig worden geschaad; of  

d. de volgende voorwaarden in acht genomen worden indien, op basis van archeologisch 

onderzoek, weergegeven in een door het bevoegd gezag goedgekeurd rapport, in voldoende 

mate is vastgesteld, dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten kunnen worden 

verstoord: 

1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor (ondanks de uitvoering 

van een bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden; 

of 

2. een verplichting tot het doen van opgravingen; of  
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3. een verplichting de uitvoering van bouwactiviteiten te laten begeleiden door een deskundige 

op het terrein van de archeologische monumentenzorg, namelijk een archeologische instantie 

met een opgravingsbevoegdheid. 

9.4.2  Verplichting rapportage  

Indien het bevoegd gezag niet beschikt over een voor de beoordeling van de aanvraag toereikend 

archeologisch onderzoek voor de gronden waarop een aanvraag om omgevingsvergunning wordt 

gedaan, dient de aanvrager ten behoeve van de beoordeling van archeologische waarden van de 

gronden een archeologisch rapport te overleggen dat voldoet aan de vigerende Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie (KNA). 

9.4.3  Advies 

Bij de beoordeling van het archeologisch onderzoek en het afwijkingsverzoek als bedoeld in lid 9.4.1, 

laat het bevoegd gezag zich adviseren door een deskundige op het gebied van de archeologische 

monumentenzorg conform de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie-KNA. 

 

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

werkzaamheden 

9.5.1  Verbod 

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen 

bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren: 

a. het ophogen van de bodem met meer dan 1 m; 

b. bodem verlagen of afgraven (ook ten behoeve van het verwijderen van bestaande funderingen) 

van gronden waarvoor geen ontgrondingsvergunning is vereist; 

c. het verrichten van grondroeractiviteiten, waartoe worden gerekend afgraven, ophogen, 

ontgronden, woelen, vergraven, mengen, diepploegen en egaliseren, anders dan normaal spit- en 

ploegwerk; 

d. het aanleggen van drainage ongeacht de diepte, tenzij het gaat om vervanging van een al 

bestaande drainage; 

e. het aanleggen, verbreden, verbeteren of dempen van sloten, vijver, greppels en andere wateren; 

f. het verlagen van het grondwaterpeil, anders dan door middel van het graven van sloten of het 

toepassen van drainagemiddelen, met uitzondering van grondwateronttrekkingen; 

g. het indrijven van voorwerpen in de grond; 

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

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

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

parkeergelegenheden en het aanleggen van andere oppervlakteverhardingen; 

k. het aanleggen van oppervlakteverhardingen; 

l. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van de 

daarbij behorende constructies. 

9.5.2  Uitzondering 

Het in lid 9.5.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken of werkzaamheden welke: 

a. voorzover de werken en/of werkzaamheden het gewone onderhoud betreffen, met inbegrip van 

onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen en beplantingen binnen 

bestaande tracés van kabels en leidingen; 
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b. voor zover het werkzaamheden in de bodem betreft waarvoor ten tijde van het van kracht worden 

van de beheersverordening een omgevingsvergunning voor werken en werkzaamheden in dit 

kader is verleend; 

c. voor zover het werkzaamheden in de bodem betreft tot een diepte van 30 cm onder het 

bestaande maaiveld; 

d. voor zover het werkzaamheden in de bodem betreft over een maximale oppervlakte van 50 m2; 

e. voor zover het werkzaamheden in de bodem betreft binnen een afstand van maximaal 2,5 m uit 

de plaats van de bestaande fundering van een bestaand bouwwerk. 

9.5.3  Toelaatbaarheid 

Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 9.5.1 wordt slechts verleend indien: 

a. op basis van archeologisch onderzoek, weergegeven in een door het bevoegd gezag 

goedgekeurd rapport in voldoende mate is vastgesteld, dat er geen archeologische waarden 

aanwezig zijn; of 

b. op basis van archeologisch onderzoek, weergegeven in een door het bevoegd gezag 

goedgekeurd rapport in voldoende mate is vastgesteld, dat de archeologische waarden door 

bouwactiviteiten niet onevenredig worden geschaad; of 

c. de volgende voorwaarden in acht genomen worden indien, op basis van archeologisch 

onderzoek, weergegeven in een door het bevoegd gezag goedgekeurd rapport in voldoende mate 

is vastgesteld, dat de archeologische waarden door de werken en werkzaamheden kunnen 

worden verstoord: 

1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische resten in 

de bodem kunnen worden behouden; of  

2. een verplichting tot het doen van opgravingen; of 

3. een verplichting de uitvoering van werken en werkzaamheden te laten begeleiden door een 

deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg, namelijk een 

archeologische instantie met een opgravingsbevoegdheid. 

9.5.4  Advies 

Indien het bevoegd gezag voornemens is om aan de omgevingsvergunning voorwaarden te 

verbinden als bedoeld in lid 9.5.3 onder c, vraagt het bevoegd gezag advies aan de deskundige op 

het gebied van de archeologische monumentenzorg conform de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse 

Archeologie-KNA. 

 

9.6  Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk 

a. Het is verboden op of in deze gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning een 

aanwezig bouwwerk te slopen, indien de oppervlakte van het bouwwerk meer bedraagt dan 50 m² 

en de diepte meer bedraagt dan 0,30 m onder het bestaande peil; 

b. aan de omgevingsvergunning kan in elk geval de voorwaarde worden gesteld dat de sloop wordt 

begeleid door een gekwalificeerde deskundige (zijnde een archeologisch bedrijf met een 

opgravingsvergunning). Hiervoor is een door de het bevoegd gezag schriftelijk goedgekeurd 

Programma van Eisen vereist dat is opgesteld conform de vigerende Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie (KNA); 

c. indien tijdens de begeleiding van de sloopwerkzaamheden vondsten van zeer hoge waarden 

worden aangetroffen, wordt hiervan terstond melding gemaakt bij het bevoegd gezag, dat in het 

belang van de archeologische monumentenzorg aanvullende voorschriften kan verbinden aan de 

omgevingsvergunning; 

d. de vergunning wordt niet verleend, indien blijkt dat de sloop een onevenredige aantasting van de 

archeologische waarden van de gronden tot gevolg heeft. 
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HOOFDSTUK 3  ALGEMENE REGELS 

Artikel 10  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 11  Algemene bouwregels 

11.1  Ondergronds bouwen 

Voor het uitvoeren van ondergrondse werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden, gelden 

behouden in deze regels opgenomen afwijkingen, geen beperkingen tot 4 meter onder maaiveld. 

11.2  Bestaande maten 

11.2.1  Maximale en minimale maatvoering 

Indien afstanden tot, bouwhoogte, aantallen en/of oppervlakten van bestaande (legale) bouwwerken, 

op het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening meer dan maximaal danwel minder 

bedragen dan ingevolge hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen deze maten en hoeveelheden als 

maximaal dan wel minimaal toelaatbaar worden aangehouden. 

11.2.2  Heroprichting 

In het geval van (her)oprichting van gebouwen is het bepaalde in lid 11.2.1 uitsluitend van toepassing, 

indien het geschiedt op dezelfde plaats. 

11.3  Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening 

De voorschriften van de Bouwverordening ten aanzien van de onderwerpen van stedenbouwkundige 

aard blijven buiten toepassing, behoudens ten aanzien van de volgende onderwerpen: 

a. de richtlijnen voor het verlenen van een omgevingsvergunning ten behoeve van het afwijken van 

de stedenbouwkundige bepalingen; 

b. het bouwen bij hoogspanningsleidingen en ondergronds hoofdtransportleidingen; 

c. de bereikbaarheid van gebouwen voor wegverkeer; 

d. de bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten; 

e. de parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden; 

f. de ruimte tussen bouwwerken. 

11.4  Parkeernormen 

Bij het oprichten van gebouwen en het veranderen in gebruik dient te worden voorzien in voldoende 

parkeeraccommodatie, inclusief parkeergelegenheid voor werknemers en bezoekers, conform de 

parkeernormen zoals opgenomen in de als bijlage 2 bij deze regels gevoegde Notitie Parkeren. 
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Artikel 12  Algemene gebruiksregels 

Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval gerekend: 

a. het gebruik van de gronden voor de opslag van (aan het oorspronkelijk verkeer onttrokken) voer-, 

vaar-, of vliegtuigen, anders dan in het kader van de bedrijfsvoering; 

b. het gebruik van de gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, grond, 

bodemspecie en puin en voor het storten van vuil, anders dan in het kader van de bedrijfsvoering; 

c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting; 

d. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen. 
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Artikel 13  Algemene afwijkingsregels 

Indien niet op grond van een andere bepaling van deze regels kan worden afgeweken, kan het 

bevoegd gezag met een omgevingsvergunning afwijken van de desbetreffende regels van het plan 

voor: 

a. het afwijken van de voorgeschreven maten ten aanzien van oppervlakten, goothoogten, 

bouwhoogten, bebouwingsgrenzen en bouwvlakken met ten hoogste 10%, met dien verstande 

dat deze omgevingsvergunning niet verleend kan worden voor woonschepen; 

b. het oprichten van niet voor bewoning bestemde bouwwerken ten behoeve van nutsdoeleinden, 

zoals trafostations, wachthuisjes, poldergemalen, telefooncellen en naar de aard en omvang 

daarmee gelijk te stellen bouwwerken, met uitzondering van verkooppunten voor 

motorbrandstoffen, voor zover deze bouwwerken geen grotere oppervlakte dan 20 m2 hebben en 

de maximale bouwhoogte niet meer dan 5 m is met de daarbij behorende toegangswegen, 

andere verhardingen en voorzieningen; 

c. geringe afwijkingen, welke in het belang zijn van een ruimtelijk of technisch beter verantwoorde 

plaatsing van bouwwerken of welke noodzakelijk zijn in verband met de werkelijke toestand van 

het terrein, mits de afwijking in situering niet meer dan 5 m bedraagt; 

d. het bouwen van antenne-installaties, antennemasten en overige communicatievoorzieningen tot 

een bouwhoogte van 40 m. 
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Artikel 14  Overige regels 

Indien en voor zover in deze regels wordt verwezen naar een wet, een algemene maatregel van 

bestuur, een verordening, een richtlijn of een andere (wettelijke) regeling, dan geldt deze wet, 

algemene maatregel van bestuur, verordening, richtlijn of andere (wettelijke) regeling zoals die luidt 

dan wel van kracht is op het moment van inwerkingtreding van deze beheersverordening.  
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HOOFDSTUK 4  OVERGANGS- EN SLOTREGELS 

Artikel 15  Overgangsrecht 

15.1  Overgangsrecht bouwwerken 

15.1.1  Algemeen 

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van de beheersverordening aanwezig of in 

uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en 

afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot, 

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

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

aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de 

dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

15.1.2  Afwijken 

Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig in afwijking van lid 15.1.1 een omgevingsvergunning 

verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid 15.1.1 met maximaal    

10 %. 

15.1.3  Uitzondering 

Lid 15.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning in strijd met het daarvoor 

geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

 

15.2  Overgangsrecht gebruik 

15.2.1  Algemeen 

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

beheersverordening en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 

15.2.2  Veranderen strijdig gebruik 

Het is verboden het met de beheersverordening strijdige gebruik, bedoeld in lid 15.2.1, te veranderen 

of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de 

afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 

15.2.3  Onderbreken strijdig gebruik 

Indien het gebruik, bedoeld in het lid 15.2.1 na het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan voor 

een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten 

of te laten hervatten. 

15.2.4  Uitzondering 

Lid 15.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 

bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 
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Artikel 16  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: Regels van de beheersverordening 'Almkerk-Centrum 2013'. 
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Bijlage 1:  
Staat van Bedrijfsactiviteiten 
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200 41'1711 Veryaard¡o¡nq van pulp 204 '100 200 c 50R
1712 Papier- en kârlonfabrieken:

50 30 50c 30R 50 311712 -pc <3Uu

1712 -oc 3-15Uu 100 50 200c2 50R 200 41
421712 3 -pc,>=15Uu 200 100 300c2 100 R 300

100 c 30 R 100 32'172 Papier- en kartonwarenfabrieken

17212 0 colfkârtonfebriekeni

17t1' -Dc <3Uu 30 100 c 30R 100

4117212 2 -pc >=3t/u 50 30 30R 200

58

58 UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MED¡A

1811 Drukkeriien van daqbladen 30 0 100 c 10 100 32
321412 Drukkeriien lvlak- en rotat¡e-d¡epdrukker¡ien) 30 0 100 '10 100

19

'19 AARDOLIE-iSTEENKOOLVERWERK IND ; BEWERKING SPLIJT-/KWEEKSTOFFEN

19201 Aardolieraff¡nader¡¡en 1500 10( 1500 c z 1500 R 1500 ô

19202 Smeerolién- en vettenfabrieken 50 '100 30R '100

300 4219202 B Redcl¡nqbedri¡ven voor afoewerkte olie 300 100 50R
300 200 50R 300 D 4219202 Aardolieprodukìenfabrieken n e g

'10 IC 100 1500 1500 D201,212,244 Splijt- en

20

20 VERVAARDIGING VAN CHEIVIISCHE PRODUKTEN

2011 0 Veryaardiq¡nq vãn ¡ndustrièle gassen:

200 200 c 200 R 200 D 412012 Kleur- ên verfsloffenfabrieken

2012 0 qnoro chem¡sche qrondstoffenfab¡ieken:

422012 'I niet vallend onder "post-Seveso-richtliin" 10( 3C 300 c 300 R 300 D

20141 AO )rqan chemische grondstoffenfabrieken:

30c 1C 200 c 300 R 300 D 4220141 niet vallend onder "post-Seveso{ichtlijn"

20141 BO \¡elhanolfabriekenl

4120141 B1 Dc <100000Ui '10c c 200 c 100 R 200
4220141 82 p c >= 100 000 Ui 20(. c 300c2 200 R 300

20149 0 y'etzuren en alkanolenfabrieken (n¡et synth )

30c 0 200 c 100 R 300 4220149 1 p c < 50 000 l,/j

202 0 -andbouwchemieliënfabrieken:
203 y'erf. lak en vernìslêbrieken 30c 30 200 c 300 R 300 D 42
2120 :amaæul¡sche qrondsioffenfabrieken:
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2110 1 Dc <'l 000Ui 200 10 200 c 300 R 300 42
2120 0 Famaæul¡sche produklenfabrieken:

50 312120 1 . fomulerinq en âtvullen qeneesmidd€len 50 10 50 50R
100 200 c 100 R 300 422041 Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken 300

300 30 50R 300 4.22042 PârfumeriÈ en @smet¡efabrieken

2052 0 Liim- en olakm¡ddelenfabrieken:

322052 1
'100 10 100 50 100

50 R 100 32205902 Folochemischê produktenfabrieken 50 10 100

50 10 50 50R 50 3l205903 0hemische kantoorbonodigdhedenfabrieken

B Cveriqe chemische produklenfabrieken n e o 200 30 100 c 200 R 200 D 41205903

2060 Kunslmatioe svnthetische aâren- en vezel¡abrieken 300 30 300 c 200 R 300 42
22

22 VERVMRDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF

300 50 300 c '100 R 300221101 Rubberbandenfabrieken

22'1102 0 Looov¡akvemieuw¡nqsbedd¡ven:

50 31221102 1 .vloeropp < 100 m2 50 '10 30

100 50 R 200 41221102 2 .vloeropp >= 100 m2 200 50

100 10 50 50R 100 D2219 Rubber-¿rl¡kêlenfebriekên

222 o KunststofueMerkende bedri¡ven:

41222 1 200 5( 100 '100 R 200

200 R 300 42222 2 meI fenolharsen 300 5C 100

50 3( 50 30 50 31222 3 productie van verpakk¡ngsmateriaal en assemblage van kunslslofbouwmaterialen

23

23 VERVMRDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEIUENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN

231 0 3lasfabdeken:

3( t00 30 1001 qlas en glasprodukten, p c < 5 000 Vi 30

30 10c 300c2 50R 300 42231 2 glas en glasprodukten, p c >= 5 000 Uj

231 3 alâswol en alasvezels. p c < 5 000 t/¡ 300 10( 100 30 300 42
50 31231 3lasbewerkinqsbedriiven 1( 3C 50 10

232,234 0 qardewerkfabrieken:

3t 100 100 32232,234 2 vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW

233 3( 20( 200 30 200 41
41233 B )akpannenfabrieken 20c 200 100 R 200

2351 0 lementfâbrieken:

235201 0 <alkfâbrieken:

3C 20(. 200 30R 200 41235201 1 pc <100000üj

235202 0 3¡osfâbrieken:

)oo 41235202 1 p c < 100 000 l¡ 204 200 30R
2361'1 0 letonwarenfabrieken:

1C 10c 200 30 200 412361 I 1 zonder persen, lrillafels en bek¡stingtrille

2361 1 2 mel oersen, tr¡ltâlels of bêk¡stinqlr¡llers, p c < 100 Ud 1C 't 0c 300 30 300 42
23612 0 <alkzandsteenfabrieken:

30 10023612 1 p c <'100 000 V¡ 1C 5C 100

3C 20c 300 7 30 300 4223612 2 p c >= 100 000 Uj

VI¡nera¿loebonden bouwolatenfabrieken 5C 5C 100 30 '100 32

2363 236'4 0 3elonmortelcenlrêles:

10023õ3 2364 pc <'l00Uu 1C 5C 100 10

3C 20c 300 z 10 300 422363.2364 pc >=100Uu

2365 2369 y'eruaard¡oino van orodukten van beton. lvezel)cement en q¡Ds:

2365 2369 pc <100Ud 1C 5C 'i 00 50R 100 32
300 7 200 R 300 422365. 2369 -pc >=100üd 204

!aluursteenbewerkinqsbedrijveni

lc 100 0 100 D- zonder breken, zeven en drogen: p o > 2 000 m'z

237 - zonder breken. zeven en droqen: o o <= 2 000 rn2 'lc 50 0 50 3'1

10 300 42237 - met brekên, zevên of drogên, v c < 100 000 Ui 1C 100 300

30 50 l0 50D 3l2391 sl¡¡p- en polijshiddelen fâbrieken 't0

AO B¡tumineuze mãteria¡enfabrieken:

2399 'pc <100tu 300 100 100 30 300

2399 BO lsolatiematerialenfabrieken (excl qlaswol):

to0 204 300c7 3fl 300 422399 B1 .sleenwol,pc >=5000Ui

204 100 100 c 50 200 412399 B2 . ovedgê isolaLiemaleriãlen

2399 c Minerale oroduktenfêbrieken n e a 50 100 50 100 D

412399 DO Aslaltcentrêles: p c < 100 ton/uur 100 50 200 30 200

100 300 7 50 300 422399 D1 -aslallcenkales. p c >= 100 ton/uur 204

24

VERVAARDIGING VAN METALEN24

241 0 Ruwiizer- en slaa¡labrieken:

1500 6241 2 oc >=1 000Ui 1500 1000 1500 c z 300 R

241 0 Jzeren- en stalenbuizenlabr¡eken:

243 0 lraadlrekker¡ien, koudbandwalserijen en profiêlzêLterijen:

30 3C 300 30 300 42243 po <20OOm2

AO \on-[ero-melaalfabrieken :

42244 A1 pc <10001,/i 100 10c 300 30R 300

244 BO \on-ferro-metaalwa¡ser¡¡en, {rekkeriien e d :
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2451,2452 Jzer- en staalg¡eterijen/ -smelterijen:

2451 2462 Dc <4000Ui 100 300 c 30R 300 42
2453 2454 !on-fero-metaalq¡eleri¡en/ -smelteriien:

422453 2454 pc <4000Ui 100 50 300 c 30R 300

25

25 31

r'ERVAARD EN REPARATIE VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL

VIACH /TRANSPORTMIDD )

251 331 lonstructiewerkplaêlsen:
100 3t) 100 32¿51, 331 gesloten qebouw 30 30

30 30 50 10 50 31251.331 Oeslolen gebouw, p o < 200 m2

251 331 in oDen lucht. o o < 2 o0o m2 30 200 30 200 41
42251 331 in open luc¡t. p o >= 2 000 m2 5C 204 300 z 30 300

2529 3311

30 50 300 30 R 300 422529.3311 po <2000m2

2521 2530 3311 /eNaard¡oino van veMarminosketels. radialoren en sloomketels 30 30 200 30 200 41
255 331 ilamg-. Ders-. dieDtrek- en forceerbedr¡iven '10 200 30 200 41

30 100 D 32255. 331 imedenjen, lâsìnrichlingen, b¿nkreiler¡jen € d 50 30 '100

30 50 10 50D255.331 ìmederijen, lasinrichtìngen, bankwerker¡jen e d, p o < 200 m2

vletaaloDoeN¡akt€behandelinosbedri¡ven:2561, 331 1

2561 3311 aleemeen 5C 50 100 50 100 32
200 D 412561 3311 slralen 30 200 200 30

50 100 50 100 D2561.33'11 melaalharden 30

't 00 30 100 50R 100 D256'1, 3311 lâkspuiten en mo[felen

2561 3311 50 100 30R 100 D

100 322561 3311 lherm¡sch veuinken '100 50 100 50

50 100 50 '100 322561.3311 100

30 50 100 30 1002561, 331 1 mechan¡sche oppervlaklebehandel¡ng (slijpen, polijsten)

2561 3311 - anod¡seren. eloxeren 50 10 100 30 '100 32
2561 331 1 10 100 30 '100 32

50 R '100 3225ô1.3311 -em¿illeren 100 '100

30 1ô0 50 100 322561.3311 - gâlv¿niseren (vernikkelen, verchromen, vezinken, verkoperen ed) 30

Overiae melâalbewerkende ¡nduslr¡e 10 30 100 30 100 D2562,331'l

2562 331'l Overiae melaalbewerkende ¡ndustrie. ¡nDandia. D o <200m2 10 30 50 10 50D 31

259 331 Grofsmederi¡en, ãnker- en ketl¡nofabrieken:

50 )oî 30 200 41259, 331 .po <2.000m2 30

30 30 100 30 100 32259, 331 Overige melaaiwaren[abrieken n e g

,59 331 Overioemetaalwarenfabrìeken neoì rnoand¡a. oo <200 m2 30 50 10 50

27 2A 33

27.2A.33 VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN

27.24.33 0 l/lach¡ne- en apparatenfabrieken incl reparat¡e:

I -go <2O0Om2 30 30 100 30 100 D 3227,24,33
27 2A 33 2 -po >=2000m2 50 30 200 200 D 41

300 D 4228, 33 3 -met proefdraaien verbrandinosmoloren >= 1 MW 50 30 300 z 30

26.28.33 VERVAARDIGING VAN KANTOORI/IACHINES EN COIVIPUTERS

26, 28, 33

26 2A 33 Kantoormach¡nes- en comouterfabr¡eken incl reparalie 10 30 '10 30 2

26 27 33

26.27.33 VERVMRDIGINGVANOVER ELEKTR ¡iIACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.

200 30 50 200 41271,331 Eleklromotoren- en generatorenfabrieken incl reparalie

271 273 Schakel- en rnslallâtiemaleriâalfâbrieken 200 10 30 50 200 41
200 D 41273 Eleklrische draãd- en kâbêlfabrieken 100 10 200 100 R

30 100 50 100272 Accumulatoren- en batlerijenlabrieken 100

200 30 30 300 R 300 42274 Lampenfabrieken

27eO (ooleleklrodenfabr¡eken '1500 300 1000 c z 200 R '1500 6

26 33

26. 33 './ERVMRDIGING VAN AUDIO-. VIDEO-, TELECOM-APPARA-tEN EN -BENODIGDH

3t c 50 30 50D 31261,263,2€'4,331 úeNaardiging van audio-, video- en telecom-apparetuur e d

2612 :abrieken voor oedrukte bedrad¡no 1C 50 30 50 31

26 32 33

r'ERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRU¡¡ENTEN

3( c 30 0 30 226, 32. 33 :êbrieken voor medische en optische apparalen en instrumenten e d incl reparâtie

29

29 r'ERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS

¿91 0 \ulofabr¡eken en assemblaoebedriiven

10c 1C 200 c 30R 200 D 4'l¿91 po <10000m2

20c 300 z 50R 300 42291 p o >= '10 000 m2

t9201 larosser¡efabneken '10c 1C 200 30R 200 41
4129202 \anhanawaaen- en ooleqaerfabrieken 3C 1C 200 30 200

30 R 100293 \uto-onderdelenfabrieken 3C 1C '100

30

30 VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL AUTO'S, AANHANGWAGENS)

301 33ts ScheeDsbouw- en reoaral¡ebedriiven:

301 3315 -houten schepen 50 10 50 31
100 32301 3315 - kunststof schepen 100 50 100 50R
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200 4110c 200301. 3315 metalen scåepen < 25 m

/Vaoonbouw- en sooorcqrerkDlaalsen:302,317
3C lo0 100aloemeen 5C302,317

5C 300 z 30R 300 42302 317 2 met orcefdÉaien van verbrandinqsmotoren >= 1 MW

303 3316 0 y'l¡oQlu¡qbouw en -reparaliebodriiven:

200 4t200 30103,331ô 1 zonder proefdraaien motoren

100 30R 100ìiiwiel- en motorri¡wiellabrieken 3C 1C109

3C 100 30 100 D 32tocc fransoortm¡ddolenindustrie n e q 3C

31

31
'/ERVAARDIGING 

VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N E G

30 100 D5C 5C '1003'10
,| \reubelfâbr¡eken

1o 0 102 \4eubelsloFeerderiien b o < 200 m2 C 't()524
3t 't( 10 '10 30 2221 --abri€qe van munten, sieraden e d

23C 't( 30 10 30322 \4uzìekinslrumentenfabrieken
311( 50 30323 ìpolartikelenfabr¡eken

1r 5t) 30 50 3,13(324
( 3( 30 0 30 2329C1 Soc¡ale rerkvooz¡eninq

311( 50 30 50D32S9S úeryaardioinq van overige goederen n e g

38

'/ooRBEREIDING 
TOT RECYCLING38

343202 AO

30 10( 300 10 300 42343202 vc <100000Uj
300 42300 5( 100 50R383202 ìubbenegeneratiebedniven

50 300 42qf valsche¡d¡nqsinstallaties 200 20c 300 c383202

35

35 TRODUKTIE EN DISTRIB VAN STROOI\¡, AARDGAS. STOON4 EN WARùI WATER

35 AO
=lektricjte¡tsprodukl¡ebedrijven 

(eleclrisch vermogen >= 50 N4We)

1500 D 610 10 500 c 150035 kemcenlrales met koeltorens

BO rio-eneroieinslallalies electrisch vemoqen < 50 ¡rwe:35

't00 50 100 30R 100B1

@verg¡sting, verbrand¡ng en vergassing van mest, sl¡b, GFT en reststromen

r'oedinqsinduslr¡e
'10050 50 100 30R35 82 vergisling, en van b¡omassa

c0
=leklricite¡lsdislr¡buliebedri¡ven, 

met transfomatorvermogen:35

0 0 30c 10 30 235 c1 < ,10 MVA

0 0 50c 30 5035 10 - 100 MVA
100 320 0 100 c 50, 100 - 200 MVA

304c7 50 300 42c,4 ,200 - 1000 ¡¡vA 0 U35

35 DO 3asdisiribut¡ebedriiven:
420 0 300 c 100 30035 D1 qascompressorstalions vemooen < 100 lVlW

3l0 0 50c 50R 50D5 qasonlvanq- en -verdeelstations, cat D

ú1/amlevoou¡eninos¡nslallal¡es. aâsqestookt:
't0 100 c 50 100 3235 E,i sladsveryarmìnq 30

36 r'VINNING EN DITRIBIJTIE VAN WATER

36 AO y'Vateru¡nning-/ bere¡d¡ng- bedrijven:

o 30 50 31A2 bere¡d¡na met chloorbleeklooo e d en/of stralinq '1036

BO y'Valerdistributiebedriiven met pompvermogen:

20 0 30c 10 308,1

100 320 0 100 c 1036 a2 I - 15 t\¡W

o 300 c 10 300 42R3 036

41 42 43

41 42 43 SOUWNIJVERHEID

10010 30 '100 't041. 42. 43 0 3ouwbedriiven algemeen: b o > 2 000 m'
50 10 50 311 bo <=2000m'. 10 3041, 42, 43

10 30 50 10 50 3141 42 43 qannemersbedriiven metwerkplaals: b o > 1000m'z

20 10 30 10 3041 42 43 3 aannemersbedriiven mel werkplaats: b o < 1000 m2

45.47
IANDEUREPARATIE VAN AUTo'S, ¡ToTORFIETSEN; BENzINESERVICESTATIoNS47

'10 1t 100 10 100 323roothandel in vrechtauto's (incl import)
3210 3( 100 10 10045204 quloplaa(werkeriien

50 3150 30 30R45204 c qulospu¡tinr¡chtingen

46

46 :ROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING

30 50 30R 504621 0 3rth in akkerbouwprodukten en veevoeders

10r 300 z 50 R 300 421

3rlh in akkerbouwprodukten en veevoeders met een veMerkings€paciteit van 500 lon/uur

)f meer '10c

't( 1( 30 0 30 2t622 3rlh in bloemen en planten

5C 1C 100 c 0 100 321623 3rth in levende dieren
315C 30 0 504624 Srth in hu¡den. vel¡en en ledêr

50 3l3C 1C 30 50R46217. 4631 3rth ¡n ruwe tabak, groenten, fruit en @nsumptie-aardappelen

30 50 R 50 313rth ¡n vlees, vleeswaren, zuivelprodukien. eieren. sp¡isol¡èn 1C4632,4633
30 0 30 23rth in drânken c4634

1C 30 0 30 24635 3rth in tabaksproduklen
21C 1C 30 0 303rth in suiker, chocolade en suikeMerk



sBl400E 2008 ]MSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS

u
É,
o
ou
ts

o

Et
É,
fuo

r
o
ts

ô
f
J
Uo

t

uo

U

bzbf
Pro<

4637 3rth in koff¡e. thee. €cao en sDeceri¡en 3f lc 30 0 30 2

4638. 4639 3rlh ¡n overioe voedinqs- en oenotmiddelen 1C 1C 30 '10 30 2

t64.4ô733 1C '10 30 10 30 2

tô499 3rth ¡n vuuryerk en munil¡e:

t649S 2ænsumentenvuuMerk, verpakt, opslâg <'10 lon 1C 0 30 10v 30

4649S ænsumentenvuuNerk. vemakt. ooslao 10 tol 50 ton 1t c 30 50 50 31
46499 mun¡tie 0 30 30 30 2

467't1

467'11 kloin, lokaal vezorg¡ngsgebied 1C 50 50 30 50 31
467't2 3rlh in vloeibaro en oãsvomiqe brandsloffen:

46712 vloeisloffen, o c < 100 000 m3 5t 0 50 200 R 200 D 41
467't2 tot vloeistof verd¡chte qåssen 0 50 300 R 300 D 42
46713 Srth mineraie ol¡eprodukten (excl- brandstoffen) 10c 0 50 100 32
46721

46721 -opslaqooo <20OOm2 300 300 t0 300 42
46722 46723 Grth ¡n metalen en -halffabrikaten 10 100 10 100 32
4673 0 Grth ¡n hout en bouwater¡alen:

4673 311 -algemeen:bo >2000m': c 10 50 '10 50

4673 2 -aleemeen:bo <=2000m' c l0 30 10 30 2

46735 4 zand en qr¡nd:

46735 -aloemeen:bo >200m2 c 30 100 0 100 32
46735 6 - algemeen: b o <= 200 m'. c 10 30 0 30 2

4674 0 Grlh in ¡izer- en melaalwaren en veMarm¡nqsaDparaluua

4674 1 -alqemeen:bo >2000m'! 0 0 50 10 50 31
4674 2 .alqemeen:bo <=2000m': 0 0 30 0 30 2

46751 Grth ¡n chem¡sche produkten 50 10 100 R 100 D 32
46'752 30 30 30 R 30 2JU

4676 Grth ¡n overiqe ¡ntermedia¡re aoederen 10 10 30 10 30 2

4677 0 Aulosloperijeni b o >'1000 m'¿ 10 30 100 30 '100

4õ77 1 . âutosloperiienr b o <= 1000 nf 10 10 50 10 50 JI

4677 0 Cvèrige groolhandel in afual en schroot: b o > 1000 m'¿ 10 30 100 10 100 D 32
4677 1 ' over¡oe aroolhandel in afual en schrool: b o <= 1000 m' 10 10 50 10 50

466 0 3rlh in machines en apparâten:

466 1 machines voor de bouwnijverheid 0 1( 100 10 '100

466 2 ovenge 0 1( 50 0 50 3t
466 46S 0 30 0 30 2)verige grth (bedrìjfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e d

47

49
',/ERVOER 

OVER LAND

493 3us-, tram- en melrostations en -remises 0 ,IC 100 c 0 100 D 32
d93 32fouringcarbedrijven 10 100 c 0 100

494 0 3oederenweqvetuoerbedriiven (zonder schoonmâken lanks)r b o > 1000 m" 0 100 c 30 t00 32
494 1 Goederenwegvervoerbedriiven (zonder schoonmaken tanks) b o <= 1000 m'¿ 0 50c 30 50 31
495 romp- en @mpressoÍstations van pi¡pleìdinoen 0 30c '10 30D 2

52

52 )IENSTVERLENING T B V HET VÊRVOER

5224'l 0 -aad-, los- en overslaabedri¡ven t b v zeeschepen:

52241 stukqoederen c 300 c 100 R 300 D 42
52241 lankercleaning 30c 10 '100 c 200 R 300 42
52242 -âad-. ¡os- en oveßlaobedri¡ven t b v binnenvaart:

52241 - @ntainers c 10 300 50R 300 42
52242 '10 'tankerclean¡nq 30c 10 100 200 R 300 42

2 - stukgoederen c 10 100 50R 100 D 32
52242 3 3C ton 300 30 300 42.edsen, m¡neralen, e d, opslagopp < 2 000 m,

52242 . qranen of meelsoorten , v c < 500 Uu 5C 300 200 50R 300 42
52242 7 -sleenkool. opslaqopp < 2 000 m2 50 300 300 50 300 42
52102,52109 D¡slributiecenlra, koelhuizen 30 10 50c 50R 50D 3'1

52109 B 0 30c 10 30 2Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 0

5221 2 Stallinq van vrachtwaaens lmet koelinslalialies) '10 0 100 c 30 100

53

POST EN TELECOIVI[¡UNICAT¡E

531 532 )PosL en koeriersdienslen 0 0 30c 0 30

fele@mmun¡caliebedriiven 0 ( '10 c 0 '10 1

77

77 3OEDEREN

7712,7739 úerhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl personenauto's) 10 C 50 '10 50D 3't
773 y'erhuurbedriiven voor machrnes en werklu¡qen 10 c 50 10 50 D 3'1

772 y'erhuurbedri¡ven voor roerende qoederen n e q 10 1C 30 10 30D 2

32

i2 ]O|llPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE

58, 63 )alacentra c 30c 0 30
i3, 69tm7'1,
73,74.77,79. AOhA2
63, 69tm71,
73.74.77.78. 81lm82 OVERIGE ZAKELIJKE DI ENSTVERLENING
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30 50D 31Re¡nioinosbedr¡iven voor oebouwen 50 1( 30912
( 30c 10 21074203

50 3t 200 c 50R 200 41a?991 Vealinaen voor landbouw- en v¡sseriiorodukten

37 38 39

37.38 39 UILIEUDIENSTVERLENING

3700 AO RVVZI's eñ giefleMerk¡ngsinr¡cht, mel aÍdèkking voorbez¡nklanks:

200 1C 100 c 10 200 41-<100000ie3700
300 '1C 200c2 10 300 423700 A2 . 100 000 - 300 000 i e

0 10c 0 303700 B rioolqemalen
lo 50 3150 30 50381 Vuilophaal-, siraatreinìgingsbedrijven e d

50 30R 50 31Gemeenleweruen lafu al-¡nzameldeoots) 30 30381 B

200 200 300 30 s00 42381 Vuiloverslêqslalions

342 AO AfvalveNerkinqsbedriiv€n:
100 32100 50 30 '10342 A2 ' kabelbranderijen

200 c '1500 15000 10342 A3 . veNerking rad¡o-act¡ef atval

50 l0 30 10 50 31aa) - oathoaeen alvãlverbrândinq (voor ziekenhu¡zen)
32100 0 't0 30R 100 D382 A5 . oDlosmiddelteruw-nn¡no

3oo D 42300 200 300c2 50382 A6 . afvalverbrendingsinrichl¡ngen, thermìsch vermogen > 75 l\¡W

30 R 30 210 10382 . veMerÌinq fotochemisch en galvano-afval

200 300 10 300 423A) B Vu¡lslortplaatsen

342 c0 composteerbedriiven:
32'100 100 't00 10 100342 beluchlvc <20000

30 200 41200 200 100382 . belucht v c > 20 000 tonijr
5o 100 100 R 200 41. GFT in oesloten oebouw 200382

96 OVERIGE DIENSTVERLENING
5030 0 50c 309601't Wasseri¡en en slrijk¡nricht¡ngen

50 30 50 31Tâoiilre¡nioinosbedriiven 30 09601't
30 0 30 30R 2%o12 chemische wasseri¡en en verueriien

c 0 30 0 30 2s6013 Wasveu endinrichtinqen



 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 2: 
Staat van Horeca-activiteiten 



 

 



staat van Horeca-acti w,

Categorie l "lichte horeca"
Bedrijven die in beginsel alleen overdag en 's avonds behoeven te z'rjn geopend (vooral verstrekking van etenswaren
en maaltijden) en daardoor slechts beperkte hinder voor omwonenden veroorzaken. Binnen deze categorie worden
de volgende subcategorieën onderscheiden:

1a. Aan de detailhandelsfunctie verwante horeca:

¡ automatiek;
¡ broodjeszaak;
¡ cafetaria;
¡ croissanterie;
¡ koffiebar;
¡ lunchroom;
o ijssalon;
¡ snackbar;
. tearoom;
r traíteur.

1b. Overige lichte horeca:

¡ bistro;
. restaurant (zonder bezorg- en/of afhaalservice);
¡ hotel.

Lc.

. restaurant met bezorg- en/of afhaalservíce tot 250 mz BVO

Categorie 2 "middelzware horeca"

2a. Bedrijven die normaal gesproken ook delen van de nacht geopend zíjn en/of daardoor aanzienlijke
hinder voor omwonenden kunnen veroorzaken:

¡ bar;
¡ bierh uis;

¡ biljartcentrum;
r café;
r proeflokaal;
¡ shoarma /grillroom;
¡ zalenverhuur (zonder regulier gebruik ten behoeve van feesten en muziek-/dansevenementen).

2b. Bedrijven met een relatief grote verkeersaantrekkende werking:
¡ bedrijven genoemd onder 1a, 1b en 1c met een bedrijfsoppervlak van meer dan 250 m2 BVO;

Categorie 3 "zware horeca"
Bedrijven die voor een goed íunctioneren ook's nachts geopend zijn en die tevens een groot aantal bezoekers

aantrekken en/of grote hinder voor de omgeving met zich mee kunnen brengen:
¡ dancing;
r discotheek;
¡ nachtclub;
. partycentrum (regulier gebruik ten behoeve van feesten en muzíek-7'dansevenementen).



 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERBEELDING 



 

 

 



 

 

 






