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Hoofdstukl Begripsbepalingen

Artikel í Definities

1. Het plan
Het bestemmingsplan "HSL-Rijnwoude" van de gemeente Rijnwoude,.vervat in een kaart en deze
voorschriften.

2. De kaaÉ
De tot het plan behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening, bestaande uit 4 kaartbladen,
genummerd nrvbp1007, rwbp2007, nivbp 3007 en rwbp4007,waarop de bestemmingen van de in het
plan begrepen gronden zijn aangewezen.

3. Agrarisch bedrijf
Een bedrijf, gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen en/of
het houden van dieren, nader te onderscheiden in:

a. Grondgebonden veehouderij:
Het houden van melk- en ander vee, geheel of nagenoeg geheel op open grond, met
uitzondering van paardenfokkerij;

b. Akker- en vollegrondstuinbouw:
De teelt van gewassen op open grond, met uitzondering van fruit-, sier- en bollenteelt
en bosbouw;

c. Hoveniersbedrijf:
Bedrijf, gericht op de aanleg en het onderhoud van particuliere tuinen;

d. Sierteelt;
De teelt van siergewassen zonder gebruikmaking van kassen.

4. Autotransformatorstation (AT-station)
Êiectroiechnische instaiiatie iangs cie spoorbaan, waar de distributiespanning van het electriciteitsnet
wordt omgezet in de spanning voor de bovenleiding.

5. Bebouwing
Een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

6. Bestemmingsgrens
Een op de kaart aangegeven lijn, die de grens aanduidt van een bestemmingsvlak.

7, Bestemmingsvlak
Een op de kaart aangegeven vlak met eenzelfde bestemming.

8. Bouwen
Het plaatsen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een
bouwwerk.

9. Bouwwerk
Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke hetzij direct of
indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.

10. Bovenkant spoorstaaf
Peil van het horizontale vlak dat gaat door de bovenkant van de laagstgelegen spoorstaaf.

11. Detailhan
Het bedrijfsmatig , waaronder begrepen uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of
afleveren van
anders dan in

nen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwendi
een beroeps- of bedrijfsactiviteit.
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Í2. Detailhandel in volumineuze goedeien
Detailhandel die vanwege de omvang van de gevoerde artikelen een groot oppervlak nodig heeft voor
de uitstalling, zoals verkoop van auto's, boten, caravans, tuininrichtingsartikelen, grove
bouwmaterialen, keukens en sanitair.

13. Gebouw
Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden
omsloten ruimte vormt.

14. Peil
a. voor gebouwen, waarvan de hoofdingang onmiddellijk aan een weg grenst: de hoogte

van die weg ter plaatse van de hoofdtoegang;
in andere gevallen: de gèmiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld;
vobr andere bouwwerken: het aangrenzende maaiveld.

í5. StaatvanBedrijfsactiviteiten
De Staat van Bedrijfsactiviteiten die van deze voorschriften als bijlage ll deel uitmaakt.

16. Tracébesluit "HSL-Zuid"
Het tracebesluit "Hogesnelheidslijn-Zuid" , zoals dat is genomen op 15 april 19g8 door de minister van
Verkeer en Waterstaat in overeenstemming met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer (onherroepelijk geworden bij besluit van 6 septemner iSSSI en de latere
aanvullingen/wijzigingen hierop.

17. Woning
Een ( gedeelte van een) gebouw dat dient voor de huisvesting van één huishouden

b
c.
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Artikel2 Spoorwegdoeleinden (S)

Doeleindenomsch rijvin g
1. De gronden op de kaart aangewezen als "Spoorwegdoeleinden', zijn

a. ter plaatse van de bestemming Spoorwegdoeleinden bestemd voor een spoorweg met
bij behoren de voorzien ingen, waartoe behoren :

1. Gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van deze
bestemming;

2. Voorzieningen ten behoeve van het spoorwegverkeer, zoals spoorbanen,
boven leiding en de daarbij behorende electrotech nische voorzienin gen,
veiligheidsvoorzieningen, onderhoudsvoorzieningen, spoorsloten en hekken;3. Kunstwerken en infrastructurele voorzieningen zoals taluds, keerwanden,
beschoeiingen en du ikers,

4. Kruisende infrastructuur zoals wegen, waterlopen, kabels en leidingen, e.d.

. b. ter plaatse van de subbestemming Spoorwegdoeleinden nader aangeduid met "h" bestemd
voor een spoorweg ten behoeve van de Hogesnelheidslijn-Zuid meibijbehorende
voorzieningen, waartoe behalve de onder lid 1 genoemde voorzieningen bovendien
behoren:
1. Onderhouds-, vlucht- en luchtschachten en gebouwen ten dienste van de spoortunnel,

dienstgebouwen, een AT-station, tunnelbakken en geluidwerende voorzieningen;2. Bereikbaarheidsvoorzieningen, toegangswegen en parkeerplaatsen;
g roenvoorzien ingen en waterpartijen;

3. Opstelplaatsen voor hulpdiensten;
4, Calamiteitenplatforms tevens opstelplaatsen voor hulpdiensten uitsluitend ter plaatse

van de subbestemming "c".

Samenvallende bestemmingen
2. Waar de subbestemming "Spoorwegdoeleinden" nader aangeduid met "h" samenvalt met de

bestemmingen "Ondergrondse spoorwegdoeleinden", "Water" en "Leidingen" zijn deze
bestemmingen nevengeschikt en is het bepaalde de artikelen 3, 9 en 14 mede van
toepassing.

Bouwvoorschriften
3. Op deze gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming

"Spoorwegdoeleinden" met dien 'rerstanCe dat Ce hoogte van gebouwen en bout,"werken,
geen gebouwen zijnde, niet meer dan 15 meter boven bovenkant spoorstaaf dan wel peil mag
bedragen.
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AÉikel3 Ondergrondse spoonrrregdoeleinden (OS)

Doeleindenomschrijvin g
1. De gronden op de kaart aangewezen als "Ondergrondse spoorwegdoeleinden" zijn ter

plaatse van de bestemming Ondergrondse spoorwegdoeleinden mede bestemd voor de
aanleg en exploitatie van een ondergrondse spoorweg (boortunnel) ten behoeve van de
Hogesnelheidslijn-Zu id.

Samenvallende bestemmingen
2. Waar de bestemming "Ondergrondse spoorwegdoeleinden" samenvalt met de bestemmingen

"Spoorwegdoeleinden", "Verkeersdoeleinden", nader aangeduid met (a), "Water", " primaii
waterkeringsdoeleinden" en "Leidingen" zijn deze bestemmingen nevengeschikt en is het
bepaalde in de artikelen 2, B, 12, 13 en 14 mede van toepassing.

3. Waar de bestemming "Ondergrondse spoorwegdoeleínden" samenvalt met de bestemmingen
"Agrarische doeleinden", "Groendoeleinden", "Natuurgebied", "Verkeersdoeleinden" al dan niet
nader aangeduid met (f) of (h), "Bedrijfsdoeleinden", "Tuin" en "Dierenbegraafplaats" is de
bestemming "Ondergrondse spoonrrregcioeleinden" daaraan bovengeschikt en is het bepaalde
in de artikelen 4, 6, 7, B, 9, 10 en 11 mede van toepassing voor zover de belangen van de
bestemming "Ondergrondse spoorwegdoeleinden" daardoor niet worden geschàad.

Bouwvoorschriften
4" Op deze gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming

"Ondergrondse spoorwegdoeleinden" en in overeenstemming met het Tracébeslui[
Hogesnelheidslijn-Zu id.

Aanlegvoorschriften
5. Het is verboden op de gronden op de kaart mede aangewezen als "Ondergrondse

spoonrvegdoeleinden" zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester
en weihouciers (aaniegvergunning) cie voigencle werken of werkzaamhecien uit te voéren:a. ontginnen, opbrengen of ontgraven van grond of het verlagen of egaliseren van de

bodem;
b. aanleggen, dempen, graven, verdiepen of verbreden van vaarten, sloten, plassen of

watergangen;
c. het aanleggen of verharden van paden, wegen, parkeerplaatsen of andere

oppervlakteverhard in gen ;

d. in de grond drijven van palen;
e. aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse leidingen en daarmee verband

houdende ccnstructies, installaties of apparatuur;
f. verrichten van boringen en het slaan van putten;
g diepwoelen of diepploegen van de bodem;
h. onttrekken van grondwater door bemaling;
i. uitvoeren van werken die een verandering in de grondwaterstand tot gevolg hebben.

6. Toelaatbaarheid
a. Op de gronden op de kaart mede aangewezen als ,,Ondergrondse

spoorwegdoeleinden" zijn werken en werkzaamheden als genoemd in lid 5, ten
behoeve van een samenvallende bestemming slechts toelaatbaar indien door deze
werken en werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te
verwachten gevolgen, geen onevenredige aantasting van de belangen van de
boortunnel ontstaat of kan ontstaan. Van onevenredige aantasti ng is in elk geval
sprake aantasting van een veilige en ongestoorde ligging van de boortunnel.

nt vraag
uders toetsen een aanvraag voor een vergunning als bedoeld
of er sprake is van aantasting van een veilige en
de boortunnel aan de in bijlage I van de voorschriften

ingscriteria
beslissen omtrent een aanlegvergunning als bedoeld in lid 5, win-nen

en wethouders advies in van de beheerder van de boortunnel

van

b.

s" is van een aantasting als bedoeld in sub a van dit lid.
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B.

Het onder 5 vervatte verbod geldt niet voor:
a. werken of werkzaamheden voor zover van ondergeschikte betekenis en van geringe

omvang binnen het op de bestemming(en) van deze gronden gerichte normale
onderhoud en beheer;

b. werken en werkzaamheden die verband houden met aanleg en onderhoud van de
boortunnel.

Specifiek gebru iksverbod
Tot een strijdig gebruik van gronden wordt in ieder geval gerekend:
a. ontgravingen tijdens de aanleg van de boortunnel;
b. het verrichten van heiwerkzaamheden;
c. opslag van stoffen met een gewicht van meer dan s0 kN/mz (ca 5000 kg/m2).

Het onder 8 vervatte gebruiksverbod geldt niet voor het gebruik van gronden dat verband
houdt met aanleg en onderhoud van de boortunnel.

9.
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Doeleindenomschr|ving
1. De gronden op de kaart aangewezen als "Verkeersdoeleinden" zun ter plaatse van de

bestemming Verkeersdoeleinden bestemd voor:
a. de aanleg en in stand houding van wegen, parkeerplaatsen, fiets- en voetpaden met

bijbehorende voorzieningen, bermen, beplantingen, bermsloten en kruisende
waterlopen;

b ter plaatse van de subbestemming'a'voor een autoweg;
c ter plaatse van de subbestemming 'f voor een fietspad met een breedte van niet meer

dan 6,5 m tevens bereikbaarheidsweg voor de HSL-Zuid.

Samenvallende bestemmingen
2. Waar de subbestemming "Verkeersdoeleinden" nader aangeduid met 'a' samenvalt met de

bestemming "Ondergrondse spoorwegdoeleinden" zijn dezê bestemmingen nevengeschikt en
is het bepaalde in artikel3 mede van toepassing.

3. Waar de bestemming "Verkeersdoeleincien" dan wel de subbestemming nader aangeduid met
"f'samenvalt met de bestemmingen "Ondergrondse spoorwegdoeleinden", "Water", Primair
waterkeríngsdoeleinden" en "Leidingen" is de bestemming "Verkeersdoeleinden" dan wel de
subbestemming "Verkeersdoeleinden"nader aangeduid met "f'ondergeschikt en is het
bepaalde in dit artikel van toepassing voor zover de belangen van de bestemmingen "primair
waterkeringsdoeleinden", "Ondergrondse spoorwegdoeleinden", "Leidingen" en "Water" niet
worden geschaad en is het bepaalde in de artikelen 3, 9, 10 of 14 mede van toepassing.

Bouwvoorschriften
4. Op deze gronden mogen uitsluitend ten dienste van de bestemming "Verkeersdoeleinden"

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, waaronder begrepen
gel u idsafschermende voorzien in gen.

5. De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 10 meter

lue ea?
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Artikel5 Bouwterrein(voorlopigebestemming)

Doel eindenomschrijvin g

1. De gronden op de kaart aangewezen ais "Bouwterrein" zijn voorlopig bestemd voor
bouMerrein met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde en
voorzieningen ten behoeve van cie bouw van de Hogesnelheidslijn-Zuid.

, Samenvallende bestemmingen
2. Waar de bestemming "Bouwterrein" samenvalt met de bestemmingen "Water"en "Leidingen"

: is de bestemming "Bouwterreín" ondergeschikt en is het bepaalde in dit artikel van.toepassing
vo'or zoverde belangen van de bestemmingen "Water" en "LeidÍngen" niet worden geschaad
en is het bepaalde in de artikelen 9 en 14 mede van,toepassing.

Duur
De voorlopige bestemming "Bouwterrein" heeft een werkingsdugr toi uiterlijk per 1 januari
2010.

Definitieve bestemmingen
4. Na beëindiging van de werkingsduur van de voorlopige bestemming "Bouwterrein" zijn de

gronden definiiief bestemd conform de op de plankaart aangegeven bestemmingen
"Verkeersdoeleinden"; "Groendoeleindenl, "Agrarische doeleindenl' , "Water" en
"Bedrijfsdoeleindên" waaryoor alsdan het bepaalde in de artikelen 4, 6, 7, I en 11 van
toepassing is.

Bouwvoorschriften
5. Cp deze gronden mogen uitsiuitend tijdelijke gebouwen en-bouwwerken,geen gebouwen

zijnde, ten behcieve van de bestemming worden gebouwd.

{s\
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Artikel 6 Groendoeleinden (G)

Doeleindenomschrijvin g
1. De gronden op de kaart aangewezen als "Groendoeleinden" zijn ter plaatse van de

bestemming Groendoeleinden bestemd voor een bij de aard van de aangrenzende functies
behorende inpassing van de HogesnelheÍdslijn-Zuid, zoals weidevogelgebied,
groenvoorzieningen en waterpartijen, alsmede daarbij behorende gebouwen en bouwwerken,
geen gebouwen zijnde, fiets- en voetpaden en andere verhardingen, speelvoorzieningen en
straatmeubilair.

Samenvallende bestemming
2. Waar de bestemming "Groendoeleinden" samenvalt met de bestemming "Ondergrondse

spoorwegdoeleinden" is de bestemming "Groendoeleinden" ondergeschikt en is het bepaalde
in dit artikel van toepassing voor zover de belangen van de bestemming "Ondergrondse
spoonvegdoeleinden" niet worden geschaad en is het bepaalde in artikel 3 mede van
toepassing.

Bouwvoorschriften
3. Waar de gronden van de bestemming "Groendoeleinden" samenvallen met de bestemming

"Ondergrondse spoorwegdoeleinden" mag niet worden gebouwd.

Op de gronden van de bestemming "Groendoeleinden, voorzover niet samenvallend met de
bestemming "Ondergrondse spoorwegdoeleinden", mogen gebouwen en bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, worden gebouwd tot een maximale oppervlakte van 10 m' en een maximale
hoogte van 3 meter.

4.

I
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AÉikel 7 Agrarische doeleinden (A)

Doeleindenomsch rijving
1. De gronden op de kaart aangewezen als "Agrarische doeleinden" zijn bestemd voor:

a. grondgebonden veehouderij ter plaatse van de aanduiding Av:
b. grondgebonden veehouderij, akker- en vollegrondstuinbouw; ter plaatse van de

aanduiding Ava;
c. een hoveniersbedrijf ter plaatse van de aanduiding Aho;
d. een sierteeltbedrijf ter plaatse van de aanduiding (As).

Samenvallende bestemming
2. Waar de bestemming "Agrarischè doeleinden" samenvalt met de bestemming "Ondergrondse

spoonruegdoeleinden" is de bestemming "Agrarische doeleinden" ondergeschikt en is het
bepaalde in dit artikel van toepassing voor zover de belangen van de bestemming
"Ondergrondse spoorurregdoeleinden" niet worden geschaad en is het bepaalde in artikel 3
mede van toepassing.

Bouwvoorschriften
3. Op deze gronden mag niet worden gebouwd

t
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Doeleindenomschrijving
1. De gronden op de kaart aangewezen als "Natuurgebied" zijn ter plaatse van de bestemming

Natuurgebied bestemd voor behoud, bescherming en beheer van de aanwezige
natuurgebieden.

Samenvallende bestemming
2. Waar de bestemming "Natuurgebied" samenvalt met de bestemming "Ondergrondse

spooruuegdoeleinden" is de bestemming "Natuurgebied" ondergeschikt en is het bepaalde in
dit artikel van toepassing voor zover de belangen van de bestemming "Ondergrondse
spoorwegdoeleinden" niet worden geschaad en is het bepaalde in artikel 3 mede van
toepassing.

Bouwvoorschriften
3. Op deze gronden mag niet worden gebouwd
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Artikel 9 Water (Wa)

Doeleindenomschrijving
1. De gronden op de kaart aangewezen als "Water" zijn ter plaatse van de bestemming Water

bestemd voor wateraanvoer en -afvoer en waterberging.

Samenvallende bestemmingen
2. Waar de bestemming "Water" samenvalt met de bestemmingen "spoorwegdoeleinden" en

"Ondergrondse spoorwegdoeleinden" is de bestemming "Water" ondergeschikt en is het
bepaalde in dit artikel van toepassing voor zover de belangen van de bestemmingen
"Spoonvegdoeleinden" en "Ondergrondse spoorwegdoeleinden" niet worden geschaad en is
het bepaalde in artikel 2 en 3 mede van toepassing.

3. Waar de bestemming "Water" samenvalt met de bestemming " Bouwterrein" is de
bestemming "Water" bovengeschikt en is het bepaalde in artikel 5 mede van toepassing voor
zover de belangen van de bestemming "Water" daardoor niet worden geschaad.

Bouwvoorschriften
4. Op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de

waterhuishouding worden gebouwd, zoals een gemaal, oeverbeschoeiingen, duikers, bruggen
en steigers.

5. De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maxim aal2.00 meter bedragen.

Aanlegvoorschriften

6. Het is verboden op de gronden op de kaart aangewezen als "Water" zonder of in afwijking van
een schrifteiijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de
volgende werken of werkzaamheden uit te voeren:

afgraven, ophogen, vergraven en egaliseren van de oevers;
dempen van sloten en greppels;
aanbrengen van oeverbeschoeiingen;
het vellen of rooien van houtgewas.

7. Toelaatbaarheid
a. Op de gronden op de kaart aangewezen als "Water" zijn werken en werkzaamheden

als genoemd in lid 6 slechts toelaatbaar indien dooi'deze wei-ken en werkzaamheden
dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, geen
onevenredige aantasting van de belangen van de waterbeheersing ontstaat of kan
ontstaan.

b. Alvorens te beslissen omtrent een aanlegvergunning als bedoeld in lid 6, winnen
burgemeester en wethouders advies in van de waterbeheerder omtrent de vraag of
sprake is van een aantasting als bedoeld in sub a van dit lid.

Het onder 6 vervatte verbod geldt niet voor:
a. werken of werkzaamheden voor zover van ondergeschikte betekenis en van geringe

omvang binnen het op de bestemming(en) van deze gronden gerichte normale
onderhoud en beheer.

die verband houden met aanleg en onderhoud ten
en -afuoer en waterberging.

a.
b.
c.
d.

I

I'Ioliand Ranlconsult

oa?
e

I
12



À J:1.^l ín n-:-^:- .-,-4^-l-^-:--^i^-r-:-r^- ,ltr^t-\rltttt\et tv rtillt.ltt wdlgrÁËllilg:'uucteiltueillvuaÁ,

Doeleindenomschrijving
1. De gronden op de kaart aangewezen als "Primair waterkeringsdoeleinden" zijn ter plaatse van

de bestemming Primair waterkeringsdoeleinden mede bestemd voor dijken, kaden, dijksloten
en andere voorzieningen ten behoeve van de waterkering.

Samenvallende bestemmingen
2. Waar de bestemming "Primair waterkeringsdoeleinden" samenvalt met de bestemming

"Ondergrondse spoorwegdoeleinden" zijn deze bestemmingen nevengeschikt en is het
bepaalde in artikel 3 mede van toepassing.

3. Waar de bestemming "Primair waterkeringsdoeleinden" samenvalt met de bestemming
"Verkeersdoeleinden", al dan niet nader aangeduid met (f) of (h), is de bestemming "Primair
waterkeringsdoeleinden" daaraan bovengeschikt en is het bepaalde in artikel4 mede van
toepassing voor zover de belangen van de bestemming "Primair waterkeringsdoeleinden"
daardoor niet worden geschaad.

Bouwvoorschriften
4. Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming "Primairwaterkeringsdoeleinden"

uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd.

5. De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 3.00 meter bedragen.

Aan legvoorschriften
6. Het is verboden op de gronden op de kaart mede aangewezen als "primair

waterkeringsdoeleinden" zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van
burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken of werkzaamheden uit
te voeren:
a. afgraven, ophogen, vergraven en egaliseren van de oevers;
b. dempen van sloten en greppels;
c. het vellen of rooien van houtgewas.

Toelaatbaarheíd
a. Op de gronden op de kaart mede aangewezen als "Primair waterkeringsdoeleinden"

zijn werken en werkzaamheden als genoemd in lid 6, ten behoeve van een
samenvallende bestemming slechts toelaatbaar indien door deze werken en
werkzaamheden dan wel door de daai'van hekij dii^ect, hetzij indii'ect te vei-wachten
gevolgen, geen onevenredige aantasting van de belangen van de primaire
waterkeringsfunctie ontstaat of kan ontstaan. Van onevenredige aantasting is in elk
geval sprake bij aantasting van een veilige en ongestoorde ligging van de waterkering

b. Alvorens te beslissen omtrent een aanlegvergunning als bedoeld in lid 6, winnen
burgemeester en wethouders advies in van de beheerder van de primaire waterkering
omtrent de vraag of sprake is van een aantasting als bedoeld in sub a van dit lid.

8. Het onder 6 vervatte verbod geldt niet voor:
a. werken of werkzaamheden voor zover van ondergeschikte betekenis en van geringe

omvang binnen het op de bestemming(en) van deze gronden gerichte normale
onderhoud en beheer

eden die verband houden met aanleg en onderhoud van de
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Doeleindenomsch rijvin g
1. De gronden op de kaart aangewezen als "Bedrijfsdoeleinden" zijn bestemd voor

het uítoefenen van:
a. ter plaatse van de aanduiding B(2) bedrijvigheid vallende onder de categorieên 1 en 2

van de Staat van Bedrijfsactiviteiten (bijlage ll bij deze voorschriften) ,eJencdru
;

b. ter plaatse van de subbestemming B(3.1) bedrijvigheid vallende onder de categorieën
1 Um 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten (bijlage ll bij deze voorschriften)
alsmede voor een kleiwarenfabriek ter plaatse van de subbestemming B(3.1)k;

c. voor detailhandel in volumineuze goederen ter plaatse van de subbestemming Bd;
d. voor het gebruik van de gronden als opslag- en/of werkterrein ter plaatse van de

subbestemming "zonder bebouwing" (z).

Samenvallende bestemmingen
2. Waar de bestemming "Bedrijfsdoeleinden" samenvalt met de bestemming "Ondergrondse

Spooruvegdoeleinden" is de bestemming "Bedrijfsdoeleinden" ondergeschikt en is het
bepaalde in dit artikel van toepassing voor zover de belangen van de bestemming
"Ondergrondse spoorwegdoeleinden" niet worden geschaad en is het bepaalde in artikel 3
mede van toepassing.

3. Waar de bestemming "Bedrijfsdoeleinden" samenvalt met de voorlopige bestemming
" Bouwterrein" mag na beëindiging van de werkingsduur van de voorlopige bestemming
worden gebouwd conform het bepaalde onder 4.

Bouwvoorschriften
4. a. Op de gronden die zijn subbestemd tot "zonder bebouwing"(z) mag niet worden gebouwd

b. Op de gronden die samenvallen met de voorlopige bestemming "Bouwterrein" mogen na
beëindiging van de werkingsduur van de voorlopige bestemming worden gebouwd:
1) Bedrijfsgebouwen waarvan de goothoogte niet meer mag bedragen dan op de kaart

aangeduid en de maximale hoogte niet meer dan de maximale goothoogte + 3 m,
2) Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waarvan de hoogte niet meer dan 3 m mag

bedragen.
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Doeleindenomschrijving
1. De gronden op de kaart aangewezen als "Tuin" hebben ter plaatse van de bestemming tuin

bestemd voor het gebruik als tuin behorende bij een woning.

Samenvallende bestemming
2. Waar deze bestemming samenvalt met de bestemming "Ondergrondse spoorwegdoeleinden"

is de bestemming "Tuin" ondergeschikt en is het bepaalde in dit artikelvan toepassing voor
zover de belangen van de bestemming "Ondergrondse spoorwegdoeleinden" niet worden
geschaad en is het bepaalde in artikel 3 mede van toepassing.

Bouwvoorschriften
3. Op deze gronden mag niet worden gebouwd.
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Doeleindenomschrijving
1. De gronden op de kaart aangewezen als "Dierenbegraafplaats" zijn ter plaatse van de

bestemming Dierenbegraafplaats bestemd voor een dierenbegraafplaats en daarbij
behorende voorzieningen.

Samenvallende bestemmingen
2. Waar deze bestemming samenvalt met de bestemming "Ondergrondse spoonruegdoeleinden"

is de bestemmíng "Dierenbegraafplaats" ondergeschikt en is het bepaalde in dit artikel van
toepassing voor zover de belangen van de bestemming "Ondergrondse spoorwegdoeleinden"
niet worden geschaad en is het bepaalde in artikel 3 mede van toepassing.

Bouwvoorschriften
2. Op deze gronden mag niet worden gebouwd
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ArTTKCi't4 Leiotngên

Doeleindenomsch rijvin g
1. De gronden op de kaart aangewezen als "Leidingen" zijn mede bestemd voor

a. een hogedrukgasleiding binnen een afstand van 5 meter;
b. een brandstofleiding binnen een afstand van 5 meter:
c. een gasleiding binnen een afstand van 5 meter;
d. een waterleiding binnen een afstand van 5 meter.

Samenvallende bestemmingen
2, Waar de bestemming "Leidingen" samenvalt met de bestemming "Spooruregdoeleinden"

en "Ondergrondse Spoorwegdoeleinden" zijn deze bestemmingen nevengeschikt en is het
bepaalde in de artikelen 2 en 3 mede van toepassing.

Waar de bestemming "Leidingen" samenvalt met de bestemmingen "Agrarische doeleinden"
nader aangeduid met (va) en "Bouwterrein" is de bestemming "Leidingen" daaraan
bovengeschikt en is het bepaalde in de artikelen 5 en 7 mede van toepassing voor zover de
belangen van de bestemming "Leidingen" daardoor niet worden geschaad.

Bouwvoorschriften
4. Op gronden waar de bestemming "Leidingen" samenvalt met de bestemming "Ondergrondse

Spoorwegdoeleinden" mag niet worden gebouwd.

5. Op gronden met een andere medebestemming dan genoemd in lid 4 mag ten behoeve van
de bestemming "Leidingen" worden gebouwd tot een hoogte van 3 meter en na overleg met
de leidingbeheerder.

Aanlegvoorschriften
6. Het is verboden op of in de gronden op de kaart mede aangewezen als "Leidingen" zonder of

in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders
(aanlegvergunning) de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren:
a. ontginnen, opbrengen of ontgraven van grond of het verlagen of egaliseren van de

bodem;
b. in de grond drijven van palen;
c. aanbrengen van diepwortelende beplanting;
d. aanleggenvangeslotenoppervlakteverhardingen;
e. diepwoelen of diepploegen van de bodem;
t. aanleggen van gesloten drainagesystemen;
g. verrichten van boringen en het slaan van putten;
h. aanleggen, dempen, graven, verdiepen of verbreden van vaarten, sloten, plassen of

watergangen;
i. aanleggen of verharden van paden, wegen, parkeerplaatsen of andere

oppervlakteverhard in gen.

Toelaatbaarheid
a. Op de gronden op de kaart mede aangewezen als "Leidingen" zrln werken en

werkzaamheden als genoemd in lid 6, ten behoeve van een samenvallende
bestemming slechts toelaatbaar indien door deze werken en werkzaamheden dan wel
door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te veruvachten gevolgen, geen
onevenredige aantasting van de belangen van de leiding ontstaat of kan ontstaan.
Van onevenredige aantasting is in elk geval sprake bij aantastÍng van een veilige en
on rde ng van de leiding

b omtrent een aanlegvergunning als bedoeld in lid 6, winnen
bu ouders advies in van de beheerder van de leiding omtrent de

n van een aantasting als bedoeld in sub a van dit lid

7

8 verbod geldt niet voor:
amheden voor zover van ondergeschikte betekenis en van geringe

op de bestemming(en)van deze gronden gerichte normale
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b werkeR en werkzaamheden die verband houden met aanleg en onderhoud van een
leiding.
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AÉikei Í5 Areheologisehe vindpiaats

Doeleindenomschrijving
1. De gronden op de kaart aangewezen als "Archeologische vindplaats" zijn mede bestemd voor

het herstel, het behoud en de ontwikkeling van de archeologische waarden.

Samenvallende bestemmingen
2. Waar de bestemming "Archeologische vindplaats" samenvalt met de bestemming

"Ondergrondse Spoorwegdoeleinden" is deze bestemmingen nevengeschikt en is het
bepaalde in artikel 3 mede van toepassing.

ó. Waar de bestemming "Archeologische vindplaats" samenvalt met de bestemmingen
"Verkeersdoeleinden" nader aangeduid met (f) en "Wate/' is de bestemming "Archeologische
vindplaats" daaraan bovengeschikt en is het bepaalde in de artikelen 4 en 9 mede van
toepassing voor zover de belangen van de bestemming "archeologische vindplaats" daardoor
niet worden geschaad.

Bouwvoorschriften
4. Op deze gronden mag ten dienste van de bestemming "Archeologische vindplaats" niet

worden gebouwd.

Aanlegvoorschriften
5. Het is verboden op of in de gronden op de kaart mede aangewezen als "Archeologische

vindplaats" zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en
wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren:
a ontginnen, opbrengen of ontgraven van grond of het verlagen of egaliseren van de

bodem;
b in de grond drijven van palen;
c aanbrengen van diepwortelende beplanting;
d aanleggen van gesloten oppervlakteverhardingen;
e diepwoelen of diepploegen van de bodem;
f aanleggen van gesloten drainagesystemen;
o vêrriehten van horinoen en hef sla:n van nrrtten'J-h aanleggen, dempen, graven, verdiepen of verbreden van vaarten, sloten, plassen of

watergangen;
i aanleggen of verharden van paden, wegen, parkeerplaatsen of andere

oppervlakteverhard in gen ;j het aanbrengen van ondergrondse en bovengrondse transport-, energie- of
telecommunicatieleidingen, en daarmee verband houdende construciies, installaties
en apparatuur.

6 Toelaatbaarheid
a Op de gronden op de kaart mede aangewezen als "Archeologische vindplaats" zijn

werken en werkzaamheden als genoemd in lid 5, ten behoeve van een
samenvallende bestemming slechts toelaatbaar indien door deze werken en
werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indírect te verwachten
gevolgen, geen onevenredige aantasting van de belangen van de archeologische
vindplaats ontstaat of kan ontstaan. Van onevenredige aantasting is in elk geval
sprake bij aantasting van de archeologische waarden van de vindplaats.

b Alvorens te beslissen omtrent een aanlegvergunning als bedoeld in lid 5, winnen
burgemeester en wethouders advies in bij de Rijksdienst voor Oudheidkundig
Bodemo k omtrent de vraag of sprake is van een aantasting als bedoeld in sub
a dit

7 Het
a.

onq geldt niet voor:
heden voor zover van ondergeschikte betekenis en van geringe

het op de bestemming(en) van deze gronden gerichte normale
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Hooícistukiii Aigemenebepaiingen

AÉikel í6 Wijze van meten
1. Tenzij gelegen binnen de bestemming "Spooruvegdoeleinden", al of niet subbestemd, wordt de

bouwhoogte van een gebouw gemeten tussen de bovenkant van het gebouw, met
uitzondering van antennes, schoorstenen en andere ondergeschikte bouwdelen, en het peil.

Tenzij gelegen binnen de bestemming "Spoorwegdoeleinden", al of niet subbestemd, wordt de
bouwhoogte van een bouwwerk, geen gebouw zijnde gemeten tussen het hoogste punt van
het bouwwerk en het peil, of, indien het bouwwerk zich in het water bevindt, tussen het
hoogste punt van het bouwwerk en de gemiddelde waterlijn.

3. Binnen de bestemming "Spoorwegdoeleinden", al of niet subbestemd, wordt de hoogte van
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gemeten ten opzichte van bovenkant
spoorstaaf.

Artikel 17 Bestaande maten
Daar waar afstanden op de dag van ter inzagelegging van het ontwerp van het plan meer of minder
bedragen dan ingevolge hoofdstuk ll is voorgeschreven, mogen bestaande afstanden als maximaal
respectievelijk minimaal toelaatbaar worden aangehouden.

AÉikel 18 Vrijstellingsbevoegdheid
1. Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van de bepalingen van

het plan voor overschrijding van voor gebouwen geldende hoogtematen met ten hoogste 15%.

Vrijstelling wordt verleend indien daardoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
bestemming(en) van de betrokken en aangrenzende gronden.

A-Éikel í9 Procedurevoorschrift
Op de voorbereiding van een besluit tot vrijstelling van artikel 18 lid 1 en op een beslissing op een
aanvraag voor een aanlegvergunning als bedoeld in artikel 3, lid 5, artikel I lid 6 , artikel 10 lid 6 ,

artikel 14 lid 6 en artikel 15 lid 5 is de in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde
procedure van toepassing.

AÉikel20 Dubbeltelbepaling
Gronden die in aanmerking zijn ol moeten worden genomen bij een te verlenen bouwvergunning
mogen niet nog eens bij een nieuwe aanvraag voor het verkrijgen van een bouwvergunning in

aanrnerking worden genomen.
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AÉikel2í Gebruiksbepalingen
1. Het is verboden, gronden en bouwwerken te (laten) gebruiken op een wijze of tot een doel

strijdig met de aan de betrokken gronden gegeven (sub)bestemmingen, de daarbij behorende
doeleindenomschrijvingen en de overige voorschriften.

Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan onbebouwde gronden te (laten) gebruiken:
a. als opslagplaats voor bagger en grondspecie;
b. als opslagplaats voor vaten, kisten, al dan niet voor gebruik geschikte vaar- of voertuigen,

werktuigen en machines of onderdelen daarvan, oude en nieuwe (bouw)materialen, afual,
puin, grind oÍ brandstofÍen;

c. als uitstallings-, opslag-, stand-, of ligplaats voor kampeer- en verblijfsmiddelen;
e. voor groeps- en natuurkamperen zoals bedoeld in artikel 8 lid 2 onder b en c van de Wet

op de Openluchtrecreatie.

4

Onder strijdig gebruik wordt niet verstaan:
a. vormen van gebruik als bedoeld in lid 2, die verenigbaar zrln met het doel waarvoor de

betrokken grond ingevolge de bestemming(en), de daarbij behorende
doeleindenomschrijving(en) en/of de overige voorschriften mag worden gebruikt;

b. het uitoefenen van detailhandel voorzover dit een normaal en ondergeschikt bestanddeel
uitmaakt van de totale bedrijfsuitoefening, zoals ingevolge de voorschriften toegestaan.

Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 1 indien strikte
toepassing van het verbod leidt tot beperking in het meest doelmatig gebruik die niet door
dringende redenen wordt gerechtvaardigd.
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HooÍdstuk iV Overgangs- en siotbepaiingen

Artikel22 Gebruik in strijd met het plan
1. Het gebruik van gronden en bouwwerken dat afwijkt van het plan op het tijdstÍp waarop het

plan reehtskracht verkrijgt, mag worden voortgezet, met uitzondering van het gebruik dat
reeds in strijd was met het voorheen tot dat tijdstip geldende plan - daaronder begrepen de
overgangsbepalingen van dat plan - en waartegen opgetreden kon worden en ook werd of
wordt opgetreden.

Wijziging van het in lid 1 bedoelde gebruik is slechts toegestaan, indien hierdoor de bestaande
afwijkingen van het plan naar aard en/of intensiteit niet worden vergroot.

2

AÉikel
1.

2.

3. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van de termijn genoemd in
lid 1 onder b, voor zover dit vanwege een terzake dienende civielrechtelijke procedure
noodzakelijk is.

Artikel 24 Strafbepaling
órrartrodinn rran hoÍ honaaldo in'
- artikel 3 lid 5 en lid B;

- artikel9 lid 6;
- artikel 10 lid 6;
- artikel 14 lid 6;
- artikel 15 lid 5;
- artikei2l lid 1;
is een strafbaar feit, zoals bedoeld in artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Artikel25 Titel
Dit plan kan worden aangehaald onder de naam "Bestemmingsplan HSL-Rijnwoude"

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Rijnwoude, gehouden op
...............2002.

\

23 Bouwen in strijd met het plan
Een ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerpplan bestaand bouwwerk, dat afwijkt van
dit plan en dat is of wordt gebouwd met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de
Woningwet, mag (mits de bestaande afwijkingen niet worden vergroot):
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. geheelworden vernieuwd, indien het bouwwerk door een calamiteit is tenietgegaan, mits

de bouwvergunning is aangevraagd binnen 21aar nadal het bouwwerk is tenietgegaan.

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 1

ten behoeve van vergroting van horizontale en verticale afmetingen die niet meer bedraagt
dan 15% van de oppervlakte respectievelijk hoogte.
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Bijiage i

Toetsin gscriteria aanlegverg un n in gen binnen bestemming "Onderg rondse
spoorwegdoeleinden".

1

2.

Voor en tijdens de aanleg van de boortunnel mag de toename van de bovenbelasting op
het niveau van het maaiveld niet meer dan 25 KNim' bedragen.

Na aanleg van de boortunnel mag de toename van de bovenbelasting op het niveau van
het maaiveld niet meer dan 50 KN/m' bedragen.

3. Voor de aanleg van de boortunnel zijn (tijdelijke) ontgravingen tot een diepte van meer
dan 5 m niet toegestaan tenzij zowel:

a. de ontgravingen zijn hersteld tot het oorspronkelijke maaiveld niveau voordat
tot aanleg van de boortunnel wordt overgegaan als;

b. de aanvulling van de ontgraving wordt uitgevoerd tot het huidige maaiveld met
materiaal dat minimaal hetzelfde volumegewicht heeft als de uitkomende
grond.

4. Na de aanleg van de boortunnel zrln (tijdelijke) ontgravingen tot een diepte van meer dan
2 m en een breedte van meer dan 4 m niet toegestaan tenzij zowel:

a. de ontgravingen zijn hersteld tot het oorspronkelijke maaiveld niveau als;
b. de aanvulling van de ontgraving wordt uitgevoerd tot het huidige maaiveld met

materiaal dat minimaal hetzelfde volumegewicht heeft als de uitkomende
grond.

5. Bij de aanleg van een wegconstructie dient de maximale verkeersbelasting beperkt te
blijven tot verkeersklasse 600 conform NEN 6788. Tevens geldt dat deze wegconstructie,
inclusief wegdek, in hoogte beperkt dient te blijven tot:

a. maximaal 0,75 m boven het huidige maaiveld gedurende de aanleg van de
boortunnel;

b. maximaal 1,50 m boven het huidige maaiveld na aanleg van de boortunnel.

6. Veranderingen in de grondwaterstand ten gevolge van het uitvoeren van werken mogen
niet meer bedragen dan:

a. een verhoging of verlaging van maximaal 0,25 m tijdens de aanleg van de
boortunnel;

b. een verhoging of verlaging van maximaal 0,50 m na aanleg van de
boortunnel.
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Bijlage ll Staat van Bedrijfsactiviteiten

OMSCHRIJVING

LANDBOIIW EN DMNSTVERLENING T.B.Y. DE LANDBOIIW
Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen)

Tuinbouw:

- bedrijfsgebouwen

- kassen zondervenivarming .

- kassen met gasverwarming

- champignonkwekerijen (algemeen)

- bloembollendroog- en prepareerbedrijven

- champig nonkwekerijen met mestfermentatie

Fokken en houden van rundvee

Fokken en houden van overige graasdieren:

- paardenfokkerijen

- overige graasdieren

Fokken en houden van pluimvee:

- overig pluimvee

Fokken en houden van overige dieren:

- bijen

- overige dieren

- konijnen

- huisdieren

--J^- 
..,^-- ^- ^ r_ iltdugilr w9lltl9ll É.q.

Dienstverlening t.b.v. de landbouw

hoveniersbedrijven

Kl-stations

BOSBOIIIry EN DIENSTYERLEI\TING T.B.V. BOSBOIIW
Bosbouwbedrijven

YISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN
Zeevisserijbedrijven

Binnenvisserijbedrijven

Vis- en schaaldierkwekerijen

- oester-, mossel- en schelpenteeltbedrijven

- visteêltbedrijven

TI]RF'WIIINING
Turfrltrinningbedrijven

VERVAARDIGING VA}[ VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN
Slachterijen en overige vleesverwerking:

- slachterijen en pluimveeslachteríjen

en nfabrieken

1 551 fabrieken:

v.c. < 55.000 Vj

CATEGORIE

01

01'11, 01 13

0'112

0112

0112

0112

0112

0112

o112

012'l

0122

0122

0122

o't24

0124

0'125

0125

0125

0125

0125

vtzJ

014

0141.1

0142

05
0501.1

0501 .2

0502

0502

0502

10

í03

2

2

2

2

2

2
2

J

e

?

2

2

o

J

1

02
020 3

J

J

J

e

J

15

151

151

151

151

1532, 1533

'1532, 1 533

1532,1533

ffiM--.-
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I 584

1584

I 585

1 586

1 586

1589.2

1589-2

1 593 Vm 1 595

1 598

t7
171

172

172

173

174,175

176,177

18
'181

182

183

lv
192
'193

20
2010.1

2010.2

2010.2

202

203,204
205

1 581

1 581

1 581

1582

2l
2112

2112

212

2121.2

2121 .2

sBt

1a

221

2221

2222

2222.6

OMSGHRUViNG UAI tsL'UKIE

Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:

- v.c. < 2500 kg meel/week

- Brood- en beschuitfabrieken

tsanket, biscuit- en koekfabrieken

Veruverking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:

- Suikeniverkfabrieken zonder suiker branden

Deegwarenfabrieken

Koffiebranderijen en theepakkerijen:

- theepakkerijen

Sóep- en soeparomafabrieken:

- zonder poederdrogen

Vervaardiging van wijn, cider e.d. niet gedestilleerde gistende dranken

Mineraalwater- en frisdrankÍabrieken

VERVAARDIGING VAN TEXTIEL
Bewerken en spinnen van textielvezels

Weven van textiel:

- aantal weefgetouwen < 50

Textielveredelingsbedrijven

Vervaardiging van textielwaren

Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoÍfen en artikelen

VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN YERVEN YAN BONT
Vervaardiging kleding van leer

Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer)

Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont

VERVAARDIGING VAN LEER. EI{ LEDERïVAREN (EXCL. KLEDING)
Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel)

Schoenenfabrieken

HOUTII\DUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN IIOUT, RIET, I(URK E.D.
Houtzagerijen 3

Houtconserveringsbed rijven :

- met zoutoplossingen 3

Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 3

Timmerwerkfabrieken 3

Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 2

YERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON ENPAPIER- EN KÀR'TOIYWAREN
Papier- en kartonfabrieken:

-p.c.<3Vu 3

Papier- en kartonwarenfabrieken 3

Golfkartonfabrieken:

-p.c.<3íu 3

2

J

a

a

ó

a

2
2

J

2

3
)

J

2
aJ

J

J

{

EN RTPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA

dagbladen

(vlak- en rotatie-diepdrukkerijen)

en kopieerinrichtingen

1

?

2

1

2
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sBi

2224

2225

223

23
2320.2

24
2442

2442

2442

2462
2462

2464

2466

25
2512

2512

2513

zi

261

zot
2615

262,263
262,263
262,263

2661.2

2661.2

2662

2663,2664
2663,2664

2665, 2666

2665, 2666

267

267

2681

28
281

281

284

285',!

2851

2851

2851

2851

2851

OMSCHRIJVING UAI ts,L'L,,KIE

Grafische reproduktie en zetten

Overige grafi sche aktiviteiten

Reproduktiebedrijven opgenomen media

AARDOLIE-/STEENKOOLYERWERK. IND.; BEWERKING SPLIJT-IK\ryEEKSTOFFEN
Smeeroliën- en vettenÍabrieken 3

VERVAARDIGING VAN CIIEMISCHE PRODUKTEN
Farmaceutische produktenfabrieken :

- verbandmiddelenfabrieken

- formulering en afuullen geneesmiddelen

Lijm- en plakmiddelenfabrieken:

- zonder dierlijke grondstoffen

Fotochemische produktenfabrieken

Chem ische kantoorbenodigd hedenfabrieken

VERVAARDIGING VAN PRODIJKTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF
Loopvlakvernieuwingsbed rijven :

- vloeropp. < 100 m2

Rubber-artikelenfabrieken

YERVAARDIGING YAl\ GLAS, ÀARDEYTER,K, CEMENT., KALK- EN
GIPSPRODI]KTEN
GlasÍabrieken:

- gras cil 9rasProuuKrsÍr, P.u. < o.uuu uJ

Glasbewerkingsbedrijven

Aardewerkfabrieken:

- vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW

- vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW

Kalkzandsteenfabrieken :

- p.c. < 100.000 Vj

Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken

Betonmortelcentrales:

- p.c. < 100 Vu

Vervaardiging van produkten van beton, (vezel)cement en gips

- p.c. < 100 Vd

Natuursteenbewerkingsbedrijven:

- zonder breken, zeven en drogen

Slijp- en polijstmiddelen fabrieken

VERYAARD. VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. MACH./TRANSPORTMTDD.)
Constructiewerkplaatsen:

- gesloten gebouw 3

Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. 3

2

2

1

2
a

3

{

J

J

a

a

t

J

J

ó

J

a

J

J+s*
n van zink)

nnen

ische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten)
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.aa
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JE'I

2851

2851

2851

2851

2852

2

J

J

J

J

29

29

29

30
30

vrvrèunt(t\, vrNrr uAI tr('uKrtr

- emailleren

- galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed)
- metaalharden

- lakspuiten en moffelen

Overige metaalbewerkende industrie

YIRVAARDIGING VAN MÀCHINES EN APPARATEN
Machine- en apparatenfabrieken:

- p-o. < 2.000 m2

VERYAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS
Kantoormachines- en computerfabrieken

\TERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACIIINES, APPARATEN EN BENODIGDII.
Accumulatoren- en batterijenfabrieken 3
Elektrotechnische industrie n.e.g. 3

YERVAARDIGING VAN AI]DIO-, VIDEO-, TELECOM.APPARATEN EN -BENODIGDII.
Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. 3
Fabrieken voor gedrukte bedrading 3

VERVAARDIGING VAN MEDISCIM EN OPTISCIM APPARATEN EN
INSTRUMENTEN
Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d.

IDnIT l 
^ 
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OPLEGGERS
Auto-onderdelenfabrieken

YERVAARDIGING VAN TRÀNSPORTMIDDELEN (f,XCL. AUTO'S,
AANIIANGWAGENS)
Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:

- houten schepen

- kunststof schepen

Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:

- algemeen

Rijwiel- en motorrijwielfabrieken

Transportmiddelenind ustrie

YERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OYERIGE GOEDEREN N.E.G.
Meubelfabrieken

Fabricage van munten, sieraden e.d.

Muziekinstrumentenfabrieken

Sportartikelenfabrieken

Speelgoedartikelenfabrieken

Vervaardiging van overige goederen n.e.g.

YAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER
rijven, met transformatorvermogen:

(kasten en gebouwen), cat. B en C

cat. D

31

314

316

33

33

tt

343

35

32
321 llm 323

3210

351

35í

351

352

352

354

355

2

3

J

e
{

36
361

362

363

364

365

366

40

40

40

40

40

40

2

2

2

2

J

3

2
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40

40

40

OMSCHRiJViNG UA I trt'UKIE

Warmtevoozien ingsinstallaties, gasgestookt:

- blokverwarming

- stadsvenruarming

\ilINNING EN DITRTBUTIE VA}{WATER
Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:

- bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling

Waterdistributiebed rijven met pompvermogen:

-<1IVW
-1-15MW

BOTIWNIJYERHEID
Bouwbedrijven en aannemersbedrijven met werkplaats

IIANDELIREPARATIE VAÀI AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS
Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven 2

Autobeklederijen 1

Autoplaatwerkerijen 3

Autospuitinrichtingen 3

Autowasserijen 2

Handel in auto- ên motorfietsonderdelen en -accessoires z
Benzineservisestations:

- zonder LPG 2

- met LPG 3

GROOTIIANDEL EN IIANDELSBEMIDDELING
Handelsbemiddeling (kantoren)

Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders

Grth in bloemen en planten

Grth in levende dieren

Grth in huiden, vellen en leder

Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen

Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën

Grth in dranken

Grth in tabaksprodukten

Grth in suiker, chocolade en suikerwerk

Grth in koffie, thee, cacao en specerijen

Grth in overige voedings- en genotmiddelen

Grth in overige consumentenartikelen

Grth in vuurwerk:

- consumentenvuurwerk, verpakt, opslag tot 50 ton

- consumentenvuurwerk, onverpakt, opslag tot 2 ton

- consumentenvuurwerk, onvèrpakt, opslag 2 - 5 ton

Grth in vaste brandstoffen:

- klei

n (excl. brandstoffen)

alffabrikaten

en metaalwaren en verwarmingsapparatuur
produkten

ire goederen

2

J

41

41

41

41

41

41

a

2

3

?

45
45

50
501,502,504
5020.4

5020.4

5020.4

5020.5

503, 504

505

505

505

51
E4 4

5121

5't22

5123

5'124

5125,513'l

5132,5133
5134

51 35

51 36

5137

51 38, 51 39

514

5148.7

5148.7

5148.7

5148.7

51 51.1

51 51.1

5151.3

5152.21.3

51 53

1

2

2

3
e

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

t

3

3

J

a
J

J

2

3

Ilollaad RiulcónsulÍ

elueo
a? e

\,
28



SBI

5157.2 L3

5162

517

52

52

521112,524619

5222,5223

5224

5231,5232

5249

527

55
5511,5512
552

553

554

5551

5552

60
60'l

601

6021.1

6022

6023
ana,

603

61,62
61,62

63
6311.2

6311.2

6312

6321

6322,6323

633

634

65,66,67
65, 66, 67

tJMèUHF(l.J VlNtr

Overige groothandel in afual en schroot

Grth in machines en apparaten

Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d

Detailhandel voor zover n.e.g.

DETAILIIANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN
SUpermarkten, warenhuizen, hypermarkten, bouwmarkten, tuincentra

Detailhandel vlees, wild, gevogelte, met roken, koken, bakken

Detailhandel brood en banket met bakken voor eigen winkel

Apotheken en drogisterijen

Detailhandel in vuurwerk

Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfletsen)

LOGIES., MAALTIJDEN- EN DRANKEIIVERSTREKKTNG
Hotels en pensions met keuken

Kampeerteneinen, vakantiecentra, e.d. (met keuken)

Restaurants, cafetaria's, snackbars, viskramen e.d.

Café's, bars, discoiheken

Kantines

Cateringbedrijven

YERVOEROVERLAND
Spoonvegen:

- stations

Bus-, tram- en metrostations en -remises

Taxibedrijven, taxistandplaatsen

Touringcarbedrijven

Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schocnmaken tanks)

Pomp- en compressorstations van pijpleidingen

YERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCIIT
Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren)

DIENSTYERLENING T.B.V. HET YERVOER
Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart:

- stukgoederen

Veem- en pakhuisbedrijven, koelhuizen

Autoparkeerterreinen, parkeergarages

Overige dienstverlening t-b.v. vervoer (kantoren)

Reisorganisaties

Expediteurs, cargadoors (kantoren)

POST EN TELECOMMfATICÀTM
Post- en koeriersdiensten

Telecommunicatiebedrijven

reA I Eljr\JFUE

J

2

2

1

2

2

3

z

2

I

aJ

J

2

J

a

I

64
641

642

642

70

TV- en (zie ook tabel 2: zendinstallaties)

EN VERZEKERINGSWEZEN
n, beurzen

EN IIANDEL IN OI\ROEREND GOED
in onroerend goeds"\

3

'l

2

1

I
1

2

1

2

2
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VERIIIJI]R YAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, AÀ{DERE ROERENDE
GOEDEREN
Personenautoverhuurbedrijven 2

Verhuurbedriiven voor transporimiddelen (excl. personenauto's) f
Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 3

Verhuurbedrijven voor roerende goederen 2

COMPUTERSERVICE- EN INT'ORMATIETECIINOLOGIE
Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d.

SPEI]R- EN ONT\ryIKKELINGSWERK
Naiuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk

Maatschappij- en geesteswetenschappelijk ondezoek

OVERIGE ZAKELIJKE DMNSTVERLENING
Overige zakelijke dienstverlening: kantoren

Reinigingsbedrijven voor gebouwen

Foto- en fi lmontwÍkkelcentrales

Veilingen voor huisraad, kunst e.d.

Openbaar bestuur (kantoren e.d.)

oPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDmNSTEN, SOCIALE
YERZEKERINGEN
Brandweerkazernes

ol{DERwlrs
Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs

Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs

GEZONDI{E'.IDS- EN WELZIJNSZORG
Ziekenhuizen

Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven

Consultatiebu reaus

Verpleeghuizen

MILIEI]DIENSTVERLENING
RWZI's en gierverwerkingsinricht., met afdekking voorbezinktanks

Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d.

Gemeentewerven (afual-inzameldepots)

Afu alverwerkingsbedrijven :

- verwerking fotochemisch en galvano-afual

- kabelbranderijen

- pathogeen afualverbranding (voor ziekenhuizen)

- oplosmiddelterugwinning

- gesloten

nisaties (kantoren)

urterreinen

ENRECREATIE
, geluid)

luea
ca,

711

712

713

714

72

72

73
731
aaa

74
74

747

7481.3

7484.4

75

't5

7525

80
801,802
803, 804

85

851 1

8512,8513

8514,8515

853

2

I

1

a

2

1

2

(

3

2

2

2

1

1

2

90
9000.1

9000.2

9000.2

9000.3

9000,3

9000.3

9000.3

9000.3

9000.3

3

2
a

a

J

91

91 11

91 31

91 33.1

9't 33.1

s"
Bed 2

2

J

2
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9213

9232

9234

JZó4. I

9251,9252

9253.1

9261.1

9261,1

9261.2

9261 .2

9261.2

9261.2

926't.2

9261.2

9261.2

9261.2

9262

9262

9262

9262

9271

9272.1

93
9301,1

9301.1

9301.2

9301.3

YJU I.J

9302

9303

9303

9303

9303

9304

9305

9305

Ilolla:rd R:ulconsult.

OMSCHRIJVING

Bioscopen

Theaters, schouwburgen, concertgebouwen, evenementenhallen

Muziek- en balletscholen

Dansscholen

Bibliotheken, musea, ateliers, e.d.

Dierentuinen

Zwembaden:

- overdekt

Golfbanen

Bowlingcentra

Kunstskibanen

Sporthallen

Overdekte kunstijsbanen

Maneges

Tennisbanen (met verlichting)

Veldsportcomplex (met verlichting)

Sportscholen, gymnastiekzalen

- binnenbanen: boogbanen

- buitenbanen met voorzieningen: boogbanen

Jachthavens met diverse voozieningen

Casino's

Am usementshallen

OVERIGE DMNSTVERLENING
Wasserijen en strijkinrichtingen

Tapijtreinigingsbedrijven

Chemische wasserijen en ververiien

Wasserettes, wassalons
I 

^ 
r-^..^ 
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Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten

Begrafenisondernemingen:

- uitvaartcentra

- begraafplaatsen

- crematoria

Badhuizen en sauna-baden

Persoonlijke dienstverlening n.e. g.

Dierenasiels en -pensions

uAI E(,ut(ltr

2

2

2

1

J

aJ

1

2

2
a
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2
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2
a

2

2
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