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Figuur 1: Globale plangrenzen 'Habraken 2016’ met deelgebieden A, B en C aangegeven
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1 INLEIDING

1.1 Aanleiding en doel

De gemeente Veldhoven is voornemens een nieuw bestemmingsplan vast te stellen 
voor een deel van het in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein Habraken. Ter plaatse 
geldt het bestemmingsplan ‘Habraken 2006’ (moederplan) en diverse herzieningen, 
uitwerkingsplannen, een wijzigingsplan en een projectbesluit voor diverse delen of 
voor het totale plangebied van dit moederplan. Het plangebied voor onderhavig 
bestemmingsplan betreft een opstelsom van de gronden die reeds voorzien zijn van 
een directe bouwtitel. Vanwege de huidige economische situatie worden de 
uitgangspunten die ten grondslag liggen aan het oorspronkelijke stedenbouwkundig 
plan voor Habraken momenteel in regionaal verband tegen het licht gehouden. De 
planvorming is nog niet concreet genoeg om alle gronden mee te nemen in het 
onderhavig bestemmingsplan. Het restant van het oorspronkelijke plangebied van het 
moederplan blijft derhalve (vooralsnog) onderdeel uitmaken van het moederplan.

Het momenteel geldende moederplan ‘Bestemmingsplan Habraken 2006’ is inmiddels 
bijna 10 jaar oud. Derhalve is een actualisatie op basis van de wettelijke verplichting 
noodzakelijk. Tevens gelden er diverse herzieningen, uitwerkingsplannen, een 
wijzigingsplan en een projectbesluit voor diverse delen of voor het totale plangebied 
van dit moederplan. Onderstaande tabel geeft, in combinatie met figuur 1, een 
overzicht van de geldende plannen in relatie tot de deelgebieden van het plangebied.

Naam plan Jaar Geldend voor (een deel) 
van deelgebied

A B C
BP Habraken 2006 2006
BP Habraken herz. Art. 30 WRO (a) 2006
BP Habraken herziening I 2007 2007
BP Habraken herziening 2 2007 2007
Uitwerkingsplan Habraken, fase II 2007
Uitwerkingsplan Habraken, fase II 1e herz. 2010
BP Habraken 2006 3e herz. 2010 deels
Uitwerkingsplan Habraken, fase II 2e herz 2011
BP Habraken wijziging I 2011
Projectbesluit Habraken 1212 2011 deels
BP Habraken 2006 3e herz. 2013 deels

(a) Het bestemmingsplan ‘Habraken herziening Art. 30 WRO’ heeft betrekking op een 
deel van het plangebied van het moederplan dat geen onderdeel uitmaakt van de 
deelgebieden van onderhavig bestemmingsplan.
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Met het nieuwe vast te stellen bestemmingsplan voldoet de gemeente niet alleen aan 
de geldende digitaliseringsverplichting, maar is er tevens sprake van één actueel 
geldend planologisch regime dat voor de nodige duidelijkheid en overzichtelijkheid zal 
zorgen. De actuele regeling van onderhavig bestemmingsplan kan tevens de basis 
vormen voor de toekomstige actualisatie voor het restant van het plangebied van het 
moederplan.

1.2 Leeswijzer

" In het hierop volgende hoofdstuk wordt een planbeschrijving gegeven van het 
initiatief. Hierbij wordt ingegaan op de situering van het plangebied, de 
achtergrond van het bedrijventerrein Habraken en de bestaande situatie.

" Hoofdstuk 3 omvat een beleidstoetsing aan het relevante beleid van het rijk, 
provincie en gemeente.

" De planologisch relevante (milieu)aspecten komen in hoofdstuk 4 aan bod. In dit 
hoofdstuk is per aspect aangegeven wat relevant is in het kader van het 
betreffende aspect en of er mogelijk sprake is van belemmeringen.

" De juridische planbeschrijving is opgenomen in hoofdstuk 5 en omvat een 
beschrijving van de planregels en de verbeelding.

" De economische uitvoerbaarheid en de maatschappelijke uitvoerbaarheid komen 
respectievelijk in hoofdstuk 6 en 7 aan bod.
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2 PLANBESCHRIJVING

2.1 Situering en omgeving

Het plangebied ligt als onderdeel van het bedrijventerrein Habraken, gelegen tussen 
Eindhoven Airport en een militair complex aan de noordzijde. . Aan de zuidzijde wordt 
de begrenzing gevormd door de restanten van het oorspronkelijke landschap en het 
stroomgebied van het riviertje de Rundgraaf. Op enige afstand ligt de bebouwing van 
de wijken Heikant en Oerle. In het westen liggen de “Oude Zandontginningen”, een 
bijzonder landschapstype wat zich kenmerkt door zijn kleinschaligheid in bebouwing 
en verkaveling. Dit landschapstype wordt omringd door een afwisselende beleving van 
het open en gesloten gebied van het coulissenlandschap.

Het volledige plangebied van het bedrijventerrein omvat in totaal 51 hectare. Meer 
over de achtergrond van het bedrijventerrein is terug te vinden in paragraaf 2.2. 
Onderhavig plangebied omvat een totaal oppervlak van 21,5 hectare, met name 
bestemd als ‘Bedijventerrein’.

Onderhavig plan heeft, zoals reeds gesteld in paragraaf 1.1, enkel betrekking op een 
deel van het totale plangebied van het bedrijventerrein. Het gaat hierbij om gronden 
met een directe bouwtitel welke al reeds bebouwd en in gebruik zijn of om gronden 
waarvoor een invulling tot de mogelijkheden behoort.

Iflãbral eñļ

Figuur 2: Luchtfoto plangebied met globale grenzen deellocaties
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2.2 Bedrijventerrein Habraken

De gemeente Veldhoven maakt onderdeel uit van de Stadsregio Eindhoven-Helmond. 
In deze regio is de economische dynamiek zeer hoog. De beschikbaarheid van 
voldoende uitgeefbaar terrein is van groot belang voor de versterking van de 
economische structuur en de ontwikkeling van werkgelegenheid. Om een duurzame 
economische structuur te kunnen garanderen dient de gemeente Veldhoven te 
voorzien in de eigen gemeentelijke behoefte aan bedrijventerreinen. Tevens dient 
Veldhoven - als onderdeel van de Stadsregio - ruimte te bieden aan de regionale 
overloop.

In het ‘Regionaal Structuurplan’ (RSP) en ‘Veldhoven op weg naar 2005, 
Structuurvisie 1995’ waren enkele gebieden aangewezen als toekomstig 
bedrijventerrein. Het gebied Habraken - ten noordwesten van de kern Veldhoven - is 
één van deze locaties. In de ‘Ruimtelijke Structuurvisie Veldhoven 2009’ wordt het 
belang van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven in Veldhoven benadrukt. 
De regio kent bovendien een aanzienlijk tekort aan gemengde bedrijventerreinen waar 
uiteenlopende type bedrijven zich kunnen vestigen. Habraken wordt een gemengd 
bedrijventerrein waarvoor in 2006 het moederplan is vastgesteld.

Pand BTL Schippersstop

HMVIMU*'! (HL

,-į * * '

Gemeentelijke milieustraat Bedrijfsverzamelgebouw

Figuur 3: Foto's van het plangebied
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Op Habraken wordt in eerste instantie ruimte geboden aan bedrijvigheid, die behoefte 
heeft aan een grootschalige opzet met ruime panden en kavels die zijn verankerd in 
een sterk groen raamwerk. Daarnaast sluiten de eisen die bedrijven op een gemengd 
bedrijventerrein stellen uitstekend aan bij de locatie Habraken. De bedrijven hechten 
bijvoorbeeld minder waarde aan de beperkte zichtlocatie van het terrein - afstand tot 
snelwegen - en de beperkte multimodale bereikbaarheid van de locatie en veel 
waarde aan de algemene uitstraling en beeldkwaliteit.
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De ontwikkeling van het bedrijventerrein Habraken sluit in breder verband aan op de 
ontwikkeling van de woon- en werkgebieden op de VINEX-locatie Meerhoven. In het 
noordelijk deel van Meerhoven worden verschillende bedrijventerreinen ontwikkeld 
met directe aansluiting op de A2 - via de noordelijke rondweg van Meerhoven (Flight 
Forum, Park Forum en Meerhovendreef) - en in aansluiting op Vliegbasis Eindhoven 
c.q. Eindhoven Airport. Het bedrijventerrein Habraken ligt in het verlengde van deze 
bedrijventerreinen. Het terrein wordt ontsloten via de Oersebaan, die direct aansluit op 
de Meerhovendreef, Park Forum en Flight Forum.

Habraken is een bedrijventerrein in ontwikkeling waarvoor diverse ontwikkelfasen zijn 
vastgesteld. Het onderhavige bestemmingsplan heeft betrekking op de fasen 1 en 2.

Het bedrijventerrein is momenteel nog niet volledig in gebruik en bebouwd sinds de 
vaststelling van het moederplan. Anno november 2015 zijn de volgende bedrijven 
aanwezig in het plangebied:

naam adres omschrijving Milieucat.
Pe. Jo. DE Graauw
v.o.f.

Habraken 1212 Groothandel in propaan-, 
butaan- en industriegassen

4.2

Das Koerier BV Habraken 2154 Post- en koeriersdiensten 2
Renobouw Habraken 2401 Bouwbedrijven algemeen: 

b.o. ^ 2.000 m2
3.1

ESE International Habraken 2331 Groothandel in 
intermediaire goederen

2

Smits B.V. Habraken 1201 Installatiebedrijf en 
groothandel in 
beregeningsapparatuur

3.1

BTL Realisatie BV Habraken 1209 Dienstverlening t.b.v. de 
landbouw:-
plantsoenendiensten en
hoveniersbedrijven: b.o. > 
500 m2

3.1

Milieustraat 
gemeente Veldhoven

Habraken 2409 Gemeentewerven(afVal-
inzameldepots)

3.1

Schippersstop Habraken 20601
en 2605

Benzineservicestations:-
zonder LPG 1
milieutechniek

2 1 3.1

Van Rijsingen
Sanitair BV

Habraken 2145 Groothandel in sanitaire
artikelen

2

Rimebo Habraken 2152 Aannemersbedrijven met 
werkplaats: b.o.c 1000 m2

2

Daarnaast is er een tweetal bedrijfsverzamelgebouwen gevestigd op de adressen 
Habraken 2321 en Habraken 2323.

Verder is het perceel Habraken 2134 bebouwd, maar staat het pand anno november 
2015 leeg.
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Voor de hiervoor genoemde bedrijven is op basis van de vigerende 
(bestemmings)plannen en/of eventuele verleende vergunningen voor het afwijken van 
deze (bestemmings)plannen, in het voorliggend bestemmingsplan een passende 
regeling opgesteld. Voor de reeds ontwikkelde gebieden is hierdoor sprake van een 
actuele regeling.
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3 BELEIDSKADER

3.1 Algemeen

Het voorliggende bestemmingsplan is conserverend van aard. Om deze reden vindt er 
in het kader van dit bestemmingsplan geen (uitgebreide) toetsing plaats aan de 
diverse milieuaspecten en worden enkel de relevante beleidskaders aangehaald. 
Nieuwe ontwikkelingen kunnen mogelijk gemaakt worden middels een separate 
procedure en in het kader van deze procedure dient per aspect het nodige 
onderbouwd te worden. In de hierop volgende paragrafen wordt aangegeven welke 
zaken er per aspect relevant zijn en waar ten tijde van eventuele ontwikkelingen op 
gelet moet worden. Dit hoofdstuk kan gebruikt worden als eerste informatiebron om te 
bepalen welke milieuaspecten een rol zouden kunnen spelen bij een ontwikkeling.

3.2 Rijksbeleid

3.2.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), 2012
Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) in werking 
getreden. De aanleiding voor het opstellen van deze structuurvisie is gelegen in het 
feit dat er nieuwe politieke accenten zijn gelegd door veranderende omstandigheden, 
zoals de economische crisis, klimaatverandering en toenemende regionale 
verschillen. Dit laatste onder andere omdat groei, stagnatie en krimp gelijktijdig 
plaatsvinden. Deze structuurvisie geeft een integraal kader voor het ruimtelijk beleid 
en mobiliteitsbeleid op rijksniveau. In de visie worden ruimtelijke ontwikkelingen en 
infrastructuur sterker dan voorheen met elkaar verbonden. De structuurvisie vervangt 
alle voorgaande rijksnota’s ten aanzien van ruimte en mobiliteit (waaronder de Nota 
Ruimte), behalve de Structuurvisie Nationaal Waterplan.

De hoofdlijn van de SVIR is dat het Rijk op het gebied van de ruimtelijke ordening 
terugtreedt en dat gemeenten en provincies op dit taakveld een meer prominente rol 
krijgen. In het SVIR staat centraal dat alleen nog een taak voor het Rijk is weggelegd 
wanneer sprake is van:

1. een onderwerp dat nationale baten en/of lasten heeft en de doorzettingsmacht 
van gemeenten overstijgt (bv. mainports);

2. een onderwerp waarvoor internationale verplichtingen zijn aangegaan (bv. 
werelderfgoederen);

3. een onderwerp dat (provincie-) of landsgrens overschrijdend is, of een hoog 
afwentelingsrisico kent of reeds in beheer bij het rijk is (bv. infrastructuur).

Het Rijk heeft 13 onderwerpen benoemd waar het, aan de hand van de bovenstaande 
criteria, een taak voor zichzelf ziet weggelegd. Door het nemen van 
verantwoordelijkheid ten aanzien van deze onderwerpen stelt het Rijk zich voor de 
middellange termijn (2028) en lange termijn (2040) tot doel Nederland concurrerend,
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veilig en leefbaar te houden. De onderwerpen die een nationaal belang betreffen, zijn 
het creëren van een internationaal bereikbaar vestigingsklimaat, ruimte bieden voor 
het hoofdnetwerk van (duurzame) energievoorziening en het vervoer van stoffen via 
buisleidingen en een efficiënt gebruik van de ondergrond. Daarnaast zijn ook het 
creëren van een robuust hoofdnetwerk van weg, spoor- en vaarwegen, het beter 
benutten en in stand houden van het bestaande mobiliteitssysteem met bijbehorende 
hoofdinfrastructuur, het verbeteren van de milieukwaliteit, ruimte voor waterveiligheid 
en klimaatbestendige ontwikkeling, ruimte voor behoud en versterking van 
(inter)nationaal unieke cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten, ruimte voor een 
nationaal netwerk van natuur voor het overleven en ontwikkelen van flora- en 
faunasoorten en ruimte voor militaire terreinen en activiteiten van nationaal belang. 
Tenslotte vindt het Rijk zorgvuldige afwegingen en transparante besluitvorming bij 
ruimtelijke plannen belangrijk.

Onderhavige ontwikkeling betreft een conserverend bestemmingsplan waarbij geen 
nationale belangen in het gedrang komen.

3.2.2 Besluit en ministeriële regeling algemene regels ruimtelijke ordening (Barro, 
Rarro), 2011

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening, eerste tranche (Barro) is vastgesteld 
op 22 augustus 2011 en is op 30 december 2011 in werking getreden. Het Barro vloeit 
voort uit de ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Het kabinet heeft 
in de genoemde SVIR vastgesteld dat voor een beperkt aantal onderwerpen de 
bevoegdheid om algemene regels te stellen moet worden ingezet. Het gaat daarbij om 
het beschermen van de nationale belangen. Deze algemene regels, vastgelegd in het 
Barro, werken zoveel mogelijk direct door op het niveau van de lokale besluitvorming. 
Slechts daar waar een directe doorwerking niet mogelijk is, is gekozen voor indirecte 
doorwerking via provinciaal medebewind.

In het wetsvoorstel tot 
wijziging van de Wro 
(Spoedwet Wro; TK 32 821) 
wordt, naar aanleiding van 
het Raad van State-advies 
over het Barro, eerste 
tranche, de wettelijke 
grondslag voor het 
provinciaal medebewind en 
ontheffingen verbeterd. Naar 
aanleiding van het advies van 
de Raad van State voorziet 
het Barro thans ook in een bij 
dit besluit behorende 
ministeriële regeling (Rarro).
In deze regeling is de 
begrenzing opgenomen van 
de gebieden uit een aantal 
titels uit het Barro waarvoor

# radarstations

radarstí

112' mì

radarstation
Woensdrecht

radarverstoringsgebieden (zone maximale hoogte 
bouwwerken ex art. 2.2 lid 1) 
radarverstoringsgebieden (zone maximale hoogte 
windturbines ex art. 2.2 lid 2 in meters t.o.v. NAP)

0 40 km

Figuur 5: Situering radarverstoringsgebied Vliegbasis
Woensdrecht
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een reservering of een vrijwaring geldt. De aanduiding van deze gebieden is 
opgenomen in het Barro.

Het onderhavige plangebied is gelegen in het obstakelbeheergebied van de vliegbasis 
Eindhoven, bestaande uit ondermeer het Inner Horizontal and Conical Surface (IHCS) 
en het Instrument Landing System (ILS). Voor het plangebied geldt voorts het 
radarverstoringsgebied van het radarstation van Woensdrecht, zoals weergegeven in 
de wijziging van het Rarro per 1 oktober 2012, art. 2.4. Binnen deze zones geldt een 
beperking voor de maximale bouwhoogte. De ligging in deze gebieden vormt geen 
belemmering, aangezien de maximale toegestane bouwhoogtes niet gehaald worden. 
Verder zijn er geen nationale belangen in de omgeving van het plangebied.

Ten aanzien van het onderhavige plangebied zijn er verder geen regels uit het Barro 
van toepassing, aangezien er bij de onderhavige ontwikkeling geen nationale 
belangen zijn gemoeid.

3.3 Provinciaal beleid

3.3.1 Structuurvisie Ruimtelijke Ordening (SVRO), 2010, partiële herziening 2014
Op 7 februari 2014 hebben Gedeputeerde Staten de partiële herziening van de SVRO 
vastgesteld. Deze nieuwe Structuurvisie is per 19 maart 2014 in werking getreden.

Er is bewust niet gekozen om een geheel nieuwe visie op te stellen. Dit omdat de 
bestaande structuurvisie recentelijk is vastgesteld en de visie en sturingsfilosofie voor 
het overgrote deel nog actueel zijn. Op onderdelen vindt er bijsturing plaats. Deze 
bijsturing heeft geen gevolgen voor de ontwikkelingsmogelijkheden van woningen in 
dorpskernen. Derhalve blijft het uitgangspunt zorgvuldig ruimtegebruik. Bij ruimtelijke 
afwegingen betekent dat eerst gekeken wordt naar mogelijkheden voor intensivering 
of hergebruik op of binnen bestaand bebouwd gebied. De provincie wil nieuw 
ruimtebeslag zoveel mogelijk voorkomen. Bij ontwikkelingen buiten bestaand 
bebouwd gebied wil de provincie dat de initiatiefnemer zorgt voor een investering in 
het landschap om daarmee het verlies aan omgevingskwaliteit te beperken.

Het plangebied is deels gelegen in bestaand stedelijk gebied en meer specifiek in 
‘stedelijk concentratiegebied’. Voor deze gebieden geldt met name het accent dat de 
provincie in het ruimtelijk beleid legt op zorgvuldig ruimtegebruik; de provincie wil de 
groei en de spreiding van het stedelijk ruimtebeslag afremmen. Dit houdt in dat het 
accent op inbreiden en herstructureren ligt. Het aansnijden van nieuwe ruimte voor 
verstedelijking is pas aan de orde, als gebleken is dat de bouwopgave voor wonen en 
werken niet binnen bestaand bebouwd gebied kan worden gerealiseerd, ook niet in 
andere kernen of op andere bedrijventerreinen binnen de betreffende gemeente, wat 
betreft wonen, en binnen de betreffende landelijke regio, wat betreft werken.
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Figuur 6: Uitsnede Structurenkaart SVRO 2010 (Provincie Noord-Brabant)

Stedelijk concentratiegebied

Zoekgebied verstedelijking

Het plangebied maakt tevens onderdeel uit van ‘gemengd landelijk gebied’, hier wordt 
echter verder geen aandacht aan besteedt aangezien in de Verordening ruimte 2014 
deze betreffende gronden opgenomen zijn in bestaand stedelijk gebied.

3.3.2 Verordening ruimte 2014
Op 7 februari 2014 hebben Gedeputeerde Staten de Verordening ruimte 2014 
vastgesteld. Deze Verordening is per 19 maart 2014 in werking getreden. Inmiddels is 
deze Verordening per 10 juli 2015 opnieuw vastgesteld.

Op figuur 7 is te zien dat het plangebied gelegen is binnen bestaand stedelijk gebied 
en meer specifiek in ‘stedelijk concentratiegebied’.

De Verordening ruimte 2014 is artikelsgewijs opgebouwd en bestaat uit regels ten 
aanzien van verschillende vormen van grondgebruik. Twee onderdelen van de 
Verordening ruimte 2014 zijn relevant ten aanzien van onderhavig plan. Ten eerste 
betreft dit de regels ten aanzien van het bestaand stedelijk gebied, zoals opgenomen 
in artikel 4. Ten tweede betreft dit regels ten aanzien van de algemene zorgplicht voor 
ruimtelijke kwaliteit, zoals opgenomen in artikel 3.1.

Artikel 3.1: Zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit
Binnen de provincie Noord-Brabant geldt de algemene regel dat een ruimtelijk plan 
dat een ruimtelijke ontwikkeling bevat, dient te verantwoorden dat het plan bijdraagt 
aan de zorg voor het behoud en de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit van het 
daarbij betrokken gebied en de naaste omgeving. Daarnaast dient sprake te zijn van 
zorgvuldig ruimtegebruik. Onderhavig plan voorziet enkel in een conserverende 
regeling. De betreffende gronden uit het plangebied zijn reeds bestemd tot 
bedrijventerrein en derhalve is geen sprake van een nieuw stedelijk ruimtebeslag.
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Door een verdere intensivering van het grondgebruik uit het plangebied is er sprake 
van zorgvuldig ruimtegebruik.

In de Verordening ruimte 2014 wordt ook de toepassing van artikel 3.1.6, tweede lid, 
van het Besluit ruimtelijke ordening (ladder voor duurzame verstedelijking) gezien als 
onderdeel van het aspect zorgvuldig ruimtegebruik. In paragraaf 4.2 van onderhavige 
toelichting wordt verder ingegaan op de toetsing aan de ladder voor duurzame 
verstedelijking.

Artikel 4: Bestaand stedelijk gebied
Om duidelijk te kunnen bepalen waar de bundelingsregels voor stedelijke ontwikkeling 
en de daarvan afgeleide regels van het beleid gelden is in de Verordening ruimte het 
bestaand stedelijke gebied van alle Brabantse kernen vastgesteld. Het plangebied is 
gelegen binnen het bestaand stedelijk gebied. Onder ‘bestaand stedelijk gebied’ wordt 
verstaan: een aangewezen gebied dat het bestaande ruimtebeslag van een kern 
bevat ten behoeve van een samenhangende ruimtelijke structuur van stedelijke 
functies. Binnen het als zodanig aangewezen stedelijk gebied is de gemeente in het 
algemeen vrij - binnen de grenzen van andere wetgeving - om te voorzien in 
stedelijke ontwikkeling.

"'«MJř

iHtãbrakgnl

I

T1

Aanduiding - Zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling, stedelijk concentratiegebied

Structuur - Bestaand stedelijk gebied, stedelijk concentratiegebied
Figuur 7: Uitsnede themakaart stedelijke ontwikkeling verordening ruimte 2014 (Provincie Noord- 
Brabant)
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Onderhavig plan voorziet in een integrale regeling voor het bedrijventerrein Habraken, 
en wel voor de percelen die op grond van vigerende bestemmingsplannen reeds 
voorzien zijn van een directe bouwtitel. Derhalve is er geen directe toetsingsaanleiding 
aan de regels uit de Verordening ruimte 2014.

Een verdere invulling van de nog niet in gebruik zijnde percelen binnen het plangebied 
van onderhavig bestemmingsplan past binnen de regels van de Verordening ruimte 
2014 en stuit daarmee ook niet op weerstand vanuit deze provinciale regelgeving.

3.4 Gemeentelijk beleid

3.4.1 Verkeerscirculatieplan
In april 2007 is het verkeerscirculatieplan Veldhoven opgesteld met als doel 
structurele en creatieve oplossingen te bieden voor de knelpunten op het gebied van 
leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Er is een structuur van het 
hoofdwegennet voorgesteld waarbij rekening is gehouden met de ontwikkeling van 
Zilverackers en het verminderen van de verkeersdruk in de bestaande kern.

Het VCP is een strategisch beleidskader voor 10-15 jaar op het gebied van mobiliteit, 
verkeer en vervoer. In het VCP zijn doelstellingen en beleidskaders opgenomen voor 
de verschillende vervoerwijzen, het parkeren, de verkeersveiligheid en de 
leefbaarheid. Het voorgestelde beleid is in de komende jaren richtinggevend voor:

» het mobiliteitsbeleid, inclusief leefbaarheid en veiligheid;
» het ruimtelijke kader voor de infrastructuur;
» de inbreng van Veldhoven in regionale vraagstukken;
» de financiële programma’s en investeringsbeslissingen.

Onderhavig plan voorziet in een conserverende regeling van reeds tot bedrijventerrein 
bestemde gronden. Er wordt gebruik gemaakt van de bestaande ontsluitings- en 
infrastructuur of er kunnen wegen worden aangelegd die reeds mogelijk waren op 
basis van de vigerende regels.

Ten aanzien van parkeren geldt binnen het gehele plangebied dat op eigen terrein 
voorzien dient te worden in voldoende parkeergelegenheid , hiertoe zijn ook regels 
opgenomen in de planregels (artikel 14) van onderhavig plan.

Gesteld kan worden dat onderhavig plan verder geen bijzondere aandacht vraagt ten 
aanzien van het verkeerscirculatieplan.

3.4.2 Ruimtelijke Structuurvisie Veldhoven
De Ruimtelijke Structuurvisie Veldhoven is door de gemeenteraad vastgesteld op 3 
juni 2009. In de Structuurvisie heeft de gemeente de basis gelegd voor de ruimtelijke 
toekomst van Veldhoven. In tegenstelling tot de vorige structuurvisie, waarin het 
accent vooral lag op nieuwe ontwikkelingen en uitbreidingen, geeft deze structuurvisie 
ook duidelijk aan welke bestaande gebieden worden behouden en versterkt.
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Bedrijventerrein Habraken
Over het bedrijventerrein Habraken wordt aangegeven dat het een terrein in 
ontwikkeling is, in de nabijheid van Eindhoven Airport en de werklocaties Flight Forum 
en Park Forum van Eindhoven. Het biedt vooral ruimte aan (middel)grote bedrijven 
met een lage arbeidsdichtheid.

Ontwikkeling
Vastgehouden moet worden aan de beoogde doelgroepen, zodat een herkenbare 
differentiatie van de Veldhovense bedrijventerreinen ontstaat en van meet af aan dient 
aandacht te zijn voor de ruimtelijke uitstraling. Daarbij dient met name te worden 
gedacht aan de beeldkwaliteit, waarmee de profilering van het terrein wordt 
ondersteund.

Tevens zijn goede oplossingen vereist voor het parkeren en buitenopslag. Dat moet 
op het eigen perceel plaatsvinden, maar dient daar goed te worden ingepast of uit het 
zicht te worden geplaatst. Verder dient extra aandacht te zijn voor de overgangen van 
privé naar openbaar. Daarnaast gaat het ook om de ruimtelijke uitstraling van de 
bedrijventerreinen als geheel. In beide gevallen wordt voorzien in een groene rand, 
waarbij bij Habraken bospercelen aan de noordkant worden toegevoegd en er aan de 
zuid- en westzijde extra ruimte is voor waterberging.

Externe veiligheid is een belangrijk onderwerp bij besluiten over het gebruik en de 
inrichting van de ruimte. Zoals al eerder genoemd, liggen om Eindhoven Airport 
milieuhindercontouren. Zo ligt het in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein Habraken 
deels binnen de risicocontouren, waardoor vanwege het groepsrisico de vestiging van 
bedrijven met een groot aantal werknemers per hectare is uitgesloten. Vanwege de 
ligging nabij Eindhoven Airport gelden ook beperkingen voor de bouwhoogtes.

Opgave
De economie en werkgelegenheidsfunctie van Veldhoven moet in de toekomst 
worden versterkt. Ambities met betrekking tot de bedrijventerreinen betreft: 
‘Vasthouden aan en versterken van de segmentering van de diverse 
bedrijventerreinen. Op De Run gaat het primair om het versterken van de high tech- 
en high med-identiteit en -uitstraling, op Habraken staan (middel)grote bedrijven met 
een lage arbeidsdichtheid centraal’.

Onderhavig plan voorziet in een conserverende regeling waarbij in de planregels 
specifiek rekening gehouden is met het aspect externe veiligheid.

3.4.3 Beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein Habraken
Het beeldkwaliteitsplan voor het bedrijventerrein Habraken dateert van juli 2011.
Dit beeldkwaliteitsplan is niet strenger dan hetgeen in de toelichting van het 
moederplan uit 2006 is weergegeven, maar biedt meer helderheid en duidelijkheid 
voor zowel de initiatiefnemers (ontwerpen uitvoeringskader) als de gemeente (beleids- 
en toetsingskader). Het beeldkwaliteitsplan is als zelfstandig plan vastgesteld door de 
gemeenteraad en heeft daarmee een bindende werking voor de betrokken partijen.
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Dit beeldkwaliteitsplan levert de toetsingscriteria voor het betreffende plangebied en 
wordt daarmee het toetsingskader bij de beoordeling van bouwplannen. Het biedt een 
leidraad voor de realisering van de geprojecteerde bebouwing en de inrichting van de 
openbare ruimte. Het beeldkwaliteitsplan heeft eveneens de functie van 
kwaliteitswaarborg in de beheerfase.

Het beeldkwaliteitsplan is op de eerste plaats een inspiratiekader dat tot een 
kwaliteitsimpuls moet leiden voor het totale plangebied. De toetsingscriteria zijn helder 
geformuleerd zodat de kwaliteitsambitie van de gemeente wordt gewaarborgd. 
Tegelijk laat het beeldkwaliteitsplan voldoende ruimte aan wensen van 
opdrachtgevers en initiatiefnemers en aan de creativiteit van architecten om 
individuele vertalingen vorm te geven. Het doel is daarom een kader te scheppen 
waarmee het beoogde eindresultaat kan worden bereikt dat vastgelegd is in het 
bestemmingsplan. Om dit doel te realiseren kan dit beeldkwaliteitsplan op drie 
manieren gebruikt worden:

1. Beleidskader: de gemeente formuleert haar beleid in hoofdlijnen voor de 
beeldkwaliteit van het gebied.

2. Ontwerp- en uitvoeringskader: voor ontwikkelaars en architecten en overige 
betrokkenen bij het realiseringstraject vormt het een referentiekader.

3. Toetsingskader: voor de supervisor en Welstandscommissie geldt het plan als 
toetssteen bij de beoordeling van de bouwinitiatieven.

Vanuit de beoogde, duurzame kwaliteit van het bedrijventerrein worden 
beeldkwaliteitseisen aan de gebouwen en de buitenruimte gesteld. Het doel is om een 
herkenbaar en aantrekkelijk productiemilieu te verkrijgen, zowel in het openbare als 
het private domein. De bouwstenen voor de gewenste beeldkwaliteit op het 
bedrijventerrein zijn als volgt samen te vatten:

" rustige en ingetogen vormgeving van de bebouwing met een moderne 
uitstraling;

" speciale aandacht voor de beeldkwaliteit op zichtlocaties middels een 
afwijkende vormgeving, materialisering en kleurstelling;

" minimaliseren van de zichtbaarheid van onaantrekkelijke elementen zoals 
open opslag en laad- en losplaatsen;

" samenhang en eenvoud in de vormgeving en inrichting van het openbaar 
gebied;

" vormgeving en inrichting van de buitenruimte in aansluiting op het openbaar 
gebied.

Zoals reeds gesteld in de slotalinea van paragraaf 3.4.3 voorziet onderhavig plan in 
een conserverende regeling voor een deel van het reeds bestemde bedrijventerrein 
Habraken. In het geval er sprake is van nieuwe ontwikkelingen (bouwplannen) binnen 
de plangrenzen van onderhavig plangebied zal er een toetsing plaatsvinden aan het 
beeldkwaliteitsplan.
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3.4.4 Beleidsregels Bluswatervoorziening

Regionaal
Vanuit de veiligheidsregio Zuid-Oost brabant zijn in mei 2013 beleidsregels 
vastgesteld ten aanzien van bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen.

Het doel van deze beleidsregels is een goede bereikbaarheid voor de hulpdiensten en 
een adequate bluswatervoorziening te waarborgen, zodat de Veiligheidsregio in staat 
wordt gesteld een adequate brandweerzorg te leveren.

De beleidsregels hebben geen doorwerking in de planregels van onderhavig 
bestemmingsplan.

Gemeente Veldhoven
Voor het vluchten uit objecten en gebouwen zijn regels opgesteld in het Bouwbesluit 
en de Bouwverordening. Echter niet alleen het vluchten, maar ook de bereikbaarheid 
en bluswatervoorziening zijn niet voldoende specifiek in regelgeving vastgelegd. Het 
introduceren van de beleidsregels biedt kansen om in een vroeg stadium van bouw
en ontwikkelprojecten rekening te houden met het optreden van de hulpverlenende 
diensten. De Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding 
(NVBR) heeft in september 2003 de “Handleiding bluswatervoorziening en 
bereikbaarheid” uitgegeven. Brandweer Veldhoven heeft deze aanleiding op een 
aantal punten aangepast en een aantal aanvullingen gemaakt. Dit heeft geresulteerd 
in de “Beleidsregels bluswatervoorziening en bereikbaarheid gemeente Veldhoven”. 
Deze beleidsregels gelden voor iedereen die bezig is met ontwikkelingen in 
Veldhoven. Deze regels geven aan hoe om te gaan met de bereikbaarheid en 
bluswatervoorziening in gemeente Veldhoven. Ontwikkelingen worden onder andere 
aan deze beleidsregels getoetst.

Net als voor de regionale regels hebben deze beleidsregels geen doorwerking in de 
planregels van onderhavig bestemmingsplan. Wel zal bij de verdere uitwerking van 
nieuwbouw uiteraard rekening gehouden (moeten) worden met deze beleidsregels.

3.4.5 Meebewegen binnen kaders, Visie op detailhandel in Veldhoven
Deze visie is door de gemeenteraad vastgesteld op 24 februari 2015 en speelt in op 
de veranderingen die plaatsvinden in de detailhandelssector. Deze visie stelt een 
aantal kaders waarbinnen de markt haar werk moet kunnen doen. Doel van de visie is 
een zo interessant mogelijk detailhandelsaanbod voor de inwoners en bezoekers van 
Veldhoven.

In het kader van onderhavig plan is met name de visie op internethandel relevant: 
Internet is een groeiend verkoopkanaal en hoewel de aankoop in de meeste gevallen 
vanachter de pc of op de bank met een tablet plaatsvindt heeft het wel een ruimtelijke 
weerslag. Met de komst van internethandel is er een nieuw type bedrijf ontstaan met 
bijbehorende kenmerken. Deze visie vormt een afwegingskader bij de Ruimtelijke 
Ordening met betrekking tot internethandel. Onderscheid kan gemaakt worden in:

" Internethandel zonder fysieke bezoekmogelijkheid;
" Internethandel met fysieke bezoekmogelijkheid.
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Op basis van de gemeentelijke visie uit dit beleidsstuk is op bedrijventerreinen 
internethandel met fysieke bezoekmogelijkheid niet wenselijk. Bij deze vorm van 
internethandel is er geen contact tussen internetwinkel en klant. Al het klantencontact 
met de klant en de verzending van de goederen gebeurt uitsluitend via het internet, 
telefonisch of per post. Deze vorm van internethandel wordt in ruimtelijke zin niet 
aangemerkt als detailhandel. Zij kunnen voorkomen als uitsluitend kantoor maar ook 
als bezorgdienst. Enkel bezorgdiensten voor grootschalige internethandel (zonder 
fysieke bezoekmogelijkheid) zijn toegestaan op bedrijventerreinen. Dit soort bedrijven 
zijn aan te wijzen als bedrijven met een milieucategorie 3.1 of 3.2 en zijn op basis van 
de planregels van onderhavig plan derhalve ook toegestaan daar waar de betreffende 
milieu categorieën zijn aangeduid op de verbeelding.

3.4.6 Vigerende (bestemmings)plannen in relatie tot onderhavig bestemmingsplan
In paragraaf 1.1 van onderhavige toelichting is een overzicht gegeven van de 
geldende plannen voor onderhavig plangebied.

Zonder in alle details te treden over de inhoud van de betreffende vigerende plannen, 
wordt in deze paragraaf kort uiteengezet wat de essentie is van de veranderingen of 
aanvullingen zijn van de verschillende plannen ten opzichte van het moederplan.

Naam plan Jaar Essentie van de 
verandering/aanvulling op het 
moederplan

BP Habraken 2006 2006 Moederplan
BP Habraken herziening I 2007 2007 » Verwerking ILS in de planregels 

van het moederplan voor een 
deel van het plangebied 
(beperking bouwhoogtes)

* Aanpassing bestemmingsgrens 
voor een deel van het plangebied

* Toevoeging in de regels over 
bouwen in of evenwijdig aan de 
gevellijn

BP Habraken herziening 2 2007 2007 » Verwerking ILS in de planregels 
van het moederplan voor het 
restant van het plangebied 
(beperking bouwhoogtes)

Uitwerkingsplan Habraken, fase II 2007 » Concretisering deelgebied B 
(fase 2)

Uitwerkingsplan Habraken, fase II 1e herz. 2010 » Wijziging Staat van 
bedrijfsactiviteiten:
'exclusief detailhandel' 
toegevoegd aan de 
bedrijfsactiviteiten met SBI code 
'501,502, 504 Handel/reparatie 
van auto's, 
motorfietsen'.

BP Habraken 2006 3e herz. 2010 » Toestaan
bedrijfsverzamelgebouw

Uitwerkingsplan Habraken, fase II 2e herz 2011 » Aanpassing
arbeidsplaatsendichtheid van 50
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naar 100 stuks per hectare: 
Bedrijven met een groter 
arbeidsplaatsendichtheid dan
100 stuks per hectare zijn niet 
toegestaan op de gronden met 
de aanduiding
“beperkingen externe veiligheid”. 
Dit in verband met de 
bedrijfsvoering van ‘Eindhoven 
Airport’ in het kader van de 
externe veiligheid en/of de 
beperkende
groepsrisicocontour van
ondergrondse buisleidingen.

Alleen voor het deelgebied van 
fase 2.

BP Habraken wijziging I 2011 « Aanpassing
arbeidsplaatsendichtheid van 50 
naar 100 stuks per hectare: 
Bedrijven met een groter 
arbeidsplaatsendichtheid dan
100 stuks per hectare zijn niet 
toegestaan op de gronden met 
de aanduiding
“beperkingen externe veiligheid”. 
Dit in verband met de 
bedrijfsvoering van ‘Eindhoven 
Airport’ in het kader van de 
externe veiligheid en/of de 
beperkende groepsrisicocontour 
van ondergrondse buisleidingen.

Voor het gehele plangebied.
Projectbesluit Habraken 1212 2011 » Mogelijk maken van een risicovol 

bedrijf (Bevi) aan de Habraken 
1212

BP Habraken 2006 3e herz. 2013 « Toestaan
bedrijfsverzamelgebouw

Onderhavig plan voorziet in een conserverende regeling waarbij geen nieuwe 
ontwikkelingen mogelijk gemaakt worden ten opzichte van het voorgaande regime. De 
planregels van onderhavig plan zijn daarbij samengesteld op basis van de geldende 
regels uit de diverse vigerende plannen. Door deze regels integraal te laten samen 
komen in de nieuwe set regels van onderhavig plan, is sprake van een actuele 
regeling met een eenduidig toetsingskader.
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4 PLANOLOGISCH RELEVANTE (MILIEU)ASPECTEN

4.1 Algemeen

Het voorliggende bestemmingsplan is conserverend van aard. Om deze reden vindt er 
in het kader van dit bestemmingsplan geen (uitgebreide) toetsing plaats aan de 
diverse milieuaspecten en worden enkel de relevante beleidskaders aangehaald. 
Nieuwe ontwikkelingen kunnen mogelijk gemaakt worden middels een separate 
procedure en in het kader van deze procedure dient per aspect het nodige 
onderbouwd te worden. In de hierop volgende paragrafen wordt aangegeven welke 
zaken er per aspect relevant zijn en waar ten tijde van eventuele ontwikkelingen op 
gelet moet worden. Dit hoofdstuk kan gebruikt worden als eerste informatiebron om te 
bepalen welke milieuaspecten een rol zouden kunnen spelen bij een ontwikkeling.

4.2 Ladder voor duurzame verstedelijking

4.2.1 Beleidskader
Nationaal belang 13, zoals geformuleerd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, 
vraagt om een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke 
en infrastructurele besluiten. Dit moet met behulp van de ladder voor duurzame 
verstedelijking worden onderbouwd. Deze verplichte toetsing is vastgelegd in het 
Barro . Het Barro verwijst naar het Bro. Geformuleerd is dat deze toetsing een 
procesvereiste is bij alle nieuwe ruimtelijke besluiten en plannen ten aanzien van 
bijvoorbeeld kantoorlocaties en woningbouwlocaties. Artikel 3.1.6 lid 2 Bro geeft aan 
dat de toelichting van een bestemmingsplan, dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling 
mogelijk maakt, moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Gemotiveerd dient te 
worden hoe een zorgvuldige afweging is gemaakt ten aanzien van het ruimtegebruik. 
De toetsing aan de ladder voor duurzame verstedelijking werkt volgens drie stappen:

1. Beoordeling door betrokken overheden of de beoogde ontwikkeling voorziet in 
een regionale en gemeentelijke behoefte voor bedrijventerreinen, kantoren, 
woningbouwlocaties, detailhandel en andere stedelijke voorzieningen;

2. Indien er een vraag is aangetoond, beoordeling door betrokken overheden of 
deze binnen bestaand stedelijk gebied kan worden gerealiseerd door locaties 
voor herstructurering of transformatie te benutten;

3. Indien herstructurering of transformatie binnen bestaand stedelijk gebied 
onvoldoende mogelijkheden biedt, beoordelen betrokken overheden of de 
ontwikkeling zo kan worden gerealiseerd dat deze passend multimodaal 
ontsloten is of als zodanig wordt ontwikkeld.

1 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (30 december 2011, aanvulling 1 oktober 2012) 
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4.2.2 Het plangebied en de Ladder voor duurzame verstedelijking
Op basis van de in de vorige deelparagraaf aangegeven voorwaarden dienen nieuwe 
stedelijke ontwikkelingen gemotiveerd te worden met behulp van drie opeenvolgende 
stappen. De stappen borgen een zorgvuldige ruimtelijke afweging en inpassing van 
die nieuwe stedelijke ontwikkelingen.

De definitie voor een stedelijke ontwikkeling (artikel 1.1.1, lid 1, Bro) luidt als volgt: 
Stedelijke ontwikkeling: ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of 
zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere 
stedelijke voorzieningen.

Vaste jurisprudentie is dat bij het opnieuw vaststellen van de bestaande bouw- en 
gebruiksmogelijkheden steeds weer alle betrokken belangen moeten worden 
afgewogen, waarbij wordt bezien in hoeverre het plan strekt ten behoeve van een 
goede ruimtelijke ordening. Daarvoor kan niet volstaan worden met het verwijzen naar 
het voorgaande plan. Uit een Afdelingsuitspraak van 6 augustus 2014 volgt dat deze 
lijn niet geldt voor een toets aan de ladder voor duurzame verstedelijking (artikel 3.1.6 
lid 2 Bro) (Ladder), indien het oude bestemmingsplan is vastgesteld voor 
inwerkingtreding van artikel 3.1.6 lid 2 Bro.

Het moederplan Habraken is vastgesteld op 14 februari 2006, voor inwerkingstreding 
van artikel 3.1.6 lid 2 Bro. Het onderhavig bestemmingsplan voorziet enkel in een 
continuering van de bestaande planologische mogelijkheden zonder aanvullende 
bebouwingsmogelijkheden.

Er is geen sprake van het mogelijk maken van een ‘nieuwe stedelijke ontwikkeling’. 
Een verdere toetsing aan de Ladder voor duurzame verstedelijking is derhalve niet 
noodzakelijk.

4.3 Toetsing Besluit m.e.r.

4.3.1 Beleidskader
Per 1 april 2011 is het Besluit m.e.r gewijzigd. De belangrijkste aanleidingen hiervoor 
zijn de modernisering van de m.e.r wetgeving in 2010 en de uitspraak van het 
Europese Hof van 15 oktober 2009. (HvJ EG 15 oktober 2009, zaak C-255/08 - 
Commissie vs. Nederland). Uit deze uitspraak volgt dat de omvang van een project 
niet het enige criterium mag zijn om wel of geen me.r.- (beoordeling) uit te voeren. 
Ook als een project onder de drempelwaarde uit lijst C en D zit, kan een project 
belangrijke nadelige gevolgen hebben, als het bijvoorbeeld in of nabij een kwetsbaar 
natuurgebied ligt. Gemeenten en provincies moeten daarom per 1 april van 2011 ook 
bij kleine bouwprojecten beoordelen of een m.e.r.-beoordeling nodig is. Een m.e.r.- 
beoordeling is een toets van het bevoegd gezag om te beoordelen of bij een project 
belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden. Wanneer uit de toets blijkt dat 
er belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden, moet er een m.e.r.- 
procedure worden doorlopen. Met andere woorden dan is het opstellen van een MER 
nodig.
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4.3.2 Het plangebied en de beoordeling noodzakelijkheid m.e.r.-beoordeling
Om te bepalen of een m.e.r.-beoordeling noodzakelijk is dient bepaald te worden of de 
ontwikkeling de drempelwaarden uit lijst D van het Besluit m.e.r. overschrijdt, of de 
ontwikkeling in een kwetsbaar gebied ligt en of er belangrijke milieugevolgen zijn.

De ontwikkeling dient getoetst te worden aan activiteit D 11.2 uit de Bijlage bij het 
Besluit m.e.r. Deze activiteit betreft een stedelijk ontwikkelingsproject. In het geval van 
een stedelijk ontwikkelingsproject is direct een m.e.r.-beoordeling noodzakelijk als de 
activiteit gaat om de bouw van 200.000 m2 bedrijfsvloeroppervlakte of meer, of in een 
aaneengesloten gebied of als de activiteit een omvang heeft van 100 hectare.

Onderhavig plan voorziet in een conserverende regeling voor reeds als 
bedrijventerrein bestemde gronden. Daarnaast hebben de nog niet bebouwde 
gronden een gezamenlijk oppervlak van minder dan de bovengenoemde 200.000 m2. 
Derhalve is van een nieuw stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld onder activiteit D
11.2 uit de Bijlage bij het Besluit m.e.r., geen sprake. In dat kader is een verdere 
toetsing aan de ligging van onderhavig bestemmingsplan in een mogelijk kwetsbaar 
gebied en aan het Besluit m.e.r., niet noodzakelijk en relevant.

4.4 Bodem

4.4.1 Beleidskader
Het landelijk beleid gaat uit van het principe dat de bodem geschikt dient te zijn voor 
de beoogde functie. Met andere woorden, de bodemkwaliteit mag geen 
onaanvaardbaar risico opleveren voor de gebruikers van de bodem. De gewenste 
functie bepaalt als het ware de gewenste bodemkwaliteit. Voor alle bestemmingen 
waar een functiewijziging of herinrichting wordt voorzien, dient de bodemkwaliteit door 
middel van een bodemonderzoek in beeld te worden gebracht. Indien op grond van 
historische informatie blijkt dat in het verleden bodembedreigende activiteiten hebben 
plaatsgevonden dient een volledig verkennend bodemonderzoek te worden 
uitgevoerd. Op basis van de onderzoeksresultaten kan vervolgens worden nagegaan 
of er vervolgmaatregelen getroffen moeten worden zoals een nader onderzoek of 
eventueel een (functiegerichte) sanering.

4.4.2 Het plangebied en bodem
Wanneer een ontwikkeling geen bestemmingswijziging tot gevolg heeft, hoeft er geen 
bodemonderzoek in het kader van het bestemmingsplan uitgevoerd te worden; de 
bodem wordt in dat geval geschikt geacht voor de toegestane functie. Het 
bodemonderzoek wordt in die gevallen uitgevoerd in het kader van de 
omgevingsvergunning voor het bouwen.

In onderhavig geval geldt dat voor de ontwikkelingsmogelijkheden sprake is van het 
overnemen van een bestaande bouwtitel. De bestemming van de betreffende 
percelen wijzigt derhalve niet ten gevolge van de vaststelling van voorliggend 
bestemmingsplan. Een onderzoek in het kader van het bestemmingsplan is derhalve 
niet noodzakelijk.
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4.5 Kabels en leidingen

4.5.1 Beleidskader
De volgende leidingen zijn planologisch relevant, voor zover deze geen deel uitmaken 
van een inrichting zoals bedoeld in de Wet milieubeheer:

" hoogspanningsverbindingen van 50 kV en hoger;
" buisleidingen voor transport van aardgas met een diameter van meer dan 50 

mm en een druk van meer dan 16 bar;
" buisleidingen voor transport van aardolieproducten met een diameter van 

meer dan 70 mm en een druk van meer dan 16 bar;
" buisleidingen voor transport van andere stoffen die risico’s met zich 

meebrengen voor mens en/of leefomgeving wanneer deze beschadigd raken 
(voor transport van nafta, waterstof, koolstofdioxide, stikstof, zuurstof, 
ethyleen en propyleen).

4.5.2 Het plangebied en kabels en leidingen
In de berm van de Oersebaan bevindt zich een viertal buisleidingen, het gaat hierbij 
om een hoge druk waterleiding, een riooltransportleiding en twee hoge druk 
aardgastransportleidingen. In de bebouwingsvrije zones van 5 meter uit het hart van 
de leidingen mag niet gebouwd worden.

Deze leidingen zijn beschermd door middel van een dubbelbestemming met 
beschermende regels welke bepaalde werkzaamheden met mogelijke gevolgen voor 
de betreffende leidingen niet toestaan. In paragraaf 4.12 wordt verder ingegaan op het 
relevante toetsingskader voor hogedruk gasleidingen.

4.6 Wet geluidhinder

4.6.1 Beleidskader
Op basis van artikel 76 van de Wet geluidhinder (Wgh) dienen bij de vaststelling van 
een bestemmingsplan, wijzigingsplan of uitwerkingsplan als bedoeld in art. 3.6 lid 1 
van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) de waarden als bedoeld in art. 82 t/m 85 van de 
Wgh in acht te worden genomen, indien dat plan gelegen is in een zone rondom een 
weg als bedoeld in art. 74 lid 1 Wgh en (het betreffende onderdeel van) dat plan 
mogelijkheden biedt voor:

" de realisatie van woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en van 
geluidsgevoelige terreinen (functies zoals genoemd in art. 1 Wgh en art 1.2 
Bgh - het Besluit geluidhinder zoals gewijzigd op 4 april 2012);

" de aanleg van een nieuwe weg en/ of een reconstructie van een bestaande 
weg;

" functiewijzigingen van een niet-geluidsgevoelige functie in een 
geluidsgevoelige functie (bijvoorbeeld via afwijkings- of 
wijzigingsbevoegdheid).
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Dit geldt voor alle straten en wegen, met uitzondering van:
" wegen die in een als ‘woonerf’ aangeduid gebied liggen;
" wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/uur geldt.

4.6.2 Onderhavig plangebied en Wet geluidhinder
Dit bestemmingsplan is gericht op beheer. Er worden geen (nieuwe) geluidgevoelige 
functies mogelijk gemaakt, onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder is niet aan 
de orde.

4.7 Cultuurhistorie

4.7.1 Beleidskader

Nationaal
Het nationale beleid staat in het teken van het behoud en het beheer van de 
cultuurhistorische waarden. Op gelijke voet staat het streven naar het gebruik van het 
cultuurhistorisch erfgoed als inspiratiebron voor de ruimtelijke inrichting. Dit beleid 
geldt voor alle cultuurhistorische waarden, dat wil zeggen voor zowel archeologische 
als voor historisch-geografische en historisch bouwkundige waarden. Het rijksbeleid is 
mede gebaseerd op het Verdrag van Malta (1992).

Per 1 januari 2012 is de Modernisering Monumentenzorg (MoMo) in werking getreden. 
Als gevolg van de MoMo wijzigt de Bro (artikel 3.1.6, lid 2). Wat eerst alleen voor 
archeologie gold, geldt nu ook voor al het cultureel erfgoed.

In de toelichting van het bestemmingsplan dient een beschrijving te worden 
opgenomen hoe met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de 
grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden. Het is 
verplicht om breder te kijken dan alleen naar het facet archeologie. Ook de facetten 
historische (steden)bouwkunde en historische geografie dienen te worden 
meegenomen in de belangenafweging. Hierbij gaat het om zowel beschermde als niet 
formeel beschermde objecten en structuren.

Provinciaal
Het beleid van de provincie Noord-Brabant sluit aan op het nationale beleid voor de 
archeologische monumentenzorg. De provincie richt zich op de bescherming van 
objecten en de bescherming, benutting en ontwikkeling van structuren en ensembles 
van een grotere schaal.

De ruimtelijke ordening is een zeer belangrijk integrerend beleidsterrein als het gaat 
om de zorgvuldige omgang met cultuurhistorisch waardevolle structuren. De provincie 
beoordeelt plannen en besluiten die ter toetsing bij of ter goedkeuring aan de 
provincie worden voorgelegd op de wijze waarop de aanwezige cultuurhistorische 
waarden opgenomen zijn. De cultuurhistorische waarden worden in een vroegtijdig 
stadium van de planvorming geïnventariseerd, bij het ontwerp gebruikt en bij het 
besluit meegenomen. Een aantal cultuurhistorische objecten en structuren is
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beschermd middels de Monumentenwet dan wel middels een provinciale of 
gemeentelijke monumentenverordening.

Bij aantasting en bij wijziging van deze objecten en structuren is een 
omgevingsvergunning vereist.

Figuur 8: Uitsnede Cultuurhistorische 
waardenkaart Provincie Noord-Brabant
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Gemeentelijk
Het beleid van de gemeente Veldhoven ten aanzien van het aspect cultuurhistorie is 
vertaald in de Nota Cultuurhistorische Waarden Veldhoven 2012. Deze nota dateert 
van oktober 2012 en hierin wordt het beleid ten aanzien van cultuurhistorie voor de 
gemeente Veldhoven beschreven.

Onder cultuurhistorie wordt in deze beleidsnota het bovengrondse ruimtelijke erfgoed 
verstaan. De gemeente Veldhoven gaat bij het opstellen van het cultuurhistorisch 
beleid uit van de Cultuurhistorische Waardenkaart Veldhoven 2012 en de 
Welstandsnota 2011. De Veldhovense Cultuurhistorische Waardenkaart is een 
gebieds- en structuur gerichte kaart. Veldhoven richt zich bij het vastleggen van 
cultuurhistorische waarden vooral op ouderdom, samenhang en context, maar ook 
gaafheid en belang voor de Veldhovense geschiedenis spelen een rol.

r

Rijksmonumenten

Monuments e bomen

Zichtlijnen

Wegen en paden (verhard en onverhard)

Historische kern

Historisch lint

Historisch dorp*

Historisch groen

Akkers

Beekda en

Jonge heideontginning

Water

, Molenbiotoop

Figuur 9: Uitsnede kaart Cultuurhistorische waarden 
en elementen, gemeente Veldhoven
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4.7.2 Het plangebied en cultuurhistorie

Op basis van de Cultuurhistorische waardenkaart van de Provincie Noord-Brabant en 
de gemeente Veldhoven is geconstateerd dat binnen het plangebied geen bijzondere 
cultuurhistorische waarden aanwezig zijn. Wel blijkt dat er geografische lijnen met 
redelijk hoge waarden te vinden zijn in delen van het plangebied. In het kader van het 
Uitwerkingsplan voor fase II is een onderzoek uitgevoerd naar de omgang met deze 
geografische lijnen (oktober 2006).

De conclusie van het onderzoek luidt dat in het uitwerkingsgebied weliswaar 
cultuurhistorische waarden aanwezig zijn, maar dat deze door eerdere ingrepen, zoals 
de naoorlogse ruilverkaveling en de aanleg van de Oersebaan, sterk zijn verstoord. 
De nog aanwezige elementen bestaan over het algemeen slechts uit fragmenten.

" Op de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Noord-Brabant 
(CHW) wordt een aantal wegen gewaardeerd als ‘redelijk hoog’, maar deze 
zijn sindsdien onderbroken door de recent aangelegde Oersebaan. Een deel 
van de wegen in het plangebied is echter nog steeds onverhard en bezit ook 
nog een deel van de laanbeplanting wat deze nog een zekere waarde geeft.

" Het aanwezige reliëf in het plangebied, deels bestaande uit steilranden, is nog 
duidelijk aanwezig. Dit vormt een verwijzing naar de onderliggende 
geomorfologische structuur die bepalend was voor de 
ontginningsgeschiedenis van het plangebied en de omgeving.

" In het plangebied zijn nog fragmentarisch restanten aanwezig van 
perceelsrandbegroeiing, oude bospercelen, houtwallen en laanbeplanting.

" Cultuurhistorisch waardevolle bebouwing is niet aanwijsbaar, uitgezonderd 
een nog gave maar nu onbewoonde boerderij (eerste helft twintigste eeuw) op 
de kruising Vooraard-Heieindweg en een Duitse bunker (circa 1942-1944) op 
het terrein van het voormalige asielzoekerscentrum aan de Vooraard.

" Uitgezonderd een deel van de infrastructuur, de beplanting (laanbeplanting, 
perceelsrandbegroeiing), het nog aanwezige reliëf en de bunker aan de 
Vooraard, heeft geen van de hierboven genoemde elementen een bijzondere, 
bovenlokale waarde. Wel kunnen de aanwezige en beschreven elementen in 
de toekomst een bijdrage leveren aan het herkenbaar houden van de 
vroegere situatie en de structuur van het onderliggende landschap.

In de op figuur 10 beschreven cultuurhistorische elementen in beeld gebracht. Op de 
locaties waar de elementen samenvallen met het aan te leggen ‘groene casco’ rond 
het bedrijventerrein Habraken, is indien mogelijk bij de inrichtingsplannen rekening 
gehouden met deze cultuurhistorische elementen. Hetgeen met name betrekking 
heeft op het waardevolle groen, een deel van de oude wegen (waar deze samenvalt 
met de beoogde langzaam verkeersontsluitingen) en het microreliëf.
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Figuur 10: Cultuurhistorische waardevolle elementen in het totaal plangebied Habraken

4.8 Archeologie

4.8.1 Beleidskader
De Wet op de Archeologische Monumentenzorg (2007) is een raamwet die regelt hoe 
Rijk, provincie en gemeente bij ruimtelijke plannen rekening moeten houden met het 
erfgoed in de bodem. De wet beoogt het archeologische erfgoed te beschermen. 
Onder archeologisch erfgoed wordt verstaan: alle fysieke overblijfselen, zowel in als 
boven de grond, die bijdragen aan het verkrijgen van inzicht in menselijke 
samenlevingen uit het verleden.
Enkele van de uitgangspunten van deze wet zijn:

" archeologische waarden zoveel mogelijk in de bodem bewaren en alleen 
opgraven als behoud in de bodem (in situ) niet mogelijk is;

" vroeg in de ruimtelijke ordening al rekening houden met archeologie. 
Initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen moeten in een vroegtijdige 
stadium aangeven hoe met eventuele archeologische waarden bij 
bodemverstorende ingrepen zal worden omgegaan. Dit houdt in een 
verplichting tot vooronderzoek bij werkzaamheden die de grond gaan 
verstoren en eventuele maatregelen om behoudenswaardige archeologische 
resten te beschermen door deze op te graven of in de bodem te behouden, 
tenzij deze niet zijn aangetroffen.
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In de Wet op de Archeologische Monumentenzorg is aangegeven dat gemeenten 
verantwoordelijk zijn voor hun bodemarchief. De gemeente Veldhoven heeft hiertoe 
een eigen archeologiebeleid opgesteld. In de Nota Archeologische Monumentenzorg 
Veldhoven, vastgesteld op 16 december 2008, zijn beleidsregels en wensen ten 
aanzien van de omgang met het archeologisch erfgoed geformuleerd en maakt de 
gemeente duidelijk hoe waardevol het archeologisch erfgoed voor de identiteit van 
Veldhoven is. De inbedding van de nota archeologie in de beleidskaart in het 
ruimtelijke ordeningsproces heeft vorm gekregen door een zogenaamd ‘parapluplan’ 
op te stellen: een overkoepelend, thematisch bestemmingsplan waarmee het beleid is 
doorvertaald in de vigerende bestemmingsplannen. Het bestemmingsplan 
“Parapluplan 2009” is op 5 maart 2010 onherroepelijk geworden.

Uit het Parapluplan 2009 bleek dat grote delen van de gemeente Veldhoven een hoge 
archeologische verwachtingswaarde hadden en dat voorafgaand aan veel 
bodemingrepen archeologisch bureauonderzoek noodzakelijk was. Bovendien zijn 
sinds 2009 veel gebieden onderzocht en hebben deze geen archeologische 
verwachting meer. Om veel kleinschalig onderzoek en versnippering van onderzoek te 
voorkomen en om initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen beter van dienst te 
kunnen zijn, heeft de gemeente voor zijn volledige grondgebied een archeologisch 
bureauonderzoek uitgevoerd en een gespecificeerde archeologische 
verwachtingskaart opgesteld (Archeologische verwachtingskaart gemeente 
Veldhoven, def. 10-03-2014). De verwachtingskaart is ‘vertaald’ naar een 
gemeentelijke Archeologische Beleidsadvieskaart, versie def. 10-03-2014). De 
waarden en verwachtingen zijn voorzien van archeologische beleidscategorieën die 
aangeven vanaf welke verstoringsoppervlakte en -diepte archeologisch 
vooronderzoek dient plaats te vinden. Op de Archeologische Beleidsadvieskaart zijn 
dit de categorieën 2 t/m 5. Deze zijn op de verbeelding van het bestemmingsplan 
opgenomen als dubbelbestemming archeologie ter bescherming van de 
archeologische waarden.

4.8.2 Het plangebied en archeologie
In het onderhavige plangebied hebben reeds verschillende archeologische 
onderzoeken plaatsgevonden. Binnen de globale plangrenzen van het plangebied 
Habraken bevinden zich op de beleidsadvieskaart (fig.1) twee categorieën Waarde- 
archeologie, te weten: Waarde-Archeologie 4 (categorie 4: gebied met een hoge 
archeologische verwachting) én Waarde-archeologie 7 (categorie 7: gebieden zonder 
archeologische verwachting of archeologisch vrijgegeven).

Projecteren we de afzonderlijke deelgebieden A, B en C op de beleidsadvieskaart dan 
ontstaat het volgende beeld:

" Deelgebied A: Ligt geheel binnen een gebied van Waarde-Archeologie 7.
" Deelgebied B: Ligt grotendeels binnen een gebied van Waarde-Archeologie 7. 

De zuidoostelijke rand is aangeduid met Waarde-Archeologie 4.
" Deelgebied C: Ligt grotendeels binnen een gebied van Waarde-Archeologie 7. 

Slechts een punt in de noordoostelijke rand is aangeduid met een Waarde- 
Archeologie 4.
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VeldhovenArcheologische beleidsadvieskaart (

Categorie

I Categorie 1. Rijksrriooumcntcn

Calegorie 2 gebieden van zeer hoge archeolo^sche waarde 
Onderzoeksplicht bij een verstonngsdiepte van meer dan 40 cm en een 
verstoringsoppervtakte van meer dan 100 m2

Categorie 3 gebieden van hoge archeologische waarde 
Onderzoeksplicht bij een vcrstormgsdicpte van meer dan 40 cm en een 
verstoringsoppervtakte van meer dan 250 m*

Categorie 4 gebieden van hoge archeologische verwachting 
Onderzoeksplicht bij een verstonngsdiepte van meer dan 40 cm en een 
vefstortngsoppervtakte van meer dan 250 m*

Categone 5 gebieden van middelhoge archeologische verwachting 
en naoorlogse woonwijken en industrieterreinen met een (ocrsponkelijke) 
hoge verwachting.
Onderzoeksplicht bij een verstonngsdiepte van meer dan 40 cm en een 
verstoringsoppervtakte van meer d3n 2500 rrv3

Categone 6. gebieden van lage archeologische verwachting 
Geen onderzoeksplicht

Categone 7 gebieden zondereen archeologische verwachting ot 
archeologisch vrijgegeven 
Geen onderzoeksplicht

Overig

Topografie
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Figuur 11: Uitsnede Archeologische beleidsadvieskaart gemeente Veldhoven (2014). Ligging 
plangebied binnen de globale blauwe contour.

Voor gebieden met een hoge archeologische verwachting geldt dat een 
vooronderzoek nodig is als de omvang van het gebied waarbinnen de 
bodemverstoring plaatsvindt groter én dieper is dan de ondergrenzen die gelden voor 
deze categorie (in dit geval 250 m2 en 40 cm onder maaiveld). Is de oppervlakte of 
diepte van het gebied waar bodemingrepen plaatsvinden kleiner dan de ondergrens, 
dan is een archeologisch vooronderzoek niet nodig. Deze gebieden zijn met een 
dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie 2’ opgenomen in onderhavig 
bestemmingsplan.
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Voor gebieden zonder archeologische verwachting of archeologisch zijn vrijgegeven, 
geldt geen archeologisch onderzoeksplicht.

De beleidsmedewerker Monumenten en Archeologie van de gemeente Veldhoven kan 
aangeven welke vorm van archeologisch vooronderzoek noodzakelijk is voor de 
aanvraag. De kosten voor de uitvoering van een eventueel archeologisch onderzoek 
zijn voor de initiatiefnemer van het plan.

4.9 Flora en fauna

4.9.1 Beleidskader
Per 1 april 2002 is de Flora- en Faunawet in werking getreden. Deze wet vereist dat 
inzicht wordt geboden in de effecten van een voorgenomen ruimtelijke ingreep op 
wettelijk beschermde planten en dieren. Als er significant schadelijke gevolgen zijn 
voor een wettelijk beschermde soort en/of leefgebied zal bezien moeten worden in 
hoeverre de schadelijke effecten kunnen worden voorkomen. Wordt de uitvoering van 
een plan noodzakelijk geacht (maatschappelijke relevantie aantonen) dan zal in het 
kader van de wet ontheffing moeten worden verkregen en zal moeten worden 
voorzien in compensatie.

De soortbescherming is geregeld via soortbeschermingsregels afkomstig uit de 
Europese Habitat- en Vogelrichtlijn uit 1992. Op nationaal niveau zijn deze bepalingen 
vertaald in de Flora- en Faunawet, die op 1 april 2002 in werking is getreden. In 
Nederland worden de Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden gecombineerd als 
Natura 2000-gebieden aangewezen.

Ook de bescherming van gebieden is geregeld in de Europese Habitat- en 
Vogelrichtlijn. In Nederland is dit vertaald in de Natuurbeschermingswet 1998.

4.9.2 Onderhavig plangebied en flora en fauna
Het plangebied zelf bevat geen bijzondere ecologische waarden. Naast de reeds 
aanwezige bedrijfskavels omvat het plangebied enkel agrarische gronden.

Het bosgebied dat ten noorden is gelegen van het plangebied (nabij Eindhoven 
Airport) maakt onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur. De waterloop welke 
ten westen van het plangebied gelegen is, is aangewezen als ecologische 
verbindingszone. Deze waterloop loopt richting het zuiden over in een gebied dat 
tevens is aangewezen als groenblauwe mantel in combinatie met Ecologische 
Hoofdstructuur.
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Figuur 12: Uitsnede themakaart natuur en landschap verordening ruimte 2014 (Provincie Noord-Brabant)

Bij de planvorming van het moederplan is reeds uitvoerig aandacht besteed aan de 
ligging van het gehele (toekomstige) bedrijventerrein Habraken nabij deze 
(beschermde) natuurgebieden. Uit de destijds uitgevoerde onderzoeken blijkt dat de 
invloed van het bedrijventerrein Habraken op de naaste omgeving, te verantwoorden 
is. In dat kader is ook een compensatieplan vastgesteld waarbij de verloren 
ecologische waarden in het plangebied (voornamelijk bos), gecompenseerd wordt in 
de naaste omgeving.

Onderhavig plan voorziet enkel in een conserverende regeling voor de reeds tot 
bedrijventerrein bestemde gronden in onderhavig plangebied. Van een extra 
(nadelige) invloed op de nabij gelegen gebieden met natuurwaarden is derhalve geen 
sprake.
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4.10 Luchtkwaliteit

4.10.1 Beleidskader
In het kader van een planologische procedure dient te worden aangetoond dat 
voldaan wordt aan de wettelijke normen voor wat betreft luchtkwaliteit. Hierbij dient het 
effect op de luchtkwaliteit in de omgeving als gevolg van een nieuwe ontwikkeling, als 
ook de toetsing aan de Wet luchtkwaliteit in beeld te worden gebracht.

De Wet luchtkwaliteit maakt onderdeel uit van de Wet milieubeheer en bevat 
grenswaarden voor luchtkwaliteit. Conform de richtlijn van de EU gelden de 
grenswaarden voor de buitenlucht voor het gehele grondgebied van de lidstaten, met 
uitzondering van de werkplek. De uitvoeringsregels behorend bij de wet zijn 
vastgelegd in Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) en ministeriële regelingen 
(mr) die gelijktijdig met de Wet luchtkwaliteit in werking treden.

De luchtkwaliteitseisen vormen onder de nieuwe Wet luchtkwaliteit geen belemmering 
voor een ruimtelijke ontwikkeling als:

" er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een 
grenswaarde;

" een project, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de 
luchtkwaliteit leidt;

" een project 'niet in betekenende mate' bijdraagt aan de luchtverontreiniging;
" een project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of 

in het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit).
In de Algemene Maatregel van Bestuur ‘Niet in betekenende mate’ (Besluit NIBM) en 
de ministeriële regeling NIBM (Regeling NIBM) zijn de uitvoeringsregels vastgelegd, 
die betrekking hebben op het begrip NIBM. De EU heeft medio 2009 derogatie 
verleend waarmee het NSL inwerking is getreden. De NIBM norm is daarbij 
opgeschoven naar 30Zo van de grenswaarde voor NO2 en PM10.

4.10.2 Onderhavig plangebied en luchtkwaliteit
Het bestemmingsplan voorziet niet in nieuwe ontwikkelingen waarvoor aan het aspect 
luchtkwaliteit getoetst dient te worden. In het kader van ontwikkelingen die afwijkend 
zijn van voorliggend bestemmingsplan zal per ontwikkeling beoordeeld moeten 
worden wat de gevolgen (kunnen) zijn voor de luchtkwaliteit ter plaatse en in de 
naaste omgeving.

4.11 Bedrijven en milieuzonering

4.11.1 Beleidskader
Door het aanbrengen van een zone tussen bedrijvigheid en milieugevoelige 
bestemmingen (zoals woningbouw) kan de overlast ten gevolge van 
bedrijfsactiviteiten zo laag mogelijk gehouden worden. Zonering is met name van 
toepassing bij nieuwbouw van woningen en andere gevoelige functies in de directe 
omgeving van een bedrijf en bij vestiging van een nieuw bedrijf in de directe omgeving 
van gevoelige bestemmingen. Op basis van de VNG-brochure 'Bedrijven en
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Milieuzonering 2009' (hierna: VNG-brochure) wordt onder milieugevoelige functies 
verstaan: woningen, woongebieden, ziekenhuizen, scholen en verblijfsrecreatie. 
Sommige functies kunnen zowel milieubelastend als milieugevoelig zijn (bijvoorbeeld 
ziekenhuizen en scholen). Om het begrip hanteerbaar te maken, is gebruik gemaakt 
van de publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering 2009’ van de VNG. Bedrijven zijn 
opgenomen in een tabel die is ingedeeld in milieucategorieën, waarbij per bedrijf is 
aangegeven wat de afstand tot een ‘rustige woonwijk’ dient te zijn (de zogenoemde 
afstandentabel). Deze afstanden kunnen als basis worden gehanteerd, maar zijn 
indicatief.

Voor bedrijventerreinen wordt een aparte lijst aangehouden.

4.11.2 Het plangebied en bedrijven en milieuzonering
Een toetsing aan de invloed van het bedrijventerrein in onderhavig plangebied, naar 
de naaste omgeving toe, is niet noodzakelijk aangezien deze afweging reeds plaats 
heeft gehad in het kader van het moederplan en later ook het uitwerkingsplan voor 
fase 2. Derhalve wordt enkel ingegaan op de inwaartse zonering zoals deze is 
toegepast in onderhavig plangebied.

Middels de inwaartse zonering is voldoende gewaarborgd dat geluidgevoelige functies 
in de omgeving van het plangebied geen hinder ondervinden van de activiteiten op het 
bedrijventerrein, zoals bedoeld in het kader van industrielawaai in de Wet 
Geluidhinder.

In het plangebied zijn in principe enkel bedrijven in de milieucategorieën 3.1 t/m 4.2 
toegestaan. De delen van het plangebied die bestemd zijn met de bestemming 
‘Bedrijventerrein’ zijn onderverdeeld in zones waarvoor is aangegeven welke 
maximale milieucategorie ter plaatse geldend is. In afwijking van de gehanteerde 
inwaartse zonering is in deelgebied C ter plaatse van het bedrijf Pe. Jo. DE Graauw 
v.o.f. tevens bedrijvigheid van categorie 4.2 toegestaan. Hier is namelijk een 
groothandel in propaan-, butaan- en industriegassen vergund.

Daar waar de aanduiding ‘bedrijf van categorie 2’ is opgenomen in deelgebied B geldt 
dat, in aanvulling op de ter plaatse geldende milieucategorie op basis van de 
basisregeling, tevens ook bedrijven met een milieucategorie 2 zijn toegestaan. Op 
figuur 13 t/m 15 is weergeven waar in het plangebied welke maximale 
milieucategorieën gelden.

Daarnaast worden de geluidzoneringsplichtige bedrijven (grote lawaaimakers) - zoals 
bedoeld onder artikel 2.1, derde lid van het Besluit omgevingsrecht - in de planregels 
uitgesloten op het bedrijventerrein Habraken.
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Figuur 13: Toegestane milieucategorieën deelgebied A
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Figuur 15: Toegestane milieucategorieën deelgebied C.

4.12 Externe veiligheid

4.12.1 Beleidskader
Externe veiligheid heeft betrekking op de veiligheid van degenen die niet bij de 
risicovolle activiteit zelf zijn betrokken, maar als gevolg van die activiteit wel risico's 
kunnen lopen, zoals bijvoorbeeld omwonenden. Bij ruimtelijke plannen dient aandacht 
te worden besteed aan de vraag of er risicovolle activiteiten in en/of nabij het 
plangebied aanwezig zijn c.q. komen en zo ja, of er sprake is van een toelaatbaar 
risico.

Het veiligheidsbeleid in Nederland is gebaseerd op een tweetal begrippen, het 
plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het plaatsgebonden risico is de 
kans per jaar dat één persoon, die onafgebroken en onbeschermd op een plaats langs 
een transportroute of nabij een inrichting verblijft, komt te overlijden als gevolg van 
een incident met het vervoer, de opslag en/of de handeling van gevaarlijke stoffen.

Daarbij is de omvang van het risico een functie van de afstand waarbij geldt: hoe 
groter de afstand, des te kleiner het risico. De risico’s worden weergegeven in PR 
risicocontouren.

Het groepsrisico is de kans per jaar dat een groep van 10 of meer personen in de 
omgeving van een transportroute of een inrichting voor handelingen met gevaarlijke 
stoffen in één keer het (dodelijk) slachtoffer wordt van een ongeval. In tegenstelling tot 
het plaatsgebonden risico geldt voor het groepsrisico geen grenswaarde maar een 
oriëntatiewaarde.
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Deze oriëntatiewaarde kan gezien worden als een streefwaarde en heeft geen 
juridische status. Het overschrijden van de oriëntatiewaarde is mogelijk mits dit in de 
besluitvorming door het bevoegd gezag gemotiveerd wordt middels een 
verantwoordingsverplichting.

Het beleid inzake externe veiligheid is gericht op de beheersing van risico’s voor de 
omgeving met betrekking tot:
1. het gebruik, de opslag en de productie van gevaarlijke stoffen (inrichtingen);
2. het transport van gevaarlijke stoffen (buisleidingen, waterwegen, wegen en 

spoorwegen);
3. het gebruik van luchthavens.

Ad. 1 Inrichtingen
In het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) zijn milieukwaliteitseisen op het 
gebied van externe veiligheid geformuleerd. Dit besluit heeft tot doel de risico’s 
waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld door activiteiten met 
gevaarlijke stoffen in inrichtingen tot een aanvaardbaar minimum te beperken.

Ad. 2 Transport
Het vervoer van gevaarlijke stoffen leidt tot risico's voor de omgeving. Er is daarom 
beleid opgesteld om te komen tot een afweging van veiligheidsbelangen die een rol 
spelen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen in relatie tot de omgeving.

Voor ruimtelijke ordening in relatie tot de transportroutes is er het Besluit externe 
veiligheid transportroutes (Bevt) en het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) 
ontstaan. Dit besluit is gebaseerd op de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet 
milieubeheer.

" De belangrijkste plichten voor de gemeente die een bestemmingsplannen 
opstelt zijn:

" Ruimtelijke reservering opnemen voor plaatsgebonden risico (PR) en 
verantwoording van groepsrisico (GR). Binnen de PR 10-6 risicocontour 
mogen geen kwetsbare objecten aanwezig zijn en zo mogelijk ook geen 
beperkt kwetsbare objecten. Het verwachte aantal aanwezigen binnen het 
invloedsgebied van de buisleiding moet worden verantwoord. Dat 
invloedsgebied moet voor leidingen met aardgas en chemicaliën per geval 
berekend worden.

" Ruimtelijke reservering opnemen voor de belemmeringenstrook met 
aanlegvergunningenstelsel: de voor onderhoud gereserveerde ruimte 
bedraagt ten minste 5 meter aan beide zijden van de leiding.

Het beleid is onder andere gericht op het verminderen van de spanning tussen 
belangen op het gebied van veiligheid, ruimtelijke ontwikkeling en vervoer. Die 
vermindering moet plaatsvinden door het wettelijk vastleggen van een Basisnet 
vervoer gevaarlijke stoffen. Op het Basisnet wordt een gebruiksruimte voor het 
vervoer vastgesteld en langs het Basisnet worden veiligheidszones vastgelegd 
(ruimtelijke ordening). In het Basisnet worden de rijkswegen opgenomen.
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Ad. 3 Luchthavens
Het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht is geen aspect dat in het kader van 
externe veiligheid moet worden beschouwd. Wel kunnen op basis van 
vliegtuigbewegingen plaatsgebonden risicocontouren aanwezig zijn. Het gevaar is dat 
een vliegtuig of helikopter neerstort. Het meest waarschijnlijk is dat dit gebeurt op of 
vlakbij een start- of landingsbaan, binnen een gebied van ongeveer 300 meter breed 
en een kilometer ervoor en erna. Dit gebied wordt Zone-1 genoemd. Het is op de 
risicokaart als een rechthoekige strook te zien.

Met ingang van 1 november 2009 is de Wet luchtvaart en de Regelgeving 
Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens (RBML) in werking getreden. Op basis 
van deze regelgeving dient voor daarvoor bij AMvB aangewezen luchthavens 
(waaronder ook militaire luchthavens) een luchthavenbesluit te worden opgesteld, 
waarin een grenswaarde voor externe veiligheid kan worden opgenomen. Voor 
Eindhoven is op 26 september 2014 het Luchthavenbesluit vastgesteld. In het nieuwe 
Luchthavenbesluit zijn echter geen regels voor externe veiligheid opgenomen. Er geldt 
dus nog geen wettelijke norm op het gebied van externe veiligheid voor de luchthaven 
die relevant is voor onderhavig plan. Hierdoor is het interimbeleid van toepassing.
Voor Eindhoven Airport is nog geen normering opgesteld die tot uitgangspunt kan 
dienen voor externe veiligheid. Met een brief van 11 december 2006 heeft de 
toenmalige Staatssecretaris van VROM aan het college van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant verzocht interimbeleid externe veiligheid te voeren voor de luchthaven 
Eindhoven. Dit planologisch interimbeleid heeft als doel dat nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen die niet verenigbaar zijn met het streven naar een vanuit veiligheid 
duurzame ruimtelijke inpassing van de luchthaven in zijn (gebouwde) omgeving, 
worden voorkomen.

Ten aanzien van het plaatsgebonden risico zal de normstelling voor militaire 
luchthavens zal naar verwachting in grote lijnen overeenkomen met de normstelling 
voor de regionale burgerluchthavens. Dit betekent dat binnen de 10-6 
plaatsgebondenrisicocontour een bouwverbod gaat gelden voor kwetsbare objecten. 
Voor beperkt kwetsbare objecten geldt dan een 'nee, tenzij' beleid.

Er geldt vooralsnog geen normering voor het groepsrisico. Momenteel is nog niet 
duidelijk of het Rijk rondom andere luchthavens dan Schiphol ook het GR als norm/ 
toetsingskader wil hanteren.

4.12.2 Het plangebied en externe veiligheid 

Inrichtingen 

Habraken 1212
Binnen de plangrenzen van onderhavig plan is één bedrijf aanwezig dat een bedrijf 
betreft zoals bedoeld in het Bevi. Dit betreft het bedrijf aan Habraken 1212. Voor dit 
bedrijf is in 2011 een projectbesluit doorlopen waarbij de noodzakelijke 
verantwoording is opgenomen in de vorm van een kwalitatieve risicoanalyse. Dit 
bedrijf is in onderhavig plan aangewezen als een risicovolle inrichting op basis van de
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bestaande situatie en de verleende omgevingsvergunning. Noemenswaardig is dat er 
een actuele wijziging loopt voor de wijziging van de vergunning van het betreffende 
bedrijf. Ten tijde van de vaststelling van onderhavig bestemmingsplan zal bezien 
worden of dit vergunningstraject reeds doorlopen is en nog verwerkt kan/moet worden 
in onderhavig plan.

In principe is het zo dat bij vaststelling van een nieuw bestemmingsplan, opnieuw 
afgewogen moet worden of het betreffende bedrijf ter plaatse nog wenselijk is en/of 
bepaalde veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. De 10-6 risicocontour van deze 
inrichting is nagenoeg volledig gelegen binnen de inrichtingsgrenzen van het 
betreffende bedrijf, maar vallen niet geheel binnen de plangrenzen van onderhavig 
plan. Slechts een marginaal deel van de contour bevindt zich buiten het 
bedrijfsperceel. Dit deel is voorzien van een groene invulling en is fysiek niet geschikt 
om te verblijven.
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Daar waar de contour gelegen is in het plangebied van onderhavig plan is een 
‘veiligheidszone - bevi’ (artikel 12.5) opgenomen. Binnen deze contour is geen sprake 
van kwetsbare objecten.

Munitieopslag Vliegbasis Eindhoven
Op het terrein van de Vliegbasis Eindhoven is een munitieopslag van Defensie 
gelegen. Voor de opslag van munitie gelden strenge veiligheidseisen, welke onder 
andere betrekking hebben op het gebied rondom de munitieopslagplaatsen - de 
zogenaamde veiligheidszones.

Het beleid voor de opslag van ontplofbare stoffen is nog niet in wettelijke regelingen 
vastgelegd. Daarom moet het bevoegd gezag in kwestie het beleid van geval tot geval 
implementeren; dit gebeurt via een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer.

Figuur 16: Uitsnede risicokaart (Provincie Noord-Brabant)

‘
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De basis voor het veiligheidsbeleid voor de opslag van ontplofbare stoffen is de Nato- 
richtlijn AASTP-1 (Allied Ammunition Storage and Transportation Publication) en het 
eind jaren ’80 geformuleerde beleid voor opslag van munitie bij Defensie (circulaire 
Van Houwelingen). Dit beleid gaat uit van maximale veiligheid door het hanteren van 
effectafstanden. Bij het hanteren van effectafstanden is het maximaal optredende 
effect bepalend, niet de kans dat dit effect optreedt.

Rond de munitieopslag worden drie veiligheidszones onderscheiden. Voor onderhavig 
bestemmingsplan is de buitenste contour munitiezonering, zone C, van de Vliegbasis 
Eindhoven van belang.

In de C-zone gelden beperkingen voor gebouwen met vlies- of gordijn 
gevelconstructies en gebouwen met een zeer grote glasoppervlakte, waarin zich 
regelmatig mensen bevinden.

De betreffende veiligheidszone is door middel van een gebiedsaanduiding op de 
verbeelding, met een daaraan gekoppelde regeling ‘veiligheidszone - munitie’ (artikel 
12.6) opgenomen in onderhavig bestemmingsplan.

Transport
Zoals reeds omschreven in paragraaf 4.5.2 bevindt zich in de berm van de Oersebaan 
een drietal buisleidingen, het gaat hierbij om een hoge druk waterleiding en twee hoge 
druk aardgastransportleidingen.

In de onderstaande tabel zijn de leidinggegevens weergegeven van de laatste twee 
genoemde leidingen:

Nummer Druk (bar) Diameter
(mm)

Invloedsgebied
(m)

10036 letaalgrens 
(m)

z-506-01 40 168.30 70 50
z-506-04 40 219.10 95 50

Voor deze leidingen zijn plaatsgebonden risicoberekeningen (PR) en 
groepsrisicoberekeningen (GR) uitgevoerd (Risicoberekening gastransportleidingen Z- 
506-01 en Z506-04, Kema/Gasunie, 5 november 2010). Tevens zijn de leidingen 
onderzocht in het kader van het bestemmingsplan Veldhoven-Noord 
(Risicoberekening Veldhoven-Noord, 14 oktober 2011).

Ten aanzien van het plaatsgebonden risico volgt uit de berekeningen van beide 
onderzoeken dat er voor de beschouwde situatie geen 10-6 contouren aanwezig zijn.

Rondom beide hoge druk aardgasleidingen ligt een inventarisatieafstand van 
respectievelijk 70 en 95 meter. In dit geval is de zone van 95 meter bepalend. Voor 
deze zone is het groepsrisico berekend voor een personendichtheid van 100 pers./ha. 
Bij deze uitgangspunten bedraagt het groepsrisico ten opzichte van de 
oriëntatiewaarde maximaal 40Zo voor de Z-506-01 en maximaal 1407o voor de Z-506-04. 
De oriëntatiewaarde wordt voor beide leidingen niet overschreden.

42 gemeente Veldhoven



In het advies van de Brandweer dat in het kader van het wijzigingsplan I uit 2007 is 
gegeven wordt gesteld dat uit de onderzoeksrapportage van de Gasunie blijkt dat de 
toename van het groepsrisico beperkt is en de oriëntatiewaarde van het groepsrisico 
nog ruim wordt onderschreden. Ook de onderzoeksresultaten uit 2011 bevestigen dit.

Door de toegestane personendichtheid in het invloedsgebied van de hoge druk 
aardgasleidingen te beperken tot maximaal 100 p/ha en in dit kader een 
‘veiligheidszone - arbeidsplaatsendichtheid’ op de verbeelding op te nemen met 
bijbehorende regels is de omvang van het groepsrisico afdoende gewaarborgd (zie 
voorts de in deze paragraaf opgenomen alinea over arbeidsplaatsendichtheid). Dit 
criterium zal dan ook strikt worden gehanteerd bij de uitgifte aan gronden aan nieuwe 
bedrijven die zich binnen deze zone op Habraken willen vestigen.

Verder blijkt uit de toelichting van het wijzigingsplan dat, gezien de risico's externe 
veiligheid vanwege het nabijgelegen vliegveld, er reeds voldoende maatregelen zijn 
uitgevoerd en/of gepland om een eventuele calamiteit met de buisleiding ter plaatse te 
kunnen bestrijden en Z of beperken. De kans op een dergelijk incident is overigens erg 
klein, omdat op Z nabij de hoge druk aardgasleidingen ook geen bouwactiviteiten en/of 
graafwerkzaamheden mogen worden uitgevoerd. Bouwpartijen dienen bij geplande 
graafwerkzaamheden nabij de hoge druk aardgasleidingen deze altijd eerst te melden 
(KLIC meldingensysteem).

Ook blijkt uit de toelichting van het wijzigingsplan dat de mogelijkheden voor personen 
die zich bevinden in het invloedsgebied van de hoge druk aardgasleidingen om zich in 
veiligheid te brengen indien zich een ramp of zwaar ongeval voordoet, voldoende 
aanwezig en gewaarborgd zijn in het plan.

Aan de situatie omtrent de betreffende leidingen is sinds het uitgevoerde onderzoek 
niets meer veranderd. Daar onderhavig plan enkel voorziet in een conserverende 
regeling voor de gronden welke onderdeel uitmaken van het plangebied, blijft de 
conclusie over de betreffende leidingen staan.

De onderhoudszone van de betreffende gasleidingen zijn door middel van een 
dubbelbestemming in dit bestemmingsplan beschermd (artikel 5).

Luchthavens
Onderhavig plangebied is niet gelegen in Zone-1 van de Vliegbasis Eindhoven. Een 
deel van het plangebied is gelegen binnen de PR 10-6-contour van Eindhoven Airport. 
Zoals reeds gesteld is er (nog) geen wettelijk toetsingskader voor het groepsrisico. 
Wel kan gesteld worden dat onderhavig plan een conserverende regeling betreft 
zonder nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden, op basis daarvan zal het groepsrisico ter 
plaatse ook niet toenemen door toedoen van onderhavig plan. In de hierop volgende 
paragraaf wordt nog verder ingegaan op het groepsrisico.

Arbeidsplaatsendichtheid
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In onderhavig bestemmingsplan is, gelet op de nabijheid van Vliegbasis Eindhoven en 
de aanwezige gasleidingen (zie voorgaande alinea’s) een maximum gesteld aan de 
arbeidsplaatsendichtheid per uitgeefbare hectare.

In het wijzigingsplan I uit 2007 wordt het mogelijk gemaakt het aantal 
arbeidersplaatsen te verhogen van 50 stuks per hectare naar 100 stuks per hectare. 
In de toelichting van het wijzigingsplan wordt verwezen naar een in opdracht van de 
gemeente Eindhoven en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), 
uitgevoerde veiligheidsanalyse. In de, door National Aerospace Laboratory (NLR), 
uitgevoerde analyse is het groepsrisico berekend.

De aandacht van de analyse is gericht op een aantal nieuwbouwlocaties in de 
omgeving van het luchtvaartterrein van Vliegbasis Eindhoven. Verwezen wordt naar 
het onderzoek uit 2007 waarin het groepsrisico van het luchtvaartterrein is onderzocht. 
Dit betrof een referentiesituatie. In de veiligheidsanalyse van het NLR is uitgegaan van 
de berekeningsmethodiek en de gegevens van het verkeersscenario die het RIVM en 
het NLR destijds hebben toegepast.

Voor het groepsrisico is het van belang waar in de toekomstige situatie het aantal 
personen daadwerkelijk gaat toenemen. Het gezamenlijke aandeel van de 
nieuwbouwlocaties in het totale groepsrisico in de omgeving van de luchthaven 
inclusief nieuwbouwlocaties ligt tussen de 430Zo (bij een groepsgrootte van 20 
slachtoffers) en 6307o (bij een groepsgrootte van 5 slachtoffers).

Uit de uitgevoerde analyse valt te concluderen dat het bedrijventerrein Habraken een 
beperkte bijdrage levert aan de verhoging van het groepsrisico en ruim onder de 
oriëntatiewaarde voor het groepsrisico (in geval van inrichtingen) ligt. In het onderzoek 
is uitgegaan van een personendichtheid van 50 pers./ha. Een verhoging van het 
aantal personen per ha. zal leiden tot een toename van het groepsrisico. Het totale 
groepsrisico bij 100 arbeidsplaatsen per uitgeefbare hectare zal echter ruim onder de 
oriëntatiewaarde blijven liggen. Uit het onderzoek blijkt immers dat voor de huidige 
situatie (50 p/ha) het groepsrisico kleiner is dan 0,1 x oriëntatiewaarde voor 
inrichtingen (OWI).

Op basis van de onderzoeksresultaten van de uitgevoerde analyse voor de vliegbasis 
Eindhoven en gezien de ligging van het plangebied binnen de inventarisatieafstand 
van 95 meter van de gasleidingen is een aanduiding ‘veiligheidszone - 
arbeidsplaatsendichtheid’ opgenomen, waarbinnen het maximum aantal 
arbeidsplaatsen per hectare gesteld is op 100 stuks (zie artikel 12.4 van de regels).

4.13 Vliegbasis Eindhoven (Eindhoven Airport)

Funnel en IHCS

Algemeen
Voor het veilig afwikkelen van het vliegverkeer gelden in de omgeving van een 
luchtvaartterrein maximaal toelaatbare hoogtes voor objecten.
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De maximaal toelaatbare hoogtes en de ligging en omvang van het gebied worden 
bepaald door de ligging van de start- en landingsbaan en berusten op internationaal 
vastgelegde afspraken. Het is voor de vliegveiligheid van belang dat in de gebieden 
van deze obstakelvrije vlakken de maximaal toelaatbare hoogtes niet worden 
overschreden. De obstakelvrije vlakken worden gevormd door de funnel en de Inner 
Horizontal and Conical Surface (IHCS). Ten tijde van de uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden dienen de eisen met betrekking tot deze maximale 
bouwhoogtes in acht genomen te worden. De bouwmethode dient hier op afgestemd 
te worden.

Funnel
De funnel is opgebouwd uit een obstakelvrije rechthoek (strook) rond de start- en 
landingsbaan met aansluitend twee zijvlakken, waarvan de hoogte oploopt tot 45 m. In 
elke baanrichting landingsvlak en een startvlak waarvan de hoogte oploopt met 1:50. 
De toegestane bouwhoogte geldt ten opzichte van de hoogte van de landingsdrempel 
- in het voorliggende geval NAP + 22,4 m.

IHCS
De IHCS wordt gerekend vanaf elk van de landingsdrempels en is gelegen boven de 
omgeving van het luchtvaartterrein in aansluiting op de funnel. De IHCS bestaat uit 
een horizontaal vlak, dat gelegen is op een hoogte van 45 m en een straal van 4 km

Figuur 17: In het kaartbeeld zijn de obstakelvrije vlakken - IHCS en funnel - in blauw en het 
verstoringsgebied van ILS in rood weergegeven. Het middelpunt van deze gebieden vormt 
de start- en landingsbaan van Vliegbasis Eindhoven. Het plangebied van het gehele 
bedrijventerrein Habraken is in paars weergegeven.
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In aansluiting op dit horizontal vlak is een conisch vlak gelegen, waarvan de hoogte 
oploopt met een helling van 5 /o over een afstand van 2 km tot een hoogte van 145 m. 
De maximale toegestane hoogte geldt ten opzichte van de laagste landingsdrempel - 
in het voorliggende geval NAP + 22,4 m.

In het gebied van de (funnel en de) IHCS mogen geen objecten staan die hoger zijn 
dan de maximaal toelaatbare hoogte.

De IHCS leidt voor het plangebied niet tot een beperking van de maximale 
bouwhoogte, omdat deze binnen de betreffende bestemmingen reeds lager is dan 
maximaal toegestaan op basis van de IHCS. Binnen de bestemming ‘Bedrijventerrein’ 
is de maximale bouwhoogte 16,0 m, terwijl op basis van de IHCS hier een maximale 
bouwhoogte van + 65 m ten opzichte van NAP geldt. Het gehele plangebied is 
gelegen in het centrale horizontale vlak op 45 m boven de landingsdrempel. De 65 m 
komt overeen met de gemiddelde maaiveldhoogte plus 45 m - bron Ministerie van 
Defensie.

ILS

De werking van het ILS
De Vliegbasis Eindhoven is uitgerust met een ILS. Het ILS heeft tot doel het 
nauwkeuriger uitvoeren van een nadering onder slechte weersomstandigheden. Voor 
het goed functioneren van het ILS geldt dat een gebied rondom de start- en 
landingsbaan geen verstoring mag opleveren.

De afmetingen van het gebied zijn vastgelegd in ICAO EUR DOC 015. Dit gebied 
bestaat uit een rechthoekig deelgebied, waar de maximaal toelaatbare hoogte 0 m 
bedraagt en is gelegen over de start- en landingsbaan en aangrenzende gronden. 
Twee aansluitende deelgebieden parallel aan weerszijden van de start- en 
landingsbaan, waar de hoogte 20 m bedraagt en twee trechtervormige deelgebieden 
in het verlengde van de landingsbaan waar de hoogte oploopt tot 70 m op een afstand 
van 6 km - zie bovenstaande kaart met rode lijnen. De genoemde hoogtes gelden ten 
opzichte van de hoogte van de landingsbaan - NAP + 22,4 m.

Het gezamenlijke gebied rond een luchtvaartterrein dat wordt gevormd door de 
obstakelvrije vlakken van de funnel en IHCS én de verstoringsgebieden in het kader 
van het ILS wordt het obstakelbeheergebied genoemd.

ILS op Habraken
In het verstoringsgebied van het ILS moeten objecten worden getoetst op eventuele 
verstoringseffecten indien de toelaatbare hoogte wordt overschreden, welke wordt 
toegestaan op basis van de zonering zoals onderstaand beschreven. Het plangebied 
bevindt zich volledig binnen de verstoringsgebieden van het ILS.

Om tot een werkbare situatie en een bijpassende bebouwingsregeling te komen heeft 
het Ministerie van Defensie, dienst Logistiek Centrum Woensdrecht in november 2006 
een onderzoek - ‘Verstoringsonderzoek ILS Eindhoven’ - uitgevoerd met als 
doelstelling: het vaststellen van de maximale bouwhoogte voor de bedrijfskavels op
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het bedrijventerrein Habraken gelegen binnen de betreffende verstoringsgebieden, 
waar de maximale bouwhoogte van 16,0 m leidt tot een verstoring van het ILS.

Voor het rapport is gebruik gemaakt van simulatieprogramma AXIS. Het betreffende 
deel van het uitwerkingsgebied is op basis van het stedenbouwkundige plan in de 
simulatie ingebracht met de maximale bouwhoogte van 16 m.

Geconcludeerd wordt dat de bebouwing op het bedrijventerrein volgens de tabel in de 
bijlage van het ‘Verstoringsonderzoek ILS Eindhoven’ vermelde maximale hoogte en 
hoek ten opzichte van de centerlijn van de landingsbaan van de Vliegbasis Eindhoven 
verstoringen geeft op de werking van het ILS van de Vliegbasis. Op de volgende 
pagina is de tabel uit de bijlage van het onderzoek weergegeven, alsmede een 
verklarende kaart vervaardigd door de gemeente Veldhoven. De magnitude van de 
verstoringen, welke theoretisch is bepaald, valt binnen de maximale afwijkingseis die 
ICAO aan een ILS CAT II systeem stelt. Op basis van theoretische simulatie kan 
bebouwing gerealiseerd worden, volgens de in bijlage vermelde gegevens, zonder dat 
hierbij de inzetbaarheid van het ILS CAT II systeem in het geding komt. Indien een 
voorgenomen bouwplan de maximaal vastgelegde hoogte per kavel overschrijdt of de 
gevel en hiermee het reflecterend vlak verdraaid, dient opnieuw een 
verstoringonderzoek uitgevoerd te worden

zone
Afstand Hoek tov 

centerlijn [”]
Breedte refl. 

vlak [m]
Maximale 

hoogte [m]tot threshold 04 [m] tot centerlijn [m]
1 24© /|Q3 34 4©7
2 304 551 46 168 12
3 314 640 55 3ÛÛ 12
4 203 710 55 123 12
7 761 295 55 123 6

7a 702 266 55 83 n.v.t.
8 638 475 55 304 12

8a 539 463 55 334 12
9 450 747 55 357 16
10 845 321 55 182 8
11 722 500 55 242 12
12 533 774 55 422 16
14 803 525 55 181 16
15 614 800 55 486 16

Tabel met geldende hoogtematen per zone

Om een verstoring van het ILS te voorkomen en daarmee de vliegveiligheid te 
waarborgen, zijn de bevindingen uit het onderzoek vertaald naar de juridische regeling 
in het voorliggende bestemmingsplan. Hierbij zijn de hoogtematen direct doorvertaald 
naar de verbeelding.

Voor Schippersstop (westelijk deelgebied, fase I) is in juli 2012 een 
omgevingsvergunning verleend. In het kader van deze omgevingsvergunning is aan 
de hand van berekeningen de afweging gemaakt dat het tankstation ter plaats 
gevestigd kan worden. Hierbij is een bouwwerk toegestaan dat hoger is dan de 
toegestane hoogtemaat op basis van de bovenstaande kaart. De maximum 
bouwhoogte op de verbeelding van onderhavig plan is afgestemd op deze 
omgevingsvergunning.
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Kosteneenheden (KE) contouren
De Kosteneenheid is de maat voor de lawaaibelasting die op een bepaalde plaats op 
de grond tengevolge van vliegverkeer wordt ondervonden. Hij is gebaseerd op het 
aantal over- en langsvliegende vliegtuigen, het van deze vliegtuigen ondervonden 
maximale geluidsniveau en de verdeling over het etmaal, waarbij bijvoorbeeld de late 
avond zwaarder telt dan de middag.

Legenda
Zone 1

Zone 2 ; maximale hoogte - 12 m' 

| Jļ Zone 3 ! maximale hoogte ~ 12 m' 

ĵ Zone 4 I maximale hoogte = 12 m* 

ļ ļ Zone 5

I | Zone 6

jĝ Zone 7 ! maximale hoogte : 6m' 

Zone 7a ; niet berekend 

Zone 8 : maximale hoogte « 12 m' 

Zone 9 ! maximale hoogte — 12 m'

Zone 10 : maximale hoogte s 8m' 

Zone 11 : maximale hoogte - 12 m' 

Zone 12 : maximale hoogte « 16 m' 

Zone 13 I maximale hoogte = 10 m' 

Zone 14 ; maximale hoogte “ 16 m' 

Zone 15 : maximale hoogte - 16 m' 

Zone 16 

Zone 17 

Zone 18

eigendom Gemeente Veldhoven 

12 aanduiding /one 

15061 Bloknummer 

A kavelnumer

Figuur 18: Hoogtematen verdeeld over het plangebied

Onderhavig plangebied is gelegen in de volgende KE contouren van Vliegbasis 
Eindhoven.

" de 35 Ke-lijn;
" de 40 Ke-lijn;
" de 45 Ke-lijn.
" de 50 Ke-lijn.

In de planregels (artikel 12.1) is vastgelegd dat het niet toegestaan is nieuwe 
woningen en andere geluidsgevoelige functies te bouwen dan wel te gebruiken in 
deze zones. Wel wordt de mogelijkheid geboden een omgevingsvergunning aan te 
vragen voor het afwijken van dit verbod, teneinde alsnog woningen of andere 
geluidsgevoelige functies te realiseren binnen de KE-contouren.
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Vogelbeperkingengebied
Het plangebied is gelegen binnen het vogelbeperkingengebied van de luchthaven 
Eindhoven. Concreet betekent dit dat het niet is toegestaan om -onder meer- 
organische materiaal extramuraal op te slaan of te verwerken. Hiervan kan worden 
afgeweken door middel een verklaring van geen bezwaar, indien uit een 
faunaeffectenstudie blijkt dat de betreffende ontwikkeling niet leidt tot een toename in 
het risico op vogelaanvaringen voor het luchtverkeer van- en naar de luchthaven. Het 
bedoelde verbod alsmede de afwijkingsmogelijkheid, zoals geregeld in artikel 3.2.3 
van het Luchthavenbesluit Eindhoven, is opgenomen in artikel 11.2 van de regels bij 
dit bestemmingsplan.

4.14 Radarverstoringsgebied Vliegbasis Woensdrecht

Als gevolg van wijziging van het Barro ligt het gehele grondgebied van de gemeente 
Veldhoven in het radarverstoringsgebied van Vliegbasis Woensdrecht. Dit betekent, 
dat er geen gebouwen en (tijdelijke) bouwwerken hoger dan 113 m+NAP zijn 
toegestaan. Daar de maximum bouwhoogtes uit onderhavig plan ver beneden de 
maat van 113 m blijven, zijn er geen belemmeringen ten aanzien van het 
radarverstoringsgebied van Vliegbasis Woensdrecht.

4.15 Water

4.15.1 Beleidskader
Relevante beleidsstukken op het gebied van water zijn de Europese Kaderrichtlijn 
Water, Nationaal Waterplan 2009-2015, Nationaal Bestuursakkoord Water Actueel, 
Provinciaal Waterplan Noord-Brabant 2010-2015 “Waar water werkt en leeft”, de 
Verordening Ruimte provincie Noord- Brabant 2014, het Waterbeheerplan 2010-2015 
"Krachtig water", het Waterbeheerplan 2016-2021 “Waardevol Water” en de Keur 
2015 van waterschap De Dommel. De belangrijkste gezamenlijke punten uit deze 
beleidstukken zijn dat water een belangrijk sturend element is in de ruimtelijke 
ordening en dat de verdroging en wateroverlast bestreden dienen te worden. In de 
volgende paragrafen zijn de voor het plangebied relevante beleidsuitgangspunten 
nader toegelicht.

Beschermde gebieden
Volgens de diverse beleidsstukken ligt het plangebied niet binnen een (attentiegebied) 
natte natuurparel, beschermd gebied waterhuishouding, (attentiegebied) EHS of 
Groenblauwe mantel. Ook ligt het gebied niet binnen een drinkwaterwingebied of een 
grondwaterbeschermingsgebied ten behoeve van de drinkwaterwinning. Tevens is het 
gebied niet aangeduid als een regionaal waterbergingsgebied of reserveringsgebied 
waterberging.

Vanuit de water gerelateerde beschermingsgebieden zijn dus geen belemmeringen 
aanwezig voor de ontwikkeling van het plangebied.
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Waterschap De Dommel

Hemelwaterbeleid
In het Waterbeheerplan 2010-2015 “Krachtig water” zijn de doelen van het waterschap 
opgenomen en is aangegeven hoe het waterschap deze wil bereiken. Het plan is 
afgestemd op het Stroomgebiedsbeheerplan Maas, het Nationaal Waterplan en het 
Provinciaal Waterplan.
De doelen en inspanningen zijn gericht op de volgende thema’s:

" droge voeten;
" voldoende water;
" natuurlijk water;
" schoon water;
" schone waterbodem;
" mooi water.

De afgelopen periode heeft Waterschap De Dommel gewerkt aan een nieuw 
waterbeheerplan ‘Waardevol Water’ voor de periode 2016-2021. Met dit 
waterbeheerplan wil het waterschap meer dan voorheen inspelen op initiatieven van 
derden en kansen die zich voordoen in het gebied. In dit waterbeheerplan is de 
samenwerking tussen gemeente en waterschap bij het zoeken naar de beste 
oplossing voor de watervraagstukken in de bebouwde omgeving als één van de 
belangrijkste uitdagingen opgenomen. De vraag is hoe stedelijke inrichting en water 
met elkaar verbonden kunnen worden. Dat biedt volop kansen; water als 
inspiratiebron voor stedelijke vernieuwing en een hoogwaardige leefomgeving.

Met als basis het Waterbeheerplan heeft het waterschap de Handreiking Watertoets 
d.d. 23 september 2015 opgesteld. Daarin zijn de uitgangspunten benoemd voor het 
invullen van de watertoets bij ruimtelijke plannen en besluiten. Conform de 
Handreiking geldt voor de afvoer van hemelwater het uitgangspunt ‘hydrologisch 
neutraal ontwikkelen’. Dit houdt in dat het hemelwater dat op daken en verhardingen 
valt, vertraagd moet worden afgevoerd naar oppervlaktewater.

Voor hemelwater vraagt het waterschap om onderstaande voorkeursvolgorde toe te 
passen , waarbij optie 1 het meest wenselijk en optie 5 het minst wenselijk is:
1. hergebruik;
2. vasthouden / infiltreren;
3. bergen en afvoeren;
4. afvoeren naar oppervlaktewater (direct of indirect);
5. afvoeren naar de riolering.

De initiatiefnemer dient de trits te doorlopen en te beargumenteren voor welke optie 
wordt gekozen. ‘Vasthouden’ betekent infiltratie in de bodem. Als gebruik en 
(volledige) infiltratie niet mogelijk zijn, is afvoer naar een oppervlaktewater / riolering 
mogelijk. In dit geval kan een compenserende berging noodzakelijk zijn. Bij een 
compenserende berging kan worden gedacht aan een vijver, een infiltratievoorziening 
of buffersloot met een geknepen afvoer naar een watergang.
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Gemeenten stellen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid eisen aan de afvoer van 
hemelwater. Bij de inrichting, bouwen en beheer dienen zo min mogelijk vervuilende 
stoffen te worden toegevoegd aan de bodem en het grond- en 
oppervlaktewatersysteem. Conform de waterkwaliteitstrits, 1. schoonhouden 2. 
scheiden 3. zuiveren, dienen de mogelijkheden voor bronmaatregelen 
(schoonhouden) te worden onderzocht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zorgvuldige 
materiaalkeuze (pakket duurzaam bouwen), geen blootstelling van uitloogbare 
bouwmaterialen zoals zink, koper en lood aan hemelwater en een verantwoord beheer 
van de openbare ruimte (weg- en groenbeheer).

Bergingsnorm toename verhard oppervlak
Vanaf 1 maart 2015 geldt een nieuwe bergingsnorm voor de toename aan verhard 
oppervlak conform de bepalingen uit de Keur 2015.

Keur; Artikel 3.6 Verbod afvoer door verhard oppervlak
Het is verboden zonder vergunning neerslag door toename van verhard oppervlak of 
door afkoppelen van bestaand oppervlak, tot afvoer naar een 
oppervlaktewaterlichaam te laten komen.

Algemene regels; Art. 15 Afvoer hemelwater door toename en afkoppelen van verhard 
oppervlak
Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.6 van de Keur, voor het 
afvoeren van hemelwater via toename verhard oppervlak of door afkoppelen van 
verhard oppervlak, naar een oppervlaktewaterlichaam voor zover:

" het afkoppelen van verhard oppervlak maximaal 10.000 m is, of;
2

" de toename van verhard oppervlak maximaal 2.000 m is, of;
" de toename van verhard oppervlak bestaat uit een groen dak.

22" de toename van verhard oppervlak tussen 2.000 m en 10.000 m is en 
compenserende maatregelen zijn getroffen om versnelde afvoer van 
hemelwater tegen te gaan, in de vorm van een voorziening met een minimale
compensatie conform de rekenregel: Benodigde compensatie (in m ) =

2
Toename verhard oppervlak (in m ) * Gevoeligheidsfactor * 0,06 (in m). 

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (2015-2019)
Het waterbeleid van de gemeente Veldhoven is vastgelegd in het Verbreed 
Gemeentelijk Rioleringsplan (2015-2019). In hoofdstuk 6 wordt beschreven hoe de 
gemeente invulling geeft aan de watertaken en ambities. De term verbreed houdt 
verband met de wettelijke uitbreiding van de zorgplicht riolering. Volgens de wetgeving 
heeft de gemeente Veldhoven drie zorgplichten op het gebied van stedelijk 
waterbeheer:
" -zorgplicht voor inzameling en transport stedelijk afvalwater (Wet milieubeheer)
" -zorgplicht voor afvloeiend hemelwater (Waterwet)
" zorgplicht voorkomen structureel nadelige gevolgen van grondwater (Waterwet).

Dit komt er op neer dat de gemeente vanuit het oogpunt van volksgezondheid en 
veiligheid zorgdraagt voor een deugdelijke inzameling, berging, transport en/of lokale 
zuivering van stedelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater en grondwater. De kans op 
overlast dient hierbij te worden beperkt tot maatschappelijk aanvaardbare normen.
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Deze taakverantwoordelijkheid geldt alleen indien de burger niet zelf op eigen terrein 
het hemel- en grondwater doelmatig kan verwerken.

De gemeente Veldhoven en waterpartners streven naar een integrale en duurzame 
benadering van het watersysteem en de afvalwaterketen. Hierbij wordt nadrukkelijk 
samenwerking tussen de ketenpartners gezocht. Integraliteit en samenwerking zijn 
hierbij geen doelen op zich, maar essentiële randvoorwaarden om kosten en 
kwetsbaarheid te verminderen en de kwaliteit en kennisuitwisseling te verbeteren. De 
inzameling en het transport van stedelijk afvalwater in de gemeente Veldhoven leidt 
niet tot stank, hinder of water(bodem)kwaliteitsproblemen. De waterpartners hanteren 
een emissiegerichte aanpak met kosteneffectieve maatregelen in plaats van het 
traditionele normgerichte spoor.

4.15.2 Het plangebied en water
Het voorliggende bestemmingsplan voorziet niet in ontwikkelingen en is enkel 
conserverend van aard. Er zijn geen wijzigingen voorzien ten opzichte van het 
moederplan die impact hebben op de waterhuishouding. Het uitvoeren van een 
watertoets is derhalve niet noodzakelijk.

Op 27 maart 2006 heeft het waterschap reeds ingestemd met de 
waterhuishoudkundige uitgangspunten van het bestemmingsplan Habraken. Deze 
uitgangspunten blijven onverkort van toepassing op het onderhavige 
bestemmingsplan.

In het kader van ontwikkelingen die afwijkend zijn van voorliggend bestemmingsplan 
zal per ontwikkeling beoordeeld moeten worden wat de gevolgen (kunnen) zijn voor 
de waterhuishoudkundige situatie ter plaatse en wat eventuele maatregelen dienen te 
zijn. De beleidsuitgangspunten van het waterschap vormen hierbij het toetsingskader.
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5 JURIDISCHE PLANOPZET

5.1 Algemene opzet

Het onderhavige bestemmingsplan heeft tot doel een juridisch-planologische regeling 
te scheppen voor de bebouwing en het gebruik van gronden en gebouwen in een deel 
van bedrijventerrein Habraken. Het bestemmingsplan is uitsluitend gericht op het 
beheer van de bestaande situatie en heeft daarom een conserverend karakter. 
Daarnaast maakt het bestemmingsplan enkele ontwikkelingen mogelijk, uitsluitend 
doordat bouwtitels uit vigerende bestemmingsplannen in het nieuwe bestemmingsplan 
zijn overgenomen.

5.2 Opbouw van het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan bestaat uit (bestemmings)planregels en een verbeelding, 
vergezeld van een toelichting. De planregels en de verbeelding vormen het juridisch 
bindende deel van het bestemmingsplan. De planregels zijn zodanig opgesteld dat 
wordt aangesloten bij de bestaande bestemmingsplannen in de gemeente Veldhoven.

De verbeelding heeft de rol van visualisering van de bestemmingen. De verbeelding 
omvat de gronden die voor de ontwikkeling van het plan van belang zijn. De keuze 
van de bestemmingen en de situering van de bestemmingsvlakken is gebaseerd op 
de huidige ruimtelijke situatie en de gewenste functies. Voorts sluit de opzet van de 
verbeelding aan op de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012 (SVBP 
2012).

De bestemmingsplanregels regelen hoe de betreffende gronden mogen worden 
gebruikt en bebouwd. De bestemmingen zijn zo opgenomen dat voldoende 
rechtszekerheid bestaat voor omwonenden en andere gebruikers van het gebied en 
de omliggende gebieden.

De bestemmingsplanregels bestaan uit vier hoofdstukken, te weten: 
" inleidende regels;
" bestemmingsregels;
" algemene regels;
" overgangs- en slotregels.

In de toelichting wordt gemotiveerd waarom sprake is van een goede ruimtelijke 
ordening. Ondanks het feit dat de toelichting geen onderdeel uitmaakt van het 
juridisch plangedeelte, fungeert de toelichting wel als interpretatiekader voor de uitleg 
van de regels, indien hierover interpretatieverschillen blijken te bestaan.
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5.3 Bestemmingsplanregels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen
In dit artikel worden begrippen gedefinieerd, die in de regels worden gehanteerd. Bij 
de toetsing aan het bestemmingsplan moet worden uitgegaan van de in dit artikel aan 
de betreffende begrippen toegekende betekenis.

Artikel 2 Wijze van meten
In dit artikel wordt aangegeven hoe de hoogte en andere maten, die bij het bouwen in 
acht genomen dienen te worden, gemeten moeten worden.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Bedrijventerrein
De voor "Bedrijventerrein" aangewezen gronden zijn bestemd voor bedrijven en 
groothandel. Per bouwperceel is één bedrijf toegestaan, tenzij specifiek anders is 
bepaald. Bijzondere bedrijfsvormen, zoals een verkooppunt voor motorbrandstoffen, 
bedrijfsverzamelgebouwen en een bedrijf dat valt onder de Bevi, zijn specifiek 
aangeduid.

In de basis geldt dat er enkel bedrijven in de milieucategorieën 3.1 t/m 4.2 toegestaan 
zijn. De delen van het plangebied welke bestemd zijn tot ‘Bedrijventerrein’ zijn 
onderverdeeld in zones waarvoor is aangegeven welke (maximale) milieucategorieën 
ter plaatse geldend zijn. Daar waar de aanduiding ‘bedrijf van categorie 2’ is 
opgenomen op de verbeelding geldt dat, in aanvulling op de ter plaatse geldende 
milieucategorie op basis van de basisregeling, tevens ook bedrijven met een 
milieucategorie 2 zijn toegestaan.

In paragraaf 4.13 van onderhavige plantoelichting is uitgelegd wat de gevolgen voor 
het plangebied zijn van de ter plaatse geldende ILS en IHCS van de (militaire) 
Vliegbasis Eindhoven. De restricties voor de hoogtematen, die door toedoen van deze 
zones gelden, zijn integraal doorvertaald in de bouwregels en de verbeelding van 
onderhavig bestemmingsplan.

Artikel 4 Verkeer
De gronden met de bestemming ‘Verkeer’ zijn gelegen in het middengebied van het 
plangebied (fase 2).

De voor ‘Verkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor onder andere wegen, voet
en fietspaden, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, nutsvoorzieningen en 
water. Gebouwen zijn enkel toegestaan ten behoeve van telecommunicatie, water- en 
energiedistributie alsmede wachthuisjes voor busdiensten en fietsenstallingen.
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Artikel 5, 6 en 7 Leiding - Gas, Leiding - Riool en Leiding - Water 
De voor ‘Leiding - Gas’, Leiding - Riool’ en ‘Leiding - Water’ aangewezen gronden zijn 
- behalve voor de andere aldaar voorkomende andere bestemming(en) - tevens 
bestemd voor een transportleiding van brandstof, gas, rioolwater of water.

a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 2,5 tot 3 meter;

b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) 
mag - met inachtneming van de voor betrokken bestemming(en) geldende 
(bouw)regels - uitsluitend worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking 
heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, 
waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt 
uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering.

Artikel 8 Waarde - Archeologie 2
De voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere 
daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het behoud en de 
bescherming van de in de grond aanwezige of te verwachten archeologische 
waarden.

Op of in deze gronden mogen ten behoeve van de andere daar voorkomende 
bestemmingen geen gebouwen worden gebouwd, met uitzondering van:

a. vernieuwbouw van bestaande gebouwen, waarbij de bestaande oppervlakte 
van het gebouw in generlei opzicht wordt vergroot;

b. de bouw van een gebouw of de uitbreiding van een bestaand gebouw met ten 
hoogste 250 m2 en de bodemingreep niet dieper is dan 0,4 meter.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 9 Anti-dubbeltelregel
Om misbruik van de bouwregels te voorkomen, is in dit artikel bepaald dat gronden, 
die al eens als berekeningsgrondslag voor een omgevingsvergunning hebben 
gediend, niet nogmaals als zodanig kunnen dienen.

Artikel 10 Algemene bouwregels
In de algemene bouwregels is vastgelegd dat het bouwvlak uitsluitend mag worden 
overschreden door ondergeschikte bouwdelen.

Artikel 11 Algemene gebruiksregels
In dit artikel zijn de algemeen geldende regels opgenomen ten aanzien van strijdig 
gebruik, alsmede de regels die gelden met betrekking tot de ligging in het 
vogelbeperkingengebied van de luchthaven Eindhoven

Artikel 12 Algemene aanduidingsregels

gekuidzone - geluidgevoelige functies 35 ke/40 ke/45 ke/ 50 ke
Het is binnen deze zone niet toegestaan nieuwe woningen en andere
geluidsgevoelige functies te bouwen dan wel te gebruiken.
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luchtvaartverkeerzone - Inner Horizontal en Conical Surfice (IHCS)
Ter plaatse van de aanduiding 'luchtvaartverkeerszone - ihcs' geldt in aanvulling op 
hetgeen elders in deze planregels is bepaald dat de bouwhoogte van bouwwerken 
niet meer mag bedragen dan 65 meter boven NAP.

luchtvaartverkeerzone - ILS
Ter plaatse van de aanduiding 'Luchtvaartverkeerszone - ILS' geldt dat die gronden 
(naast de andere aangewezen bestemming(en)) primair bestemd zijn als invliegroute 
van het vliegverkeer voor het nabij gelegen (militaire) Vliegbasis Eindhoven en het 
daarbij behorende verstoringsvlak van het Instrument Landing System (ILS) ter 
waarborging van de vliegveiligheid.

De maximum bouwhoogte zoals deze voor de desbetreffende gronden is aangeduid 
mag niet worden overschreden om zo de werking van de ILS niet negatief te 
beïnvloeden.

veiligheidszone - arbeidsplaatsendichtheid
In verband met de ligging binnen de PR 10-6-contour van de vliegbasis Eindhoven en 
de inventarisatieafstand voor het groepsrisico van de aanwezige gasleidingen is 
bepaald dat ter plaatse van de aanduiding ‘veiligheidszone - arbeidsplaatsendichtheid’ 
maximaal 100 arbeidsplaatsen per hectare zijn toegestaan. Door middel van een 
omgevingsvergunning kan hiervan worden afgeweken.

veiligheidszone - bevi
In afwijking van het bepaalde bij de andere voor die gronden aangewezen 
bestemmingen mogen ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - bevi' geen 
kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten worden gebouwd.

veiligheidszone - munitie
In verband met de munitieopslagplaats van de (militaire) Vliegbasis Eindhoven zijn ter 
plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - munitie' de gronden, naast de andere 
voor die gronden aangewezen bestemming(en), tevens bestemd voor het beschermen 
van het veiligheidsrisico van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten.

Artikel 13 Algemene afwijkingsregels
In dit artikel is een aantal algemene afwijkingsregels opgenomen. Deze afwijkingen 
betreffen het overschrijden van bouwgrenzen, maatvoeringen en beperkte 
verschuivingen van de bestemmingsgrenzen.

Artikel 14 Overige regels
In de overige regels zijn specifieke regels verbonden welke het verplicht stellen om 
het laden en lossen op eigen terrein te laten plaats vinden. Tevens wordt in de overige 
regels vastgelegd dat een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen slechts 
wordt verleend nadat afdoende is verzekerd dat wordt voorzien in voldoende 
parkeergelegenheid.
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Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels
Dit hoofdstuk omvat twee artikelen:

Artikel 15 Overgangsrecht
Dit artikel betreft het overgangsrecht met betrekking tot gebruik van onbebouwde 
gronden en bouwwerken dat afwijkt van het bestemmingsplan op het moment dat dit 
rechtskracht verkrijgt. Dit gebruik mag worden voortgezet. Wijziging van het afwijkend 
gebruik is slechts toegestaan indien de afwijking hierdoor wordt verkleind. Daarnaast 
zijn overgangsregels opgenomen ten aanzien van het bouwen. Een bouwwerk dat 
afwijkt van de bouwregels van het bestemmingsplan op het moment dat dit 
rechtskracht verkrijgt, mag gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd, of na een 
calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd. De afwijking mag daarbij naar aard 
en omvang niet worden vergroot. Daarvan mag eenmalig bij een 
omgevingsvergunning worden afgeweken tot maximaal 100Zo van de inhoud van het 
bouwwerk. Het overgangsrecht is niet van toepassing op bouwwerken die reeds in 
strijd waren met het voorgaande geldende bestemmingsplan.

Artikel 16 Slotregel
De regels kunnen worden aangehaald onder de naam: Regels van het 
bestemmingsplan “Habraken 2016”.
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6 ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID

6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de economische uitvoerbaarheid beschreven. Indien het 
bestemmingsplan voorziet in de uitvoering van werken door de gemeente moet de 
financieel-economische uitvoerbaarheid hiervan worden aangetoond. Er wordt nader 
ingegaan op de grondexploitatie en de koppeling met het exploitatieplan.

6.2 Exploitatie

Conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro) dient de gemeente te waarborgen dat alle 
aan het plan gerelateerde gemeentelijke kosten worden verhaald bij de eigenaren dan 
wel ontwikkelende partijen indien de ontwikkelingen niet plaatsvinden op gronden die 
in eigendom zijn van de gemeente. Dit is van toepassing op een deel van de gronden 
die zijn opgenomen in het onderhavig plangebied. Het heeft de voorkeur om 
voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan een privaatrechtelijke 
overeenkomst te sluiten met de betreffende eigenaar/eigenaren in het gebied. Indien 
deze overeenkomst niet tot stand kan worden gebracht, is de gemeente verplicht een 
exploitatieplan op te stellen om haar kostenverhaal te verzekeren. Deze verplichting 
geldt niet voor bouwtitels die zijn overgenomen uit vigerende bestemmingsplannen die 
tot stand zijn gekomen onder het regime van de ‘oude’ Wet op de Ruimtelijke 
Ordening. Alle (nog niet benutte) ontwikkelingsmogelijkheden die in dit 
bestemmingsplan zijn opgenomen, betreffen vigerende bouwtitels die onder de ‘oude’ 
wet tot stand zijn gekomen. Voor deze locaties is kostenverhaal derhalve niet aan de 
orde. Ook voor de gronden die in eigendom zijn van de gemeente is kostenverhaal 
niet verplicht. Het opstellen van een exploitatieplan ten behoeve van de 
ontwikkelingsmogelijkheden die in onderhavig bestemmingsplan zijn opgenomen, is 
dan ook niet aan de orde.

6.3 Economische uitvoerbaarheid

Het bestemmingsplan ‘Habraken 2016’ is een beheerplan waarin de bestaande 
situatie is vastgelegd. Het plan betreft een herziening van een aantal verouderde 
bestemmingsplannen, waarbij het juridisch-planologisch regime 
is geactualiseerd. Aan deze actualisering zijn voor de gemeente geen financiële 
consequenties verbonden. Hiermee is het bestemmingsplan uitvoerbaar.
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7 MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID

7.1 Inleiding

In het bestemmingsplanproces bestaan diverse mogelijkheden tot communicatie. De 
voor dit voorliggende bestemmingsplan relevante communicatie wordt in dit hoofdstuk 
belicht.

7.2 Overleg

Artikel 3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro) geeft aan dat bij de 
voorbereiding van een bestemmingsplan burgemeester en wethouders overleg met de 
besturen van bij het plan betrokken waterschappen plegen. Waar nodig plegen zij 
tevens overleg met besturen van andere gemeenten, met de provincie, de inspecteur 
voor de ruimtelijke ordening en met eventuele andere diensten van Rijk en provincie 
die belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn.

Het concept-ontwerpbestemmingsplan ‘Habraken 2016’ is op 1 december 2015 in het 
kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro toegezonden aan de overleginstanties. 
De onderstaande overlegpartners hebben een reactie op het concept - 
ontwerpbestemmingsplan ingediend:
" Waterschap De Dommel;
" Gasunie;
" Defensie.

Van het Waterschap de Dommel, de Gasunie en Defensie is een inhoudelijke reactie 
ontvangen op het concept-ontwerpbestemmingsplan ‘Habraken 2016’. De reacties 
van deze instanties zijn van een beantwoording voorzien in de Nota ‘Vooroverleg 
bestemmingsplan Habraken 2016’, welke als bijlage 1 bij deze toelichting is gevoegd. 
Waar nodig is het bestemmingsplan aangepast naar aanleiding van de ingekomen 
vooroverlegreacties.

Provinciale Staten hebben de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid 
vastgelegd in de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening en de te beschermen provinciaal 
ruimtelijke belangen in de Verordening ruimte 2014. In het kader van het wettelijk 
vooroverleg is gebruik gemaakt van het e-formulier. Hierin is ingevuld dat er sprake is 
van een bestaand bedrijventerrein zonder herstructureringsopgave waarbij toepassing 
is gegeven aan het voorkomen van oneigenlijk ruimtegebruik binnen het bestaand 
stedelijk gebied. Voor het overige zijn er geen aanduidingen van toepassing.

De provincie heeft zich beperkt tot de vraag hoe het bestemmingsplan zich verhoudt 
tot de provinciale belangen die op basis van het provinciaal ruimtelijk beleid relevant 
zijn. Het ingevulde e-formulier over de in het concept-ontwerp betrokken ruimtelijke 
aspecten geeft de provincie geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Het
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wettelijk overleg kan dan ook als afgerond worden beschouwd. Er is geen noodzaak 
tot aanpassingen.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft laten weten dat wanneer geen 
nationaal belang gemoeid is, er geen vooroverleg gevoerd hoeft te worden. In dit 
geval is er inderdaad, zoals bij het beleidskader beschreven, geen nationaal belang 
gemoeid.

Na afloop van de termijn is voorts een vooroverlegreactie van de Veiligheidsregio 
Brabant-Zuidoost ontvangen. Vanuit de adviesrol beschrijft de Veiligheidsregio het 
beeld van het risicoprofiel, het groepsrisico, de zelfredzaamheid en de 
bestrijdbaarheid:
" Risicoprofiel: het aspect (externe) veiligheid is naar behoren verwerkt in het 

bestemmingsplan.
" Groepsrisico: het groepsrisico kan beperkt toenemen, maar door de regeling in 

het bestemmingsplan zal de oriëntatiewaarde niet worden overschreden.
" Bestrijdbaarheid: de bereikbaarheid van het gebied en de bedrijfspercelen is 

voldoende. Gelet op de (in het dekkingsplan opgenomen) overschrijdingen van 
de wettelijke opkomsttijd zal flankerend beleid worden opgesteld, waarover de 
gemeente Veldhoven te zijner tijd wordt geïnformeerd. De bluswatervoorziening 
is nog niet overal op peil, maar zal in overleg met de brandweer worden 
geoptimaliseerd.

" Zelfredzaamheid: deze wordt binnen het plangebied als voldoende beschouwd.
De reactie van de Veiligheidsregio geeft geen aanleiding tot aanpassingen aan het 
bestemmingsplan.

7.3 Tervisielegging

Op basis van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening heeft het 
ontwerpbestemmingsplan “Habraken 2016” gedurende 6 wekende ter visie gelegen 
en is eveneens op de voorgeschreven wijze digitaal raadpleegbaar geweest.

Tijdens de termijn van tervisielegging zijn twee zienswijzen ingediend. Deze zijn 
samengevat en van een gemeentelijke reactie voorzien in de ‘Nota van zienswijzen en 
ambtshalve aanpassingen’, welke als bijlage 2 bij deze toelichting is gevoegd. Het 
bestemmingsplan is overeenkomstig aangepast.
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Bijlagen bij toelichting



Nota 'Vooroverleg bestemmingsplan Habraken 2016'

Veldhoven, 11 januari 2016



1. Inleiding

Het concept-ontwerpbestemmingsplan 'Habraken 2016' is op 1 december 2015 in het 
kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro toegezonden aan de overleginstanties. 
In totaal hebben drie overlegpartners een reactie op het concept - 
ontwerpbestemmingsplan ingediend.

Deze Nota heeft tot doel belangstellenden in de gelegenheid te stellen om kennis te 
nemen van de overlegreacties en het standpunt daarover van de gemeente 
Veldhoven. In deze nota zijn de overlegreacties samengevat en beantwoord. Per 
reactie is aangegeven of en in welke mate de reactie aanleiding geeft tot aanpassing 
van het concept-ontwerpbestemmingsplan habraken 2016'.

2. Vooroverlegreacties

Van de het Waterschap de Dommel, de Gasunie en Defensie is een inhoudelijke reactie 
ontvangen op het concept-ontwerpbestemmingsplan habraken 2016'. In het 
navolgende wordt op de reacties van de instanties cursief weergegeven, waarna een 
gemeentelijk standpunt is geformuleerd.

1. Waterschap De Dommel

a. In paragraaf 4.15 van de toelichting wordt gesproken over het waterbeheerplan 
2010-2015. Graag ziet het waterschap het nieuwe waterbeheerplan voor de 
periode 2016-2021 terugkomen.

De toelichting van het ontwerpbestemmingsplan is aangepast conform het aangereikte 
tekstvoorstel.

b. In paragraaf 4.15 van de toelichting wordt gesproken over het Gemeentelijk 
rioleringsplan 2010-2015. Het waterschap verzoekt om het nieuwe rioleringsplan, 
namelijk het GRP 2015-2019 te behandelen.

De toelichting van het ontwerpbestemmingsplan is aangepast. In paragraaf 4.15 wordt 
het GRP 2015-2019 behandeld in plaats van het GRP 2010-2015.

c. Verzoek om de onlangs verlegde riooltransportleiding (inclusief beschermingszone) 
tussen Wintelre en Oerle te bestemmen en te beschrijven nu deze in het 
plangebied is komen te liggen.

De riooltransportleiding is ingetekend op de verbeelding. De beschermingszone van 
5 meter aan weerszijden is geregeld via de dubbelbestemming 'leiding-riooľ. Ook 
komt in paragraaf 4.5.2 van de toelichting de riooltransportleiding aan bod.
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2. Gasunie

a. De Gasunie verzoekt om te controleren of de gasleiding correct is ingetekend op de 
verbeelding en zendt digitale bestanden toe. De toelichting van het 
ontwerpbestemmingsplan is aangepast conform het aangereikte tekstvoorstel.

Het tracé van de op de verbeelding opgenomen gasleiding komt niet overal overeen 
met de aangereikte digitale bestanden. Het bestemmingsplan is op dit onderdeel wel 
aangepast.

b. Verzocht wordt om in de regels lid 5.4.2 'uitzonderingen op het verbod' aan te 
vullen met de volgende zinsnede: '-zijnde graafwerkzaamheden als bedoeld in de 
Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten;'.

Lid 5.4.2 is aangevuld met de aangereikte zinsnede.

3. Defensie

a. Defensie merkt op dat er in paragraaf 3.2.2 van de toelichting niet is benoemd dat 
vliegbasis Eindhoven en het bijbehorende obstakel beheergebied een nationaal 
belang betreft.

Evenals in paragraaf 4.13, wordt in paragraaf 3.2.2 benoemd dat vliegbasis Eindhoven
en het bijbehorende obstakelbeheergebied een nationaal belang betreft.

b. Opgemerkt wordt dat in paragraaf 4.13 niet in is gegaan op het 
vogelbeperkingengebied. Verzocht wordt om een bedrijfsvoering die toeziet op het 
extramuraal opslaan of verwerken van organisch materiaal expliciet uit te sluiten.

In paragraaf 4.13 van de toelichting wordt ingegaan op het vogelbeperkingengebied.
Eveneens wordt er in de regels geregeld dat de benoemde bedrijfsvoering niet direct
mogelijk is. Hiertoe wordt er een afwijkingsmogelijkheid opgenomen.
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Nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen 
bestemmingsplan 'Habraken 2016'

Gemeente Veldhoven 
April 2016
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1. Inleiding

Conform het gestelde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) dient een 
ontwerpbestemmingsplan gedurende een periode van zes weken voor een ieder ter 
inzage te worden gelegd. De terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan 
'Habraken 2016' hebben wij gepubliceerd in het Veldhovens Weekblad en de 
Staatscourant van woensdag 10 februari 2016. Hierin is vermeld dat het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage zou liggen van vrijdag 12 februari 2016 tot en 
met donderdag 24 maart 2016.

Naast de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan in het gemeentehuis was 
het ontwerpbestemmingsplan ook digitaal raadpleegbaar op 
www.ruimteliikeplannen.nl.

Tijdens de termijn van terinzagelegging zijn 2 zienswijzen ingediend. In paragraaf 2 
worden de zienswijzen besproken en wordt aangegeven of deze hebben geleid tot 
aanpassing van het bestemmingsplan. Paragraaf 3 bevat de ambtshalve aanpassingen 
van het bestemmingsplan.

2. Ingediende zienswijze

Van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen is gebruik gemaakt door:

1. Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant, Brabantlaan 1, 5200 MC 
te 's-Hertogenbosch (brief d.d. 3 maart 2016, ingekomen 7 maart 2016, 
registratienummer 16.62341);

2. Van Iersel Luchtman Advocaten, de heer C.G.J.M. Termaat, namens firma 
Pe.Jo. de Graauw v.o.f., gevestigd Habraken 1212 te Veldhoven (brief d.d. 23 
maart 2016, ingekomen 24 maart 2016, registratienummer 16.04410).

De ingediende zienswijzen zijn binnen de gestelde termijn ontvangen en ontvankelijk.
In de volgende paragraaf wordt een reactie gegeven op de ingediende zienswijzen. De
zienswijzen zijn samengevat, maar wel volledig beoordeeld.

2.1. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant

2.1.1. ínhoud zienswijze
a. Planartikel 3.5.5 biedt de mogelijkheid voor een omgevingsvergunning voor

bepaalde vormen van perifere detailhandel, behoudens detailhandel in brand- en of 
explosiegevaarlijke goederen. Als één van de criteria is opgenomen dat een 
verklaring van geen bezwaar moet zijn afgegeven door Gedeputeerde Staten. 
Aangezien dit planologisch-juridisch fenomeen niet meer bestaat, wordt verzocht 
de bepaling aan te passen.

2.1.2. Reactie gemeente
a. Er had inderdaad niet verwezen mogen worden naar een 'verklaring van geen 

bezwaar'. Inmiddels is per e-mail d.d. 22 maart 2016 met de provincie 
overeengekomen dat het artikel als volgt wordt aangepast:

3.5.5 Omgevingsvergunning toestaan bepaalde vormen van perifere detailhandel, 
behoudens detailhandel in brand- en of explosiegevaarlijke goederen 
Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 
artikel 3.4.2 onder c, voor het toestaan van detailhandel in boten, caravans en
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tenten, aanhangwagens, landbouwmachines en - werktuigen, grove 
bouwmaterialen, met inachtneming van de volgende bepaling:
a. een ruimtelijke inpassing binnen een winkelconcentratie dan wel de 

woonomgeving is niet mogelijk;
b. het initiatief past in de regionale detailhandelvisie dan wel moet deze voldoen 

aan de RRO-afspraken voor detailhandel.

De provincie heeft per e-mail d.d. 22 maart 2016 medegedeeld dat, indien de raad 
overeenkomstig de voorgestelde wijzigingen zal besluiten, er voor Gedeputeerde 
Staten geen aanleiding zal zijn om nog verder in de planprocedure te reageren.

2.1.3. Advies
De zienswijze overnemen door artikel 3.5.5 van de regels aan te passen conform de 
overeengekomen regeling.

2.2. Firma Pe.Jo. de Graauw v.o.f., Habraken 1212

2.1.1. Inhoud zienswijze
Reclamant voert momenteel overleg met de gemeente over de (opleverings)gebreken, 
die naderhand zijn geconstateerd aan het gasvulstation. Ongeacht of reclamant met 
de gemeente tot een minnelijke oplossing komt, wordt verzocht om aanpassing op de 
volgende onderdelen:
a. Aangezien de bestaande vulplaats en winkel al een groter vloeroppervlakte dan 

50 m2 beslaat, verzoekt reclamant om artikel 3.1.2, onder i uit te breiden met de 
zinsnede "indien het bestaande vloeroppervlak reeds groter is dan 50 m2, dan mag 
de betreffende detailhandel op dit bestaande vloeroppervlak worden uitgeoefend".

b. Reclamant verzoekt om bij recht een maximale bouwhoogte voor 
bedrijfsgebouwen van 16 meter in plaats van 12 meter toe te staan. Een en ander 
overeenkomstig de mogelijkheden op het direct aangrenzende perceel, waarover 
ook veiligheidscontouren lopen.

c. Voor reclamant is het onduidelijk of het bebouwingspercentage van minimaal 50oZo 
en maximaal 80oZo in artikel 3.2.1, onder g geldt per bouwperceel of over 
bouwvlak. Verzocht wordt om dit te verduidelijken, aldus dat deze beide 
percentages gelden per bouwperceel. Hierdoor zijn de bouwmogelijkheden van 
reclamant niet afhankelijk van de realisering van bebouwing op de direct 
aangrenzende bouwpercelen.

d. Aangezien er in de bestaande situatie reeds twee inritten aanwezig zijn, verzoekt 
reclamant om artikel 3.2.1, onder o uit te breiden met de zinsnede "indien op een 
bouwperceel reeds twee bestaande inritten aanwezig zijn, dan zijn deze twee 
bestaande inritten toegestaan". Weliswaar staat in artikel 3.3.6 een binnenplanse 
afwijkingsmogelijkheid, maar dit vormt slechts een indirecte mogelijkheid.

e. Reclamant verzoekt om artikel 3.4.1, onder b te schrappen zodat buitenopslag 
mogelijk is binnen 3 meter van de zijdelingse bouwperceelgrens. Mocht hieraan 
niet tegemoet worden gekomen, dan verzoekt reclamant om een binnenplanse 
afwijkingsmogelijkheid. Ook verzoekt reclamant om artikel 3.4.1, onder c aan te 
passen zodat buitenopslag tot 5 meter hoogte direct mogelijk is. Hierdoor kan 
onder meer voldaan worden aan de geldende regelgeving. Daarnaast verzoekt 
reclamant om de huidige binnenplanse afwijkingsmogelijkheid in artikel 3.5.4 te 
verruimen en een stapelhoogte van maximaal 8 meter toe te staan in plaats van 6 
meter. De genoemde opslaghoogtes zijn geen probleem voor de ruimtelijke 
uitstraling, aangezien er al bedrijfsgebouwen tot 12 meter hoog zijn toegestaan. 
Ook wordt gerefereerd aan de maximale bouwhoogte van 4 meter die van 
toepassing is voor terreinafscheidingen en overige afschermingen.

f. Reclamant merkt op dat in artikel 3.4.2, onder a ten onrechte wordt verwezen 
naar artikel 3.1.1 onder d (internethandel) in plaats artikel 3.1.1 onder f 
(risicovolle inrichting). Verzocht wordt om de foutieve verwijzing te corrigeren.
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g. Reclamant verzoekt om de omgevingsvergunningplicht voor het uitvoeren van een 
werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden uit artikel 12.3.4 slechts op 
te leggen, indien dergelijke beplanting en/of opgehoogde gronden hoger reiken 
dan de gewenst maximale bouwhoogte van 16 meter. Reclamant ziet niet in 
waarom een dergelijke omgevingsvergunningplicht wordt opgelegd aangezien er al 
bedrijfsgebouwen tot 12 meter hoog worden toegestaan.

2.1.2. Reactie gemeente
a. In de regels is opgenomen dat detailhandel in vloeibare en gasvormige 

brandstoffen een vloeroppervlak van ten hoogste 50 m2 mag beslaan. De 
mogelijkheden zijn overgenomen uit het vigerende bestemmingsplan 'Habraken 
2006'. Naar aanleiding van een recent uitgevoerde milieucontrole in combinatie 
met het bestuderen van de plattegrondtekening behorende bij de melding 2010 
(vergunde situatie), kan wordt geconcludeerd dat er in de huidige en bestaande 
situatie circa 40 m2 als winkelruimte is ingericht. Het oppervlak van 50 m2 aan 
mogelijkheden voor aan de bedrijfsactiviteiten gerelateerde detailhandel in 
vloeibare en gasvormige brandstoffen is dus ruim toereikend. De activiteiten die in 
de buitenlucht plaatsvinden, zoals de vulplaats voor en de opslag van gasflessen, 
zien wij in dit kader niet als detailhandel. Er is dan ook geen noodzaak om de 
gevraagde zinsnede aan de regeling toe te voegen. Indien er behoefte is aan meer 
ruimte voor detailhandel, betreft dit een nieuw verzoek wat apart beoordeeld moet 
worden.

b. De maximale toegestane bouwhoogtes vloeien voort uit de beperkingen vanwege 
de werking van het ILS. Het Ministerie van Defensie, dienst Logistiek Centrum 
Woensdrecht heeft in november 2006 een verstoringsonderzoek uitgevoerd met als 
doelstelling het vaststellen van de maximale bouwhoogte voor de bedrijfskavels op 
Habraken. Op basis van dit onderzoek is de maximale bouwhoogte op het perceel 
van reclamant gesteld op 12 meter en mag op het naastgelegen perceel tot 16 
meter hoog mogen gebouwd. Omdat niet is onderzocht wat de gevolgen zijn voor 
de vliegveiligheid als op het perceel hogere bebouwing wordt toegestaan, wordt 
niet tegemoet gekomen aan de zienswijze op dit onderdeel. Opgemerkt dient te 
worden er onder artikel 12.3.3 een afwijkingsmogelijkheid is opgenomen teneinde 
hogere bebouwing toe te staan. Indien er een concreet bouwplan wordt overlegd 
met bebouwing hoger dan 12 meter, betreft dit een nieuw verzoek wat apart 
beoordeeld moet worden. Ten aanzien van het aspect vliegveiligheid dient de 
beheerder van de betrokken ILS in ieder geval geraadpleegd te worden.

c. Uitgangspunt is dat de vigerende bebouwingsmogelijkheden worden overgenomen. 
In het moederplan 'Habraken 2006' staat dat het bebouwingspercentage wordt 
bepaald door het meten van het percentage van het bouwperceel voor zover 
gelegen binnen het bouwvlak of voorzover van toepassing het bouwvlakdeel. Dit 
houdt in dat het percentage, zoals reclamant dat ook wenst, bepaald wordt ten 
opzichte van het bouwperceel. Om dit te verduidelijken zal artikel 3.2.1 onder g 
worden aangescherpt. Opgenomen wordt dat het bebouwingspercentage van het 
bouwperceel minimaal 500Zo en maximaal 800Zo mag bedragen.

d. Artikel 3.2.1 onder o wordt conform het voorstel uitgebreid. Hierdoor worden 
bestaande en legale inritten bij recht beschermd.

e. Het is onder andere vanuit ruimtelijk oogpunt en vanwege de brand-, verkeers- en 
openbare veiligheid niet wenselijk dat overal op het bedrijfsperceel opslag in de 
zone binnen 3 meter tot de zijdelingse perceelsgrenzen zonder voorwaarden 
mogelijk is. Per geval dient bekeken te worden wat de gevolgen hiervan zijn.
Vanuit het oogpunt van efficiënte bedrijfsvoering is er reeds een binnenplanse 
afwijkingsmogelijkheid opgenomen onder artikel 3.5.3 waardoor buitenopslag ook 
buiten het bouwvlak en voor het verlengde van de voorgevellijn mogelijk is. Hierbij 
dient voldaan te worden aan de opgesomde bepalingen. Voorstelbaar is dat met in 
achtneming van deze bepalingen, ook opslag mogelijk is binnen de zone van 3 
meter tot de zijdelingse perceelsgrenzen, echter niet voorbij het verlengde van de 
voorgevellijn. De binnenplanse afwijkingsmogelijkheid wordt hierom uitgebreid en
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ook van toepassing op artikel 3.4.1 onder b.
Daarbij wenst reclamant de stapelhoogte te verhogen naar 5 meter (bij recht) en 
hoger (via afwijking). De vergelijking dat het vanuit ruimtelijk oogpunt niet 
uitmaakt of er een gebouw van 12 meter hoog of buitenopslag met een 
stapelhoogte van 12 meter aanwezig is, gaat niet op. Het maakt voor het 
straatbeeld en aanzicht wel degelijk uit of er wordt uitgekeken op een gebouw of 
open opslag. Verder heeft de Omgevingsdienst Midden West Brabant op 20 
november 2015 namens de gemeente de aanvraag van reclamant om gasflessen 
te verminderen tot onder de BRZO drempelwaarde vergund. Op basis van de 
vergunde hoeveelheden gasflessen, welke binnen de inrichting aanwezig mogen 
zijn, in relatie tot de ruimte welke beschikbaar is voor opslag, is er strikt gezien 
geen noodzaak om de vigerende mogelijkheden, te weten een maximale 
stapelhoogte voor buitenopslag van 3 meter bij recht, te verruimen. Bovendien 
dient de stapelhoogte te worden beperkt ten aanzien van de hoogte van de 
brandwerende muur in relatie tot de afstand van 0 meter tot de erfgrens, dit 
conform vs 6.2.5 PGS 15:2011, versie 1.1., alsmede de eisen ten aanzien van het 
stapelen van gasflessen vanuit vs 6.2.12 van de PGS 15:2011, versie 1.1. De 
hoogte van de brandwerende muur met een weerstand tegen branddoorslag en 
brandoverslag (WBDBO) van 60 minuten is bepaald op 4 meter. Hierbij is in acht 
genomen dat de gasflessen in het geheel worden afgeschermd door de muur. Door 
een afstand van 0,5 meter tot de bovenkant van de muur aan te houden ontstaat 
voldoende bescherming van de gasflessen en van de omgeving. Omdat de PGS 15 
geen eisen stelt aan de brandmuur, maar de PGS 19:2013 versie 1.0 hier wel 
duidelijkheid in geeft is de afstand van de gasflessen tot de bovenzijde van de 
muur bepaald op basis van de gegevens uit de PGS 19. Een stapelhoogte voor 
buitenopslag tot 3,5 meter is vanuit veiligheidsoverwegingen verantwoord. 
Aangezien een dergelijke stapelhoogte vanuit ruimtelijke oogpunt niet bezwaarlijk 
is omdat deze buitenopslag door een muur van 4 meter uit het zicht wordt 
onttrokken, wordt in het kader van flexibiliteit in de regels opgenomen dat ter 
plaatse van de aanduiding 'risicovolle inrichting' de stapelhoogte van buitenopslag 
maximaal 3,5 meter mag bedragen. Er is reeds een afwijkingsmogelijkheid 
opgenomen voor het toestaan van buitenopslag tot maximaal 6 meter. Het nog 
verder verhogen van de maximale stapelhoogte voor buitenopslag tot 8 meter is, 
naast veiligheidsoverwegingen, ook vanuit ruimtelijk oogpunt niet wenselijk. Dit 
zou betekenen dat buitenopslag ver boven de afscheidingen uitstijgt en dominant 
in het straatbeeld aanwezig is. Zeker gezien het feit dat er sprake is van een 
zichtlocatie waar volgens het beeldkwaliteitsplan ’Bedrijventerrein Habraken' 
hoogwaardige beeldkwaliteit wordt nagestreefd, is dit ruimtelijk gezien niet 
gewenst. Via afwijking is een stapelhoogte tot maximaal 6 meter mogelijk. Hoger 
is niet gewenst. Op dit punt wordt het bestemmingsplan dan ook niet aangepast.

f. Het klopt dat de verwijzing per abuis niet correct is opgenomen. In artikel 3.4.2 
onder a zal worden verwezen naar artikel 3.1.1 onder f in plaats van artikel 3.1.1 
onder d.

g. Het omgevingsvergunningstelsel voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden wordt aangepast en geldt niet langer voor 
beplanting en het ophogen van gronden tot 12 meter, gemeten vanaf het peil. Het 
is niet zinvol om beperkingen op te leggen ten aanzien van de hoogte als uit 
onderzoek is gebleken dat de toegestane bebouwing van gelijke hoogte geen 
nadelige invloed heeft op de vliegveiligheid. Vanwege dezelfde reden als genoemd 
onder b, kan de maximale hoogte niet worden gesteld op 16 meter.

2.1.3. Advies
De zienswijze ten dele overnemen door:
- artikel 3.2.1 onder g van de regels aan te passen door op te nemen dat het

bebouwingspercentage van het bouwperceel minimaal 500Zo en maximaal 800Zo mag 
bedragen.
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- artikel 3.2.1 onder o van de regels uit te breiden met de zinsnede "indien op een 
bouwperceel reeds twee bestaande inritten aanwezig zijn, dan zijn deze twee 
bestaande inritten toegestaan".

- Artikel 3.4.1 wordt uitgebreid met de bepaling dat ter plaatse van de aanduiding 
'risicovolle inrichting' de stapelhoogte van buitenopslag maximaal 3,5 meter mag 
bedragen.

- artikel 3.5.3 uit te breiden door aan te geven dat de binnenplanse 
afwijkingsmogelijkheid ook geldt voor het bepaald in artikel 3.4.1 onder b, voor 
het toestaan van buitenopslag achter het verlengde van de voorgevellijn binnen 
3 m van de zijdelingse bouwperceelsgrens.

- in artikel 3.4.2 onder a te verwijzen naar artikel 3.1.1 onder f.
- artikel 12.3.4 aan te passen en aan te geven dat het werken of werkzaamheden 

betreft vanaf een hoogte van 12 meter boven peil.

3. Ambtshalve aanpassingen

Toelichting
- In paragraaf 4.12, pag. 42 wordt de term 'hoofdgastransportleidingen' aangepast 

in 'aardgastransportleidingen'.
- In paragraaf 4.12, pag. 43 wordt de tekst gecorrigeerd onder het kopje 

luchthavens. Vanwege de luchthaven geldt er namelijk geen beperking voor het 
oprichten van nieuwe (beperkt)kwetsbare objecten.

- In paragraaf 7.2 wordt opgenomen dat er na afloop van de termijn nog een 
vooroverlegreactie van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is binnengekomen. 
Beschreven wordt dat de instantie van mening is dat het aspect (externe) 
veiligheid naar behoren is verwerkt in het bestemmingsplan.

Regels
- In artikel 1 wordt het begrip beperkt kwetsbaar object toegevoegd conform de 

definitie uit het BEVI.
- Er wordt onder artikel 3.3 een extra afwijkingsmogelijkheid toegevoegd zodat 

'overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde' tot 3 m hoog algemeen toegestaan 
kunnen worden. Hierdoor wordt extra flexibiliteit ingebouwd zodat initiatieven die 
een algemeen belang dienen, bijvoorbeeld duurzaamheid, eenvoudiger 
gerealiseerd kunnen worden.

- De foutieve verwijzingen in artikelen 3.3.4 en 3.3.5 wordt gecorrigeerd door te 
verwijzen naar artikel 3.2.1 onder n in plaats van artikel 3.2.1 onder m.

- De nummering van de opsomming in artikel 3.3.5 wordt aangepast door deze te 
laten beginnen met de letter 'a' in plaats van letter 'd'.

- De foutieve verwijzing in artikel 3.3.6 wordt gecorrigeerd door te verwijzen naar 
artikel 3.2.1 onder o in plaats van artikel 3.2.1. onder n.

- In artikel 3.3.8 wordt opgenomen dat het bouwen van een hogere erfafscheiding 
ding tot 3 meter hoogte alleen mogelijk is achter de voorgevellijn.

- Aan artikel 3.5.4 wordt een tweetal voorwaarden toegevoegd, te weten:
c. de brand-, verkeers-, en openbare veiligheid komen niet in het gedrang
d. er bestaan geen bezwaren vanuit het oogpunt van externe veiligheid

Verbeelding
- De dubbelbestemming 'leiding-riool' wordt verkleind van 5 meter aan weerszijden 

van de leiding, tot een zone van 5 meter in totaal (2,5 meter aan weerszijden).
- De cirkel met de aanduiding 'veiligheidszone-bevi' verschuift, zodat het vulpunt in 

het midden komt te liggen.
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bestemmingsplan "Habraken 2016" (vastgesteld)

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het bestemmingsplan Habraken 2016 met identificatienummer NL.IMRO.0861.BP00056-0401 van 
de gemeente Veldhoven.

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij bijbehorende 
bijlagen.

1.3 aanbouw:

een aan een hoofdgebouw toegevoegde, afzonderlijke ruimte die qua afmetingen en/of visueel 
opzicht (onder meer voor wat betreft (goot)hoogte, dakhelling en/of dakvorm) ondergeschikt is 
aan het hoofdgebouw.

1.4 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.

1.5 aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.6 achtergevel:

de gevel van een hoofdgebouw, die is gesitueerd tegenover de voorgevel van het betreffende 
hoofdgebouw.

1.7 antenne-installatie:

installatie bestaande uit een antenne, een antennedrager, de bedrading en de al dan niet in een of 
meer techniekkasten opgenomen apparatuur, met de daarbij behorende bevestigingsconstructie.

1.8 antennedrager:

antennemast of andere constructie bedoeld voor de bevestiging van een antenne.

1.9 arbeidsplaatsendichtheid:

het aantal arbeidsplaatsen per uitgeefbare hectare op basis van een werkweek van 40 uren per 
arbeidsplaats;

1.10 archeologisch onderzoek:

onderzoek verricht door of namens de gemeente of door een dienst, bedrijf of instelling, 
beschikkend over een opgravingvergunning ex artikel 45 van de Monumentenwet (of voor de 
betreffende werkzaamheden een vergunning heeft van de minister van OCW) en werkend volgens 
de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA).

1.11 archeologische verwachtingswaarde:

de aan een gebied toegekende verwachting in verband met de kans op het voorkomen van 
archeologische relicten.
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1.12 archeologische waarde:

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat gebied voorkomende 
archeologische relicten (resten uit het verleden).

1.13 architectonische waarde:

de aan een gebouw toegekende waarde gekenmerkt door de opbouw en/of indeling van de 
buitengevel, de dakopbouw en het materiaal en/of kleurgebruik eventueel in samenhang met de 
omgeving.

1.14 Akkerdek:

humusrijk grondpakket ontstaan door grondomwerking. Men spreekt van een plaggendek als ten 
gevolge van bemesting met (heide)plaggen vermengd met dierlijke mest in de loop der tijd een 
dikker akkerdek is ontstaan.

1.15 bebouwing:

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

1.16 bebouwingspercentage:

een in de regels of verbeelding aangegeven percentage, dat de grootte van 
bepaald gebied aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd met gebouwen, 
carports. Kelders en ondergrondse ruimten tellen niet mee voor de bepaling 
oppervlakte, voor zover zij geheel onder het maaiveld zijn gesitueerd.

1.17 bedrijf:

een onderneming gericht op het produceren, assembleren, vervaardigen, bewerken, herstellen, 
installeren of inzamelen van goederen, alsmede verhuur, opslag en distributie van goederen.

1.18 bedrijfsverzamelgebouw:

een gebouw dat dient voor de huisvesting van drie of meer bedrijven, waarbij eventueel faciliteiten 
zoals ICT-voorzieningen, parkeervoorzieningen en vergaderruimtes gedeeld kunnen worden en 
waarbij de ruimtelijke uitstraling in overeenstemming is met die van een bedrijf.

1.19 bedrijfswoning:

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden 
van) een persoon, wiens huisvesting daar noodzakelijk is, gelet op de bestemming van het gebouw 
of het terrein.
1.20 beperkt kwetsbaar object:

a. 1^ verspreid liggende woningen, woonschepen en woonwagens van derden met een dichtheid 
van maximaal twee woningen, woonschepen of woonwagens per hectare, en
2^ dienst- en bedrijfswoningen van derden;

b. kantoorgebouwen, voor zover zij niet onder onderdeel l, onder c, vallen;
c. hotels en restaurants, voor zover zij niet onder onderdeel l, onder c, vallen;
d. winkels, voor zover zij niet onder onderdeel l, onder c, vallen;
e. sporthallen, sportterreinen, zwembaden en speeltuinen;
f. kampeerterreinen en andere terreinen bestemd voor recreatieve doeleinden, voor zover zij 

niet onder onderdeel l, onder d, vallen;
g. bedrijfsgebouwen, voor zover zij niet onder onderdeel l, onder c, vallen;

het deel van een 
overkappingen en 
van de bebouwde
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h. objecten die met de onder a tot en met e en g genoemde gelijkgesteld kunnen worden uit 
hoofde van de gemiddelde tijd per dag gedurende welke personen daar verblijven, het aantal 
personen dat daarin doorgaans aanwezig is en de mogelijkheden voor zelfredzaamheid bij een 
ongeval, voor zover die objecten geen kwetsbare objecten zijn, en

i. objecten met een hoge infrastructurele waarde, zoals een telefoon- of elektriciteitscentrale of 
een gebouw met vluchtleidingsapparatuur, voor zover die objecten wegens de aard van de 
gevaarlijke stoffen die bij een ongeval kunnen vrijkomen, bescherming verdienen tegen de 
gevolgen van dat ongeval;

1.21 bestaande situatie (bebouwing en gebruik):

a. bij bebouwing: zoals legaal aanwezig op het tijdstip van de ter inzagelegging van het 
ontwerpplan, dan wel zoals die mag worden gebouwd krachtens een vóór dat tijdstip 
aangevraagde vergunning;

b. bij gebruik van grond en opstallen: zoals aanwezig op het tijdstip dat het plan rechtskracht 
heeft verkregen.

1.22 bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak.

1.23 bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.24 Bevi-inrichtingen:

bedrijven zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen.

1.25 bijbehorend bouwwerk:

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend 
hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde verbonden 
bouwwerk met een dak.

1.26 bijgebouw:

een aanbouw, uitbouw of vrijstaand gebouw dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan 
een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw.

1.27 bodemingreep:

werken of werkzaamheden, genoemd onder Artikel #, die een bodemverstorende werking kunnen 
hebben op het aanwezige archeologische bodemarchief.

1.28 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.

1.29 bouwgrens:

de grens van een bouwvlak.

1.30 bouwlaag:

een bouwlaag is het gedeelte van een bouwwerk tussen twee vloeren in, met uitzondering van het 
souterrain en de zolder.

1.31 bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 
bebouwing is toegelaten.
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1.32 bouwperceelgrens:

de grens van een bouwperceel.

1.33 bouwvlak:

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

1.34 bouwvoor:

bovenste deel van de bodem van bijvoorbeeld een akker dat door menging door ploegen of spitten 
is ontstaan en humusrijker is dan de ondergrond (zie ook akkerdek). De grondlaag waar de 
wortels van de planten in groeien. Doorgaans de bovenste 30 cm.

1.35 bouwwerk:

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

1.36 cafetaria/snackbar/afhaalservice:

een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van voor consumptie ter plaatse bereide 
kleine etenswaren, met als nevenactiviteit het verstrekken van zwakalcoholische en niet- 
alcoholische dranken.

1.37 cultuurhistorische waarde:

de aan een bouwwerk of een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat is 
ontstaan door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis van dat bouwwerk of dat 
gebied heeft gemaakt.

1.38 dak:

de gesloten bovenbeëindiging van een gebouw.

1.39 deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg:

een door het college van Burgemeester en Wethouders aan te wijzen deskundige op het gebied 
van archeologie. Deze dient in ieder geval te voldoen aan de in de KNA gestelde kwalificaties van 
senior archeoloog.

1.40 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.

1.41 detailhandel in volumineuze goederen:

detailhandel in de volgende categorieën:
a. detailhandel in brand- en explosiegevaarlijke goederen;
b. detailhandel in volumineuze goederen, zoals auto's, keukens, badkamers, boten, motoren, 

caravans en tenten, aanhangwagens, landbouwwerktuigen en grove bouwmaterialen en 
daarmee rechtstreeks samenhangende artikelen, zoals accessoires, onderhoudsmiddelen, 
onderdelen en materialen;

c. tuincentra;
d. grootschalige meubelbedrijven, al dan niet - in ondergeschikte mate - in combinatie met 

woninginrichting en stoffering;
e. bouwmarkten.
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1.42 diepte bodemingreep:

de diepte van de bodemverstorende ingreep, gemeten ten opzichte van het maaiveld ter plaatse 
(straat of terreinniveau).

1.43 gebouw:

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

1.44 gevellijn:

een als zodanig aangegeven lijn, die tevens functioneert als lijn waarnaar het hoofdgebouw met de 
voorgevel moet zijn gekeerd, behoudens voor zover uitdrukkelijk anders bepaald in deze regels.

1.45 groothandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen 
en/of leveren van goederen aan wederverkopers, dan wel aan instellingen of personen ter 
aanwending in een andere bedrijfsactiviteit.

1.46 hoofdgebouw:

een of meer panden, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de 
geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of bouwwerken op 
het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is.

1.47 horecabedrijf categorie 1:

een horecabedrijf waar doorgaans geen overlast voor het leefklimaat wordt veroorzaakt dat is 
gericht op het hoofdzakelijk overdag en 's avonds verstrekken van (niet of licht alcoholhoudende) 
dranken en eenvoudige maaltijden en etenswaren zoals een broodjeszaak, koffieVtheehuis, 
ijssalon en/of een naar de aard, openingstijden en invloed op de omgeving daarmee gelijk te 
stellen horecabedrijf.

1.48 horecabedrijf categorie 2:

een horecabedrijf waarvan de exploitatie doorgaans overlast voor het leefklimaat kan veroorzaken, 
dat voornamelijk is gericht op het hoofdzakelijk 's avonds verstrekken van maaltijden en/of 
(alcoholische) dranken, zoals een café, cafetaria/snackbar/afhaalservice, conferentiecentrum, 
ontmoetingscentrum, restaurant, en/of een naar de aard en invloed op de omgeving daarmee 
gelijk te stellen horecabedrijf.

1.49 horecabedrijf categorie 3:

een horecabedrijf waarvan de exploitatie doorgaans overlast voor het leefklimaat kan veroorzaken 
en een grote druk op de openbare orde met zich meebrengt, dat voornamelijk is gericht op het 's 
avonds en/of 's nachts verstrekken van (alcoholische) dranken en waar tevens gelegenheid wordt 
geboden tot dansen of vergelijkbaar vermaak, zoals een discotheek, zalencentrum en/of een naar 
de aard en invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen horecabedrijf.

1.50 horecabedrijf:

het bedrijfsmatig verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel en dranken, het bedrijfsmatig 
exploiteren van zaalaccommodatie en/of het bedrijfsmatig verstrekken van nachtverblijf.

1.51 IHCS (Inner Horizontal and Conical Surface):

een obstakelvrije zone ter waarborging van veilige vliegprocedures voor startende en landende 
vliegtuigen.
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1.52 ILS:

Instrument Landing System, een systeem ten behoeve van het uitvoeren van nauwkeurige 
benaderingen van de landingsbaan van een vliegveld onder slechte weersomstandigheden.

1.53 kantoor:

voorzieningen gericht op het verlenen van diensten op administratief, financieel, architectonisch, 
juridisch of een daarmee naar aard gelijk te stellen gebied, waarbij het publiek niet of slechts in 
ondergeschikte mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen.

1.54 kelder:

een overdekte, met wanden omsloten, voor mensen toegankelijke ruimte, tot maximaal een 0,5 
meter boven maaiveld.

1.55 kleinschalige windenergievoorzieningen:

vormen van alternatieve energieopwekking en -besparing, met behulp van wind, welke naar aard 
en schaal in de omgeving ruimtelijk kunnen worden ingepast.

1.56 kunstobject:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, of onderdelen van bouwwerken die worden aangemerkt als 
uitingen van één der beeldende kunsten.

1.57 kunstwerk:

een in bouwkundige zin, door mensenhanden gemaakt (civiel technisch) bouwwerk, zoals onder 
andere aquaducten, bruggen, dijken, tunnels en viaducten.

1.58 kwetsbaar object:

een object waarvoor ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een grenswaarde voor 
het risico c.q. een risicoafstand tot een risicovolle inrichting is bepaald, die in acht genomen moet 
worden.

1.59 landschappelijke waarde:

bijzondere landschappelijke kenmerken van een gebied of object in de zin van aantrekkelijkheid, 
herkenbaarheid/identiteit en diversiteit bestaande uit aardkundige, cultuurhistorische en visueel- 
ruimtelijke waarden, afzonderlijk of in onderlinge samenhang.

1.60 luifel:

afdak of overkapping aan of bij een gebouw, aan de openbare zijde, al of niet ondersteund.

1.61 maatschappelijke voorzieningen:

voorzieningen ten behoeve van openbaar bestuur, openbare dienstverlening, religie, 
verenigingsleven, onderwijs, opvoeding, cultuur en lichamelijke en/of geestelijke gezondheid.

1.62 nok:

bovenste rand van een dak of de horizontale snijlijn van twee dakvlakken.

1.63 nutsvoorziening:

een voorziening ten behoeve van de telecommunicatie en de gas-, water- en 
elektriciteitsdistributie, alsmede soortgelijke voorzieningen van openbaar nut, waaronder in ieder 
geval worden begrepen transformatorhuisjes, pompstations, gemalen, telefooncellen en 
zendmasten .
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1.64 ondergeschikte bouwdelen:

bouwdelen van beperkte afmetingen, die buiten het gebouw uitsteken, zoals schoorstenen, 
windvanen en liftschachten.

1.65 ondergeschikte detailhandel:

detailhandel welke als activiteit in ruimtelijk, functioneel en inkomenswervend opzicht duidelijk 
ondergeschikt is aan de op de ingevolge het bestemmingsplan toegestane hoofdfunctie. De 
beperkte op de eindgebruiker gerichte verkoop van goederen houdt functioneel verband met de 
toegestane hoofdfunctie.

1.66 onderkomens:

voor verblijf geschikte, al dan niet aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voer- en 
vaartuigen, waaronder begrepen woonschepen, caravans, kampeerauto's, alsook tenten, 
schuilhutten en keten, al dan niet ingericht ten behoeve van recreatief buitenverblijf voor zover 
deze niet als bouwwerken zijn aan te merken.

1.67 open erfafscheiding:

een erfafscheiding met een constructie die wel de toegang tot de achterliggende gronden fysiek 
belemmert, maar waarbij het zicht op de achterliggende gronden intact blijft, bijvoorbeeld door 
het gebruik van gaas of spijlen. Hierbij dient de constructie voor minimaal 707 open te zijn.

1.68 oppervlakte bodemingreep:

het gebied (zone) waarbinnen bodemingrepen plaatsvinden die een verstorende werking kunnen 
hebben op het archeologisch bodemarchief.

1.69 openbaar toegankelijk gebied:

weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994, alsmede pleinen, 
parken, plantsoenen, openbaar water en ander openbaar gebied dat voor publiek algemeen 
toegankelijk is, met uitzondering van wegen uitsluitend bedoeld voor de ontsluiting van percelen 
door langzaam verkeer.

1.70 overig bouwwerk:

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

1.71 overkapping:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak en niet meer dan één eigen 
wand.

1.72 pand:

de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die 
direct en durzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is.

1.73 peil:

a. voor gebouwen waarvan de hoofdtoegang aan een weg grenst: 35 cm boven de kruin van die 
weg ter plaatse van de hoofdtoegang;

b. in andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van 
het aansluitend afgewerkte maaiveld.

1.74 perifere detailhandel:

zie detailhandel in volumineuze goederen.
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1.75 plaatsgebonden risico-contour (PR-contour):

risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als de kans per jaar dat een persoon die 
onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van 
een ongewoon voorval binnen die inrichting waar bij een gevaarlijke stof, gevaarlijke afvalstof of 
bestrijdingsmiddel betrokken is.

1.76 projectgebied:

gebied waar een (nieuwe) bestemming wordt opgelegd. Omdat het verdrag van Malta en de 
daarop geënte Wamz van het beschermen in situ (ter plaatse in de bodem) uitgaat, is het zaak 
voor die delen die - vooralsnog - niet verstoord worden, een beschermingsregime op te leggen (of 
te handhaven).

1.77 prostitutie:

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

1.78 raamprostitutie:

een seksinrichting bestemd voor of in gebruik voor het zich vanaf de openbare weg of een andere 
voor het publiek toegankelijke plaats, zichtbaar ter beschikking stellen tot het tegen betaling 
verlenen van seksuele diensten aan anderen (prostitutie).

1.79 risicovolle inrichting:

a. een inrichting bij welke ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde 
of richtwaarde voor het risico c.q. een risico-afstand moet worden aangehouden bij het in het 
bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten;

b. een Amvb-inrichting waarvoor krachtens artikel 8.40 Wet milieubeheer regels gelden met 
betrekking tot minimaal aan te houden afstanden bij de opslag en/of het gebruik van 
gevaarlijke stoffen;

c. bedrijven waarvan de aantoonbare plaatsgebonden risico-contour is gelegen buiten de 
inrichtingsgrens.

1.80 seksinrichting:

een voor publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in omvang alsof zij 
bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotisch- 
pornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een 
seksbioscoop, een seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub of een prostitutiebedrijf, 
waaronder tevens begrepen een erotische massagesalon, erotisch getinte horeca en 
raamprostitutie, al dan niet in combinatie met elkaar.

1.81 uitbouw:

de vergroting van een bestaande ruimte in een hoofdgebouw, die qua afmetingen en/of visueel 
opzicht (onder meer voor wat betreft (goot)hoogte, dakhelling en/of dakvorm) ondergeschikt is 
aan het hoofdgebouw.

1.82 verblijfsgebied:

gronden waarbij de nadruk ligt op het verblijf van personen in het openbaar gebied en die tevens 
een verkeersfunctie hebben voor fietsers en voetgangers.

1.83 verkoopinrichting:

een kraam, een wagen, een tafel of een ander fysiek middel ten behoeve van de verkoop op een 
standplaats.

1.84 voorgevel:

de naar de weg of het openbaar gebied gekeerde gevel van een gebouw.
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1.85 voorgevellijn:

de denkbeeldige lijn door de voorgevel of de als zodanig op de verbeelding aangeduide 
gevellijn(en).

1.86 voorste bouwgrens:

de naar de weg gekeerde bouwgrens of, indien een bouwvlak met meerdere zijden aan de weg 
grenst, die bouwgrens waar op de verbeelding een gevellijn is aangeduid.

1.87 water:

al het oppervlaktewater zoals sloten, greppels, (infiltratie)vijvers, kanalen, beken en andere 
waterlopen, ook als deze incidenteel of structureel droogvallen.

1.88 waterhuishoudkundige voorzieningen:

voorzieningen die nodig zijn ten behoeve van een goede wateraanvoer, waterafvoer, waterberging, 
hemelwaterinfiltratie en waterkwaliteit. Hierbij kan gedacht worden aan voorzieningen als duikers, 
stuwen, infiltratievoorzieningen, gemalen, inlaten en dergelijke.
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Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten (Nen 2580):

2.1 afstand van een gebouw tot de achterperceelsgrens:

de afstand van een gebouw tot de achterperceelsgrens wordt bepaald door het buitenwerks meten 
van de kortste afstand van enig punt van het gebouw tot de achterperceelsgrens.

2.2 afstand van een gebouw tot een perceelsgrens:

de afstand van een gebouw tot een perceelsgrens wordt bepaald door het buitenwerks meten van 
de kortste afstand in meters van enig punt van het gebouw tot aan de perceelsgrens.

2.3 breedte van gebouwen:

de breedte van gebouwen wordt bepaald door het meten van de afstand in meters tussen de 
buitenwerkse eindgevelvlakken (indien geen sprake is van een rechthoekig gebouw: de 
gemiddelde breedte van het gebouw).

2.4 breedte, lengte en diepte van een bouwwerk:

tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en het hart van de scheidsmuren.

2.5 de bouwhoogte van een bouwwerk:

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

2.6 de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.7 de goothoogte van een bouwwerk:

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

2.8 de 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.

2.9 de oppervlakte van een bouwwerk:

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

2.10 diepte van gebouwen:

de diepte van gebouwen wordt bepaald door het meten van de grootste afstand in meters tussen 
de buitenwerkse eindgevelvlakken.

2.11 vloeroppervlakte:

de oppervlakte van een ruimte gemeten vanaf de binnenzijde van de scheidingsconstructie.
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Bedrijventerrein

3.1 Bestemmingsomschrijving

3.1.1 Algemene bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijven;
b. groothandels;
c. ondergeschikte detailhandel in ter plaatse vervaardigde of bewerkte producten;
d. internethandel in de vorm van internet bezorgdiensten zonder fysieke bezoekmogelijkheid;
e. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg', mede 

voor een verkooppunt voor motorbrandstoffen zonder lpg;
f. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'risicovolle inrichting', mede voor een risicovolle 

inrichting;
g. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - detailhandel 

in vloeibare en gasvormige brandstoffen', mede voor detailhandel in vloeibare en gasvormige 
brandstoffen;

h. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - bedrijfsverzamelgebouw', 
mede voor een bedrijfsverzamelgebouw;

i. nutsvoorzieningen;
j. kantoren, uitsluitend als onzelfstandig onderdeel van een ter plaatse aanwezig bedrijf;
k. groenvoorzieningen;
l. verkeers- en parkeervoorzieningen ten behoeve van een ter plaatse aanwezig bedrijf;
m. geluidwerende voorzieningen;
n. water, alsmede waterhuishoudkundige voorzieningen,
een en ander met de bijbehorende voorzieningen en overeenkomstig de in artikel 3.1.2
opgenomen nadere detaillering van de bestemmingsomschrijving.

3.1.2 Nadere detaillering van de bestemmingsomschrijving

In het onderstaande is een nadere detaillering opgenomen van het bepaalde in artikel 3.1.1.:
a. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.2' zijn uitsluitend bedrijven 

toegestaan van milieucategorie 3.1 tot en met milieucategorie 3.2 uit de Staat van 
bedrijfsactiviteiten;

b. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.1' zijn uitsluitend bedrijven 
toegestaan van milieucategorie 3.1 tot en met milieucategorie 4.1 uit de Staat van 
bedrijfsactiviteiten;

c. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.2' zijn uitsluitend bedrijven 
toegestaan van milieucategorie 3.1 tot en met milieucategorie 4.2 uit de Staat van 
bedrijfsactiviteiten;

d. in afwijking van het bepaalde onder sub a t/m c zijn, in aanvulling op het bepaalde onder sub 
a t/m c, ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf van categorie 2' tevens bedrijven toegestaan 
van milieucategorie 2 uit de Staat van bedrijfsactiviteiten;

e. ter plaatse van de aanduiding 'risicovolle inrichting', mogen geen nieuwe beperkt kwetsbare 
objecten worden opgericht;
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f. ter plaatse van het 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg' is een verkooppunt in 
motorbrandstoffen voor motorvoertuigen, behoudens LPG, toegestaan. Tevens zijn hier 
toegestaan:
» aan de verkoop van motorbrandstoffen gerelateerde detailhandel met een vloeroppervlak 

van ten hoogste 100 m2;
» wasplaatsen en/of wasruimten voor personenauto's en/of vrachtwagens;
» een dogwash;
» een bandenservice, autowerkplaats, oliehandel;
» opslag, overslag en bewerking van (gevaarlijke)(afval)stoffen;
» opslag ten behoeve derden met een vloeroppervlak van ten hoogste 479 m2;
» een horecabedrijf in categorie 1 alsmede een cafetaria/snackbar/afhaalservice met een 

vloeroppervlak van ten hoogste 827 m2;
» kantoren en vergaderruimten ten behoeve van derden met een vloeroppervlak van ten 

hoogste 1.136 m2;
» een pinautomaat;
» bijbehorende magazijnruimten;
» bijbehorende pompeilanden;
» bijbehorende luifels;
» voorzieningen van telecommunicatie, water- en energiedistributie;

g. bedrijfswoningen zijn niet toegestaan;
h. de oppervlakte van een bouwperceel mag niet minder bedragen dan 1.000 m2;
i. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - detailhandel in vloeibare 

en gasvormige brandstoffen' mag de betreffende detailhandel een vloeroppervlak van ten 
hoogste 50 m2 beslaan.

3.2 Bouwregels

3.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
a. per bouwperceel is één bedrijf toegestaan;
b. in afwijking van het bepaalde onder a mag ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 

bedrijventerrein - bedrijfsverzamelgebouw', het aantal bedrijven meer bedragen dan één;
c. gebouwen zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak;
d. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum 

bouwhoogte (m)' is aangegeven;
e. in afwijking van het bepaalde onder d mag ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

bouwaanduiding - bebouwingsaccent 1', de bouwhoogte over een oppervlakte van 100 m2 niet 
meer bedragen dan 18 m;

f. de dakhelling bedraagt minimaal 20 en maximaal 50;
g. het bebouwingspercentage van het bouwperceel bedraagt minimaal 500Zo en maximaal 800Zo;
h. de afstand van gebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt aan beide zijden minimaal 

3 m;
i. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - bedrijfsverzamelgebouw' 

geldt dat de afstand van gebouwen tot de achterste perceelsgrens niet minder dan 5 m mag 
bedragen;

j. kelders zijn, voor zover geheel onder het maaiveld gesitueerd, overal toegestaan waar 
gebouwen zijn toegestaan, met dien verstande dat ingeval kelders gedeeltelijk boven het 
maaiveld uitsteken, het bebouwingspercentage niet mag worden overschreden;

k. in afwijking van het bepaalde onder d t/m f geldt voor gebouwen van openbaar nut, zoals 
voorzieningen voor telecommunicatie, water- en energiedistributie, dat de bebouwde 
oppervlakte niet meer dan 10 m2 en de bouwhoogte niet meer dan 3,5 m mag bedragen;
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l. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - doorgetrokken gevel' is in het 
verlengde van de voorste bouwgrens een doorgetrokken gevel toegestaan, waarbij de 
bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 8 m;

m. mede in afwijking van het bepaalde in Artikel 10 zijn ondergeschikte bouwdelen in de vorm 
van luifels bij laad- en losdeuren ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 
bedrijventerrein - bedrijfsverzamelgebouw', niet toegestaan;

n. ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn', dient de gevellijn voor tenminste 407 te worden 
bebouwd. Deze eis geldt voor hoeksituaties maar voor één zijde. Overige gevels van 
gebouwen dienen in of evenwijdig aan de overige bouwgrenzen te worden gesitueerd;

o. per bouwperceel is maximaal één inrit toegestaan waarbij de breedte van deze inrit niet meer 
mag bedragen dan 8 m. Indien op een bouwperceel reeds twee bestaande inritten aanwezig 
zijn, dan zijn deze twee bestaande inritten toegestaan.

3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

Bouwwerk, geen gebouw ziinde Maximum bouwhoogte

antenne-installaties, voor zover gelegen achter 
de naar de openbare weg gekeerde bouwgrens 
of het verlengde daarvan

15 m

licht- en andere masten 8 m

pergola's 2,7 m

terreinafscheidingen voor de voorgevellijn 1,4 m

terreinafscheidingen in of achter de voorgevellijn 2 m

overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
vóór de naar de openbare weg gekeerde 
bouwgrens of het verlengde daarvan

1 m

overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
achter de naar de openbare weg gekeerde 
bouwgrens of het verlengde daarvan

2 m

terreinafscheidingen voor de voorgevellijn ter 
plaatse van de aanduiding 'risicovolle inrichting'

2 m

terreinafscheidingen en overige afschermingen in 
of achter de voorgevellijn ter plaatse van de 
aanduiding 'risicovolle inrichting'

4 m

kunstobjecten, uitsluitend ter plaatse van de 
aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 
kunstobject'

8 m

Een en ander met dien verstande dat losstaande/vrijstaande reclamevoorzieningen niet zijn 
toegestaan, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - reclamezuil', 
waar een reclamezuil met een maximale hoogte van 2 m is toegestaan.

3.2.3 Schotelantennes

Voor het plaatsen van schotelantennes gelden de volgende regels:
a. schotelantennes achter de naar de openbare weg gekeerde bouwgrens of het verlengde

daarvan mogen een doorsnede hebben van maximaal 2 m en een hoogte van maximaal 5 m;
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b. schotelantennes vóór de naar de openbare weg gekeerde bouwgrens of het verlengde daarvan 
mogen een doorsnede hebben van maximaal 1 m en mogen enkel aan de voorgevel van het 
hoofdgebouw worden opgericht terwijl de bovenzijde van de schotelantenne niet boven de 
goothoogte van het bijbehorende gebouw mag uitsteken.

3.3 Afwijken van de bouwregels

3.3.1 Afwijken lager bebouwingspercentage

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3.2.1 
onder g teneinde het minimaal voorgeschreven percentage van 507 te verlagen, mits:
a. het lagere percentage noodzakelijk is, gelet op de aard van het bedrijf;
b. omdat voor het bedrijf op het moment van vestiging zwaarwegende bedrijfseconomische 

redenen aanwezig zijn om nog niet aan het minimumpercentage te voldoen.

3.3.2 Afwijken van de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3.2.1 
onder h teneinde het toe te staan om aan één zijde in de perceelsgrens te bouwen, waarbij geldt 
dat de afstand tot een bedrijfsgebouw op het belendende perceel niet minder dan 6 m mag 
bedragen, mits:
a. de parkeervoorzieningen cq. parkeernorm hierbij niet in het geding komen;
b. er geen sprake is van een onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van 

aangrenzende gronden en bouwwerken;
c. er geen bezwaren bestaan vanuit een verantwoorde stedenbouwkundige inrichting en 

architectonische vormgeving;
d. de brand-, verkeers- en openbare veiligheid komen niet in gevaar.

3.3.3 Afwijken grotere maatvoering nutsvoorzieningen

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3.2.1 
onder k teneinde ten behoeve van nutsgebouwen een bebouwde oppervlakte van maximaal 15 m2 
en een bouwhoogte van maximaal 4 m toe te staan, mits:
a. de parkeervoorzieningen cq. parkeernorm hierbij niet in het geding komen;
b. er geen onevenredige aantasting plaats vindt van de gebruiksmogelijkheden van 

aangrenzende gronden en de belangen van derden mogen niet onevenredig worden geschaad;
c. er geen bezwaren bestaan vanuit een verantwoorde stedenbouwkundige inrichting en 

architectonische vormgeving;
d. de brand-, verkeers- en openbare veiligheid komen niet in gevaar.

3.3.4 Afwijken van het bouwen in de gevellijn

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3.2.1 
onder n teneinde een lager percentage toe te staan, mits:
a. de parkeervoorzieningen c.q. parkeernorm hierbij niet in het geding komen;
b. er geen sprake is van een onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van 

aangrenzende gronden en bouwwerken;
c. er geen bezwaren bestaan vanuit een verantwoorde stedenbouwkundige inrichting en 

architectonische vormgeving.
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3.3.5 Afwijken bouwen in of evenwijdig aan de bouwgrenzen

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3.2.1 
onder n teneinde het niet bouwen van de overige gevels van gebouwen in of evenwijdig aan de 
overige bouwgrenzen; mits:
a. de parkeervoorzieningen hierbij niet in het geding komen;
b. er geen sprake is van een onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van 

aangrenzende gronden en bouwwerken;
c. er geen bezwaren bestaan vanuit een verantwoorde stedenbouwkundige inrichting en 

architectonische vormgeving.

3.3.6 Afwijken teneinde een bredere en/of meerdere inritten toe te staan

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3.2.1
onder o teneinde een bredere inrit, dan wel twee inritten per bouwperceel toe te staan, mits;
a. de parkeervoorzieningen c.q. parkeernorm hierbij niet in het geding komen;
b. er geen onevenredige aantasting plaats vindt van de gebruiksmogelijkheden van 

aangrenzende gronden en de belangen van derden mogen niet onevenredig worden geschaad;
c. er geen bezwaren bestaan vanuit een verantwoorde stedenbouwkundige inrichting en 

architectonische vormgeving;
d. dit logistiek gezien noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering van het betreffende bedrijf.

3.3.7 Afwijkende maatvoering bouwwerken geen gebouwen zijnde

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3.2.2
voor het bouwen van vrijstaande antennes, licht- en andere masten en overige bouwwerken geen
gebouwen zijnde met een grotere hoogte, mits;
a. de maximale bouwhoogte bedraagt 40 meter;
b. er geen onevenredige aantasting plaats vindt van de gebruiksmogelijkheden van 

aangrenzende gronden en de belangen van derden mogen niet onevenredig worden geschaad;
c. er geen bezwaren bestaan vanuit een verantwoorde stedenbouwkundige inrichting en 

architectonische vormgeving;
d. dit niet leidt tot een onaanvaardbare negatieve invloed op de werking van het ILS van de 

Vliegbasis Eindhoven. Voorafgaand aan het verlenen van de omgevingsvergunning dient 
schriftelijke advies te worden ingewonnen bij de beheerder van het ILS.

3.3.8 Afwijken hogere erfafscheiding

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3.2.2 
voor het bouwen van terreinafscheidingen achter de voorgevellijn tot een hoogte van maximaal 3 
m, mits;
a. de hogere maatvoering is noodzakelijk met het oog op externe veiligheid en/of de beveiliging 

van goederen/stoffen die op het terrein aanwezig zijn;
b. er geen onevenredige aantasting plaats vindt van de gebruiksmogelijkheden van 

aangrenzende gronden en de belangen van derden mogen niet onevenredig worden geschaad;
c. er geen bezwaren bestaan vanuit een verantwoorde stedenbouwkundige inrichting en 

architectonische vormgeving.

3.3.9 Afwijken hogere erfafscheiding

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel
3.2.2 voor het bouwen van terreinafscheidingen tot een hoogte van maximaal 2 m voor de 
voorgevellijn , mits;
a. er geen onevenredige aantasting plaats vindt van de gebruiksmogelijkheden van

aangrenzende gronden en de belangen van derden mogen niet onevenredig worden geschaad;
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b. er geen bezwaren bestaan vanuit een verantwoorde stedenbouwkundige inrichting en 
architectonische vormgeving. Dit houdt in ieder geval in dat de hogere terreinafscheiding op 
minimaal 1 meter uit de voorste perceelgrens wordt opgericht en dat de zone voor de 
terreinafscheiding een (overwegend) groene invulling te krijgen.

c. de verkeersveiligheid mag niet in het gedrang komen.

3.3.10 Schotelantenne met grotere doorsnede

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3.2.3
voor het plaatsen van schotelantennes met een grotere doorsnede achter de naar de openbare
weg gekeerde bouwgrens of het verlengde daarvan, mits;
a. de grotere doorsnede is noodzakelijk voor het verzenden of ontvangen van signalen, waarvan 

de wenselijke verzending/ontvangst niet op een andere wijze mogelijk is;
b. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken, met name de 

ongestoorde verzending en ontvangst van signalen, worden niet onevenredig aangetast;
c. er geen bezwaren bestaan vanuit een verantwoorde stedenbouwkundige inrichting en 

architectonische vormgeving;
d. de brand-, verkeers- en openbare veiligheid komen niet in gevaar.

3.3.11 Afwijken hogere overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3.2.2 
voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde tot een hoogte van maximaal 3 
m, ten behoeve van het bieden van extra flexibiliteit aan initiatieven die een algemeen belang 
dienen.

3.4 Specifieke gebruiksregels

3.4.1 Buitenopslag

Buitenopslag is toegestaan, met inachtneming van de volgende bepalingen:
a. buitenopslag uitsluitend is toegestaan binnen het bouwvlak en achter het verlengde van de 

voorgevellijn, met dien verstande dat kunstobjecten ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 
bouwaanduiding - kunstobject' tevens als voorgevellijn worden beschouwd;

b. geen buitenopslag toegestaan is binnen 3 m van de zijdelingse bouwperceelgrens;
c. de stapelhoogte maximaal 3 m mag bedragen, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 

'risicovolle inrichting', waar de stapelhoogte van buitenopslag maximaal 3,5 m mag bedragen;
d. buitenopslag is niet toegestaan ten behoeve van perifere detailhandel en ter plaatse van 

bedrijfsverzamelgebouwen.

3.4.2 Strijdig gebruik

Onder het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, als bedoeld 
in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, 
wordt in ieder geval begrepen het gebruiken van gronden of bouwwerken voor:
a. risicovolle inrichtingen met uitzondering van inrichtingen als bedoeld in 3.1.1 onder f;
b. bedrijven welke vallen onder artikel 2.1, derde lid van het Besluit omgevingsrecht;
c. detailhandel, behoudens ondergeschikte detailhandel in ter plaatse vervaardigde of bewerkte 

producten en groothandel zoals bedoeld in 3.1.1 onder b;
d. kantoren, behoudens als onzelfstandig onderdeel van een ter plaatse aanwezig bedrijf;
e. bewoning.
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3.5 Afwijken van de gebruiksregels

3.5.1 Omgevingsvergunning toestaan vergelijkbare bedrijven

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3.1.2 
onder a t/m d voor het toestaan van bedrijven die naar aard en milieubelasting of ruimtelijke 
impact (verkeersaantrekkende werking, ruimtebeslag, aantal arbeidsplaatsen e.d.) vergelijkbaar 
zijn met de toegestane bedrijven, met inachtneming van de volgende bepalingen:
a. een onevenredige toename van de aantasting van het woon- en leefklimaat is niet toegestaan,
b. er vindt geen onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende 

gronden en bouwwerken plaats.

3.5.2 Omgevingsvergunning toestaan zwaardere categorie bedrijvigheid

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3.1.2 
onder a, b en c, voor het toestaan van bedrijven die maximaal 1 categorie zwaarder zijn dan de 
toegestane categorie dan wel vergelijkbaar met 1 categorie zwaardere bedrijven, met 
inachtneming van de volgende bepalingen:
a. een onevenredige toename van de aantasting van het woon- en leefklimaat is niet toegestaan,
b. er vindt geen onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende 

gronden en bouwwerken plaats.

3.5.3 Omgevingsvergunning toestaan buitenopslag op een andere locatie op het bouwperceel

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3.4.1 onder 
a, voor het toestaan van buitenopslag op een andere locatie op het bouwperceel en van het 
bepaalde in artikel 3.4.1 onder b, voor het toestaan van buitenopslag achter het verlengde van de 
voorgevellijn binnen 3 m van de zijdelingse bouwperceelgrens, met inachtneming van de volgende 
bepalingen:
a. dit vanuit stedenbouwkundig oogpunt en in het kader van beeldkwaliteit aanvaardbaar is;
b. de buitenopslag mag niet zichtbaar zijn vanaf openbare wegen, behoudens vanaf wegen die 

zijn gelegen op een hoogte van 0,50 m of hoger, boven het maaiveld van het betreffende 
perceel;

c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken, met name de 
ongestoorde verzending en ontvangst van signalen, worden niet onevenredig aangetast;

d. er geen bezwaren bestaan vanuit een verantwoorde stedenbouwkundige inrichting en 
architectonische vormgeving;

e. de brand-, verkeers- en openbare veiligheid komen niet in gevaar.

3.5.4 Omgevingsvergunning grotere stapelhoogte buitenopslag

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3.4.1 onder 
c, voor het toestaan van een grote maximale stapelhoogte voor buitenopslag tot maximaal 6 
meter, met inachtneming van de volgende bepalingen:
a. de buitenopslag moet binnen het bouwvlak worden gesitueerd;
b. de grotere hoogte is noodzakelijk voor een doelmatig gebruik van het bedrijfsperceel;
c. de brand-, verkeers-, en openbare veiligheid komen niet in het gedrang;
d. er bestaan geen bezwaren vanuit het oogpunt van externe veiligheid.
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3.5.5 Omgevingsvergunning toestaan bepaalde vormen van perifere detailhandel, behoudens 
detailhandel in brand- en of explosiegevaarlijke goederen

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3.4.2 onder 
c, voor het toestaan van detailhandel in boten, caravans en tenten, aanhangwagens, 
landbouwmachines en -werktuigen, grove bouwmaterialen, met inachtneming van de volgende 
bepalingen:
a. een ruimtelijke inpassing binnen een winkelconcentratie dan wel de woonomgeving is niet 

mogelijk;
b. het initiatief past in de regionale detailhandelvisie dan wel moet deze voldoen aan de RRO- 

afspraken voor detailhandel.

3.5.6 Omgevingsvergunning toestaan risicovolle inrichtingen

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3.4.2 onder 
a, teneinde de vestiging van risicovolle inrichtingen toe te staan, mits door middel van onderzoek 
is aangetoond dat kan worden voldaan aan de wettelijke normen betreffende externe veiligheid.

3.6 Wijzigingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag kan, na ingewonnen advies van een onafhankelijke terzake deskundige, de bij 
het plan gevoegde Staat van bedrijfsactiviteiten als volgt wijzigen:
Het toevoegen en schrappen van soorten bedrijven en het veranderen van de categorie-indeling 
van soorten bedrijven, voor zover veranderingen in de bedrijfsvoering en de milieugevolgen van 
soorten bedrijven hiertoe aanleiding geven, mits hiermee de milieubelasting binnen het 
invloedgebied van het betreffende bedrijven niet aanvaardbaar wordt vergroot.
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Artikel 4 Verkeer

4.1 Bestemmingsomschrijving

4.1.1 Algemene bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wegen, voet- en fietspaden;
b. parkeervoorzieningen;
c. voorzieningen voor openbaar vervoer;
d. geluidwerende voorzieningen;
e. groenvoorzieningen;
f. nutsvoorzieningen;
g. water, alsmede waterhuishoudkundige voorzieningen; 
een en ander met de daarbij behorende voorzieningen.

4.1.2 Nadere detaillering van de bestemmingsomschrijving
a. wegen mogen uit niet meer dan 2 rijstroken bestaan;
b. de breedte van rijstroken van wegen mag niet meer dan 3,5 m bedragen;
c. ter plaatse van de aanduiding 'pad' zijn de gronden uitsluitend bestemd voor een langzaam 

verkeersverbinding.

4.2 Bouwregels

4.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van gebouwen voor telecommunicatie, water- en energiedistributie, de 

fietsenstalling, alsmede wachthuisjes voor busdiensten mag niet meer bedragen dan 3,5 m;
b. voor overige gebouwen van openbaar nut geldt een bouwhoogte van maximaal 3 m;
c. de bebouwde oppervlakte van gebouwen voor telecommunicatie, water- en energiedistributie 

alsmede wachthuisjes voor busdiensten mag per gebouw niet meer bedragen dan 10 m2; voor 
overige gebouwen van openbaar nut geldt een bebouwde oppervlakte van maximaal 3,5 m2;

d. de bebouwde oppervlakte van een fietsenstalling bedraagt maximaal 35 m2.

4.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

Bouwwerk, geen gebouw ziinde Maximum bouwhoogte

antenne-installaties 8 m

bewegwijzeringen 8 m

licht- en andere masten 8 m

Overige bouwwerken geen gebouw zijnde 4 m
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4.3 Afwijken van de bouwregels

4.3.1 Grotere maatvoering nutsvoorzieningen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 4.2.1 
onder c en ten behoeve van nutsgebouwen een bebouwde oppervlakte van maximaal 15 m2 en 
een bouwhoogte van maximaal 4 m toestaan, met inachtneming van de volgende bepalingen:
a. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de gebruiksmogelijkheden van

aangrenzende gronden en de belangen van derden mogen niet onevenredig worden geschaad;
b. de verkeersveiligheid mag niet in het gedrang komen.

4.3.2 Grotere maatvoering antenne-installaties

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 4.2.2, voor 
het bouwen van antenne-installaties tot een hoogte van maximaal 40 m, met inachtneming van de 
volgende bepalingen:
a. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de gebruiksmogelijkheden van

aangrenzende gronden en de belangen van derden worden niet onevenredig geschaad;
b. er bestaan geen bezwaren vanuit een verantwoorde stedenbouwkundige inrichting en 

vormgeving;
c. de verkeersveiligheid mag niet in het gedrang komen;
d. rekening wordt gehouden met de IHCS.
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Artikel 5 Leiding - Gas

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaar voorkomende 
andere bestemming(en) - tevens bestemd voor een transportleiding van gas.

5.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:
a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met 

een bouwhoogte van ten hoogste 3 meter;
b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag - met 

inachtneming van de voor betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels - uitsluitend 
worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of 
verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of 
onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering.

5.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 5.1 
indien de bij de betrokken bestemming(en) behorende bouwregels in acht worden genomen en de 
veiligheid met betrekking tot de gasleiding niet wordt geschaad en geen kwetsbare objecten 
worden toegelaten. Alvorens te beslissen op een aanvraag voor een omgevingsvergunning wint het 
college van burgemeester en wethouders schriftelijk advies in bij de leidingbeheerder. Het 
vermelde advies betreft de belangen in verband met de veilige ligging van de leiding en het 
voorkomen van schade aan de leiding.

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

5.4.1 Verbod

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Leiding-Gas' zonder of in afwijking van
een omgevingsvergunning, de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren:
a. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
b. het aanbrengen/rooien van diepwortelende beplanting en bomen.
c. het aanbrengen van andere kabels en leidingen dan in de bestemmingsomschrijving is 

aangegeven, en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties of 
apparatuur;

d. het indrijven van voorwerpen in de bodem;
e. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, 

diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;
f. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren;
g. het permanent opslaan van goederen.

5.4.2 Uitzonderingen op het verbod

Het verbod als bedoeld in artikel 5.4.1 is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden die:
a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor een afwijking is verleend, 

zoals in artikel 5.3 bedoeld;
b. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen;
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan;
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d. zijnde graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse 
netten.

5.4.3 Toelaatbaarheid

De werken en werkzaamheden, zoals in artikel 5.4.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar nadat het 
college van burgemeester en wethouders schriftelijk advies heeft ingewonnen bij de in bij de 
leidingbeheerder. Het vermelde advies betreft de belangen in verband met de veilige ligging van 
de leiding en het voorkomen van schade aan de leiding.
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Artikel 6 Leiding - Riool

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Riool' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor een rioolleiding.

6.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:
a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met 

een bouwhoogte van ten hoogste 2,5 meter;
b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag - met 

inachtneming van de voor betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels - uitsluitend 
worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of 
verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of 
onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering.

6.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 6.2 indien de 
bij de betrokken bestemming(en) behorende bouwregels in acht worden genomen en geen 
onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de leiding. Alvorens te 
beslissen op een aanvraag voor een omgevingsvergunning wint het college van burgemeester en 
wethouders schriftelijk advies in bij de leidingbeheerder. Het vermelde advies betreft de belangen 
in verband met de veilige ligging van de leiding en het voorkomen van schade aan de leiding.

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

6.4.1 Verbod

Het is verboden op of in de gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het 
bevoegd gezag de volgende werken en/of werkzaamheden te verrichten:
a. het veranderen van het huidige maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen, egaliseren, 

afgraven, diepploegen, indrijven of ophogen;
b. het vergraven, verruimen of dempen van reeds bestaande watergangen;
c. verharden oppervlakte, het aanleggen van leidingen;
d. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen.

6.4.2 Uitzonderingen op het verbod

Het verbod als bedoeld in artikel 6.4.1 is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden die:
a. van geringe omvang zijn dan wel het normale onderhoud en beheer betreffen;
b. welke op het tijdstip waarop het plan rechtskracht verkrijgt, in uitvoering zijn.

6.4.3 Toelaatbaarheid

De werken en werkzaamheden, zoals in artikel 6.4.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar nadat het 
college van burgemeester en wethouders schriftelijk advies heeft ingewonnen bij de in bij de 
leidingbeheerder. Het vermelde advies betreft de belangen in verband met de veilige ligging van 
de leiding en het voorkomen van schade aan de leiding.
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Artikel 7 Leiding - Water

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Water' aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaar voorkomende 
andere bestemming(en) - tevens bestemd voor een transportleiding van drinkwater.

7.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:
a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met 

een bouwhoogte van ten hoogste 3 meter;
b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag - met 

inachtneming van de voor betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels - uitsluitend 
worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of 
verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of 
onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering.

7.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 7.1 
indien de bij de betrokken bestemming(en) behorende bouwregels in acht worden genomen en de 
veiligheid met betrekking tot de waterleiding niet wordt geschaad en geen kwetsbare objecten 
worden toegelaten. Alvorens te beslissen op een aanvraag voor een omgevingsvergunning wint het 
college van burgemeester en wethouders schriftelijk advies in bij de leidingbeheerder. Het 
vermelde advies betreft de belangen in verband met de veilige ligging van de leiding en het 
voorkomen van schade aan de leiding.

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

7.4.1 Verbod

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Leiding-Water' zonder of in afwijking van
een omgevingsvergunning, de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren:
a. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
b. het aanbrengen/rooien van diepwortelende beplanting en bomen.
c. het aanbrengen van andere kabels en leidingen dan in de bestemmingsomschrijving is 

aangegeven, en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties of 
apparatuur;

d. het indrijven van voorwerpen in de bodem;
e. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, 

diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;
f. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren;
g. het permanent opslaan van goederen.

7.4.2 Uitzonderingen op het verbod

Het verbod als bedoeld in artikel 7.4.1 is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden die:
a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor een afwijking is verleend, 

zoals in artikel 7.3 bedoeld;
b. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen;
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan.
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7.4.3 Toelaatbaarheid

De werken en werkzaamheden, zoals in artikel 7.4.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar nadat het 
college van burgemeester en wethouders schriftelijk advies heeft ingewonnen bij de in bij de 
leidingbeheerder. Het vermelde advies betreft de belangen in verband met de veilige ligging van 
de leiding en het voorkomen van schade aan de leiding.
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Artikel 8 Waarde - Archeologie 2

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de in de 
grond aanwezige of te verwachten archeologische waarden.

8.2 Bouwregels

Op of in deze gronden mogen ten behoeve van de andere daar voorkomende bestemmingen geen 
gebouwen worden gebouwd, met uitzondering van:
a. ver-/nieuwbouw van bestaande gebouwen, waarbij de bestaande oppervlakte van het gebouw 

in generlei opzicht wordt vergroot;
b. de bouw van een gebouw of de uitbreiding van een bestaand gebouw met ten hoogste 250 m2 

en de bodemingreep niet dieper is dan 0,4 meter.

8.3 Afwijken van de bouwregels

a. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het 
bepaalde in lid 8.2 ten behoeve van andere daar voorkomende bestemmingen, indien is 
gebleken dat het oprichten van het in lid 8.2 bedoelde gebouw niet zal leiden tot een 
verstoring van de archeologische waarden.

b. Voor zover het oprichten van het in lid 8.2 bedoelde gebouw kan leiden tot een verstoring van 
archeologische resten, kan het bevoegd gezag aan de omgevingsvergunning één van de 
volgende voorwaarden verbinden:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeologische 

resten in de bodem kunnen worden behouden, of;
2. de verplichting tot het doen uitvoeren van opgravingen, of;
3. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een 

deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan een 
door het bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties.

c. De omgevingsvergunning wordt niet verleend dan nadat de aanvrager een rapport heeft 
overlegd, waarin de archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de aanvrager zal 
worden verstoord, naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld.

d. Het bepaalde in lid 8.2 is niet van toepassing op:
1. bouwwerken die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit 

bestemmingsplan;
2. bouwwerken die mogen worden gerealiseerd krachtens een reeds verleende vergunning;
3. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 0,4 meter onder maaiveld en 

zonder wegwerkzaamheden kan worden geplaatst;
4. een bouwwerk dat uitsluitend voor archeologisch onderzoek is bestemd met een 

bouwhoogte tot 3 meter.

8.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, 
en werkzaamheden

8.4.1 Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen 
bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
a. grondwerkzaamheden, zoals het afgraven, ophogen, vergraven, egaliseren, diepploegen en 

diepwoelen van gronden;
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b. het indrijven van voorwerpen in de grond zoals heipalen, damwanden, boor- en pompputten;
c. waterhuishoudkundige ingrepen zoals het aanbrengen van onderbemaling;
d. het aanleggen van dammen en stuwen en het aanbrengen van oeverbeschoeiing;
e. het aanleggen, dempen of wijzigen (zoals het verbreden, verdiepen, wijzigen van oevers en 

profiel) van sloten, greppels, watergangen en overige waterpartijen;
f. het aanbrengen van diepwortelende beplanting;
g. het rooien van diepwortelende beplantingen voor zover daarbij stobben worden verwijderd;
h. het omzetten van gras of akkerland in een teelt waarbij bodemvolume wordt afgevoerd 

waartoe gerekend worden boomteelt, graszodenteelt en siergewassenteelt;
i. het aanleggen en/of verharden van wegen, paden, parkeerterreinen of het aanbrengen van 

andere oppervlakteverhardingen;
j. het aanbrengen van ondergrondse transport- energie of telecommunicatieleidingen en 

daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur, waarbij de breedte van de 
grondwerken meer dan 0,5 meter bedragen;

k. het slopen van gebouwen en verwijderen van funderingen, waarbij grondroering plaatsvindt;
l. het afplaggen of verschralen van heide- of natuurgebieden;
m. het aanleggen van een drainagestelsel en beregeningsinstallatie.

8.4.2 Uitzonderingen

Het bepaalde in 8.4.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:
a. maximaal 0,40 meter diep reiken ten opzichte van het maaiveld, tenzij het werkzaamheden 

betreffen genoemd onder 8.4.1 sub a, h, l en m;
b. een verstoringsoppervlakte hebben van ten hoogste 250 m2 ;
c. ten dienste staan van archeologisch onderzoek, mits verricht door een ter zake deskundige;
d. het normale beheer en onderhoud betreffen, met inbegrip van onderhoud- en 

vervangingswerkzaamheden van bestaande riolen, bestratingen, beplantingen en binnen 
bestaande tracés van kabels en leidingen;

e. het normale agrarisch gebruik betreffen waaronder worden verstaan grondbewerkingen ten 
dienste van agrarisch gebruik mits de bodem tot niet meer dan een diepte van 0,40 meter 
onder maaiveld wordt geroerd;

f. plaatsvinden binnen een afstand van maximaal 2,5 meter uit een bestaande fundering van een 
bestaand bouwwerk;

g. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van rechtskracht verkrijgen van dit bestemmingsplan;
h. mogen worden uitgevoerd kracht een reeds verleende vergunning.

8.4.3 Toelaatbaarheid
a. De in lid 8.4.1 bedoelde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien uit een 

archeologisch rapport blijkt dat de in lid 8.4.1 genoemde werkzaamheden dan wel de directe of 
indirecte gevolgen van deze werken en werkzaamheden niet zullen leiden tot een verstoring 
van het archeologische resten.

b. Een onderzoek als bedoeld in sub a is niet vereist indien naar oordeel van het bevoegd gezag 
de archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare informatie afdoende is 
vastgesteld;

c. Voor zover de in lid 8.4.1 genoemde werken en werkzaamheden dan wel de directe of indirecte 
gevolgen van deze werken en werkzaamheden kunnen leiden tot een verstoring van 
archeologische resten, kan de omgevingsvergunning worden verleend, indien aan de 
omgevingsvergunning de volgende voorwaarden worden verbonden:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten 

in de bodem kunnen worden behouden;
2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
3. de verplichting de oprichting van het bouwwerk te laten begeleiden door een deskundige 

op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd 
gezag bij de omgevingsvergunning te stellen kwalificaties;
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4. indien het bepaalde onder c sub 3 van toepassing is, worden aan de omgevingsvergunning 
voorschriften verbonden omtrent de gevolgen van vondsten die worden gedaan tijdens de 
uitvoering van bouwwerkzaamheden.

d. de omgevingsvergunning wordt niet verleend dan nadat de aanvrager een rapport heeft 
overgelegd, waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal 
worden verstoord, naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld.

8.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het bestemmingsplan te wijzigen door de voor 'Waarde
- Archeologie 2' aangewezen gronden geheel of gedeeltelijk te verwijderen, indien:
a. uit nader archeologisch onderzoek is gebleken, dat ter plaatse geen archeologische waarden 

aanwezig zijn of zich op een andere plaats bevinden;
b. het op grond van nader archeologisch onderzoek niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het 

bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van archeologische waarde 
voorziet.
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Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 9 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 10 Algemene bouwregels

10.1 Overschrijding bouwvlak

Het bouwvlak mag uitsluitend worden overschreden door ondergeschikte bouwdelen, waaronder 
worden gerekend:
a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, 

funderingen, balkons, erkers, serres, entreeportalen, veranda's en afdaken, mits de 
overschrijding niet meer dan 1,5 m bedraagt;

b. andere ondergeschikte bouwdelen, mits de overschrijding niet meer dan 1 m bedraagt.
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Artikel 11 Algemene gebruiksregels

11.1 Strijdig gebruik

Als gebruik in strijd met dit bestemmingsplan wordt in ieder geval aangemerkt:
a. het gebruik of laten gebruiken van gronden en opstallen als of ten behoeve van een 

seksinrichting dan wel ten behoeve van (raam)prostitutie;
b. het gebruik of laten gebruiken van opstallen ten behoeve van coffeeshops;
c. het gebruik van onbebouwde gronden:

1. als stand- of ligplaats van onderkomens;
2. als opslag-, stort- of bergplaats van machines, voer- en vaartuigen en andere al of niet 

afgedankte stoffen, voorwerpen en producten;
3. een en ander tenzij dit gebruik verband houdt met het op de bestemming gerichte beheer 

van de gronden.

11.2 Vogelbeperkingengebied

11.2.1 Verbod

Ter bescherming van het vogelbeperkingengebied van de luchthaven Eindhoven is een 
grondgebruik of een bestemming binnen de volgende categorieën niet toegestaan:
a. oppervlaktewateren met een oppervlakte van meer dan 3 hectare;
b. natuurbeschermingsgebieden en vogelbeschermingsgebieden;
c. vishouderijen met extramurale bassins;
d. extramurale opslag of verwerking van organisch materiaal;
e. afvalwaterzuiveringsinstallaties.

11.2.2 Verklaring van geen bezwaar

In afwijking van het bepaalde in artikel 11.2.1 is dit grondgebruik of deze bestemming toegestaan 
voor zover dit in overeenstemming is met een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 
10.17, zesde lid, juncto artikel 8.9 van de Wet luchtvaart.

11.2.3 Fauna-effectstudie

De verklaring van geen bezwaar wordt slechts afgegeven indien aan de hand van een door de 
aanvrager in te dienen fauna-effectstudie kan worden aangetoond dat een grondgebruik of een 
bestemming niet leidt tot een toename van het risico op vogelaanvaringen voor het luchtverkeer 
van en naar de luchthaven.

11.2.4 Voorwaarden

Aan de verklaring van geen bezwaar kunnen voorwaarden verbonden worden.
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Artikel 12 Algemene aanduidingsregels

12.1 geluidzone - geluidgevoelige functies 35 ke/ 40 ke/ 45 ke/ 50 ke

12.1.1 Verbod

Het is niet toegestaan nieuwe woningen en andere geluidsgevoelige functies te bouwen danwel te 
gebruiken:
a. ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - geluidsgevoelige functie 35 ke';
b. ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - geluidsgevoelige functie 40 ke';
c. ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - geluidsgevoelige functie 45 ke';
d. ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - geluidsgevoelige functie 50 ke'.

12.1.2 Afwijken

Het bevoegd gezag is bevoegd met een omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in 
artikel 12.1.1 teneinde het oprichten van geluidsgevoelige objecten en/of het aanleggen, inrichten 
of gebruiken van geluidsgevoelige terreinen ten behoeve van de op deze gronden liggende 
bestemmingen toe te staan.

12.2 luchtvaartverkeerzone - Inner Horizontal en Conical Surfice (IHCS)

Ter plaatse van de aanduiding 'luchtvaartverkeerzone - Inner Horizontal en Conical Surfice (IHCS)' 
geldt in aanvulling op hetgeen elders in deze planregels is bepaald dat de bouwhoogte van 
bouwwerken niet meer mag bedragen dan 65 meter boven NAP.

12.3 luchtvaartverkeerzone - ILS

12.3.1 Aanduidingsomschrijving

Ter plaatse van de aanduiding 'luchtvaartverkeerzone - ILS' geldt dat die gronden (naast de 
andere aangewezen bestemming(en)) primair bestemd zijn als invliegroute van het vliegverkeer 
en het daarbij behorende verstoringsvlak van het Instrument Landing System (ILS) ter 
waarborging van de vliegveiligheid.

12.3.2 Bouwregels

Op de gronden als bedoeld in artikel 12.3.1 mag de bouwhoogte zoals deze voor de desbetreffende 
gronden is aangegeven op de verbeelding niet worden overschreden.

12.3.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag is bevoegd met een omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in 
artikel 12.3.2 en toestaan dat er een hogere bouwhoogte wordt toegestaan, met dien verstande 
dat de werking van het Instrument Landing System niet in onaanvaardbare mate negatief wordt 
beïnvloed en voorafgaand aan het verlenen van de vergunning schriftelijk advies is ingewonen bij 
de beheerder van de betrokken Instrument Landing System (ILS).

36



bestemmingsplan "Habraken 2016" (vastgesteld)

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

a Verbod
Het is verboden op of in de gronden met de aanduiding 'luchtvaartverkeerzone - ILS' zonder of in 
afwijking van een omgevingsvergunning, de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren, 
gemeten vanaf een hoogte van 12 meter boven peil:
1. het beplanten met bomen, heesters en andere hoog opgaande beplanting;
2. het ophogen van gronden.
b Uitzondering op verbod
Het onder a vervatte verbod geldt niet voor werken of werkzaamheden:
1. die ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan in uitvoering 

waren en waarvoor tot het van kracht worden van het plan geen aanlegvergunning is 
verleend;

2. welke ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan in uitvoering waren en 
waarvoor tot het van kracht worden van het bestemmingsplan geen vergunning is verleend;

3. welke betreffen het normale onderhoud, beheer en gebruik.
c Afwegingskader
De in a genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien door de werken of 
werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct hetzij indirect te verwachten gevolgen, de 
werking van het Instrument Landing System (ILS) niet onaanvaardbaar negatief wordt beïnvloed.

12.4 veiligheidszone - arbeidsplaatsendichtheid

12.4.1 Aanduidingsomschrijving

In afwijking van het bepaalde bij de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen zijn ter 
plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - arbeidsplaatsendichtheid' bedrijven met een grotere 
arbeidsplaatsendichtheid dan 100 arbeidsplaatsen per hectare niet toegestaan.

12.4.2 Omgevingsvergunning arbeidsplaatsendichtheid verlagen dan wel verruimen

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 12.4.1 
onder voor het verlagen dan wel verruimen van de aangegeven arbeidsplaatsendichtheid, met 
inachtneming van de volgende bepalingen:
a. er mag niet eerder gebruik worden gemaakt van de omgevingsvergunning dan nadat het 

risicomodel behorende bij het vliegveld bekend is gemaakt, en;
b. uit onderzoek is gebleken dat een hogere arbeidsplaatsendichtheid aanvaardbaar is.

In dit onderzoek dient te worden aangegeven welke arbeidsplaatsendichtheid aanvaardbaar 
wordt geacht. Deze dichtheid mag niet overschreden worden.

12.5 veiligheidszone - bevi

In afwijking van het bepaalde bij de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen mogen 
ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - bevi' geen kwetsbare of beperkt kwetsbare 
objecten worden opgericht.

12.6 veiligheidszone - munitie

a. ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - munitie' zijn de gronden, naast de andere voor 
die gronden aangewezen bestemming(en), tevens bestemd voor het beschermen van het 
veiligheidsrisico van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten vanwege een munitiecomplex;

b. in afwijking van het bepaalde in de onderliggende bestemming(en) geldt dat binnen de 
'veiligheidszone-munitie' gebouwen met een vlies- of gordijngevelconstructie en gebouwen 
met zeer grote glasopstanden niet zijn toegestaan.
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Artikel 13 Algemene afwijkingsregels

Het bevoegd gezag kan -tenzij reeds eerder op grond van deze regels voor de betrokken gronden 
een omgevingsvergunning is verleend- met een omgevingsvergunning afwijken van de regels van 
het plan voor:
a. tot een maximum van 107 van de in het plan voorgeschreven maten (waaronder

percentages);
b. overschrijding van het bouwvlak, voor zover zulks van belang is voor een technisch betere

realisering van bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband met de
werkelijke toestand van het terrein:
een en ander met inachtneming van de volgende voorwaarden:
1. de overschrijdingen mogen niet meer dan 3 m bedragen en het bouwvlak mag met niet 

meer dan 107 worden vergroot.
2. de omgevingsvergunning geldt niet indien dit van negatieve invloed is op de werking van 

het ILS van de Vliegbasis Eindhoven;
3. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de gebruiksmogelijkheden van 

aangrenzende gronden en de belangen van derden mogen niet onevenredig worden 
geschaad;

4. er bestaan geen bezwaren vanuit een verantwoorde stedenbouwkundige inrichting en 
architectonische vormgeving;

5. het woon- en leefklimaat mogen niet onevenredig worden aangetast;
6. de brand-, verkeers- en openbare veiligheid komen niet in het gedrang.
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Artikel 14 Overige regels

14.1 Laden en lossen

Laden en lossen dient op eigen terrein plaats te vinden.

14.2 Waarborging voldoende parkeergelegenheid

14.2.1 Parkeernormen
a. een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen wordt slechts verleend nadat afdoende is 

verzekerd dat wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;
b. het gebruiken en het (doen) laten gebruiken van de gronden waarop de onder a. bedoelde 

omgevingsvergunning betrekking heeft, is slechts toegestaan wanneer voldoende 
parkeergelegenheid in stand wordt gehouden;

c. onder voldoende parkeergelegenheid als genoemd onder a. en b. wordt verstaan dat wordt 
voldaan aan de parkeernormen zoals opgenomen in de CROW parkeerkencijfers (publicatie 
317). Indien gedurende de planperiode nieuwe parkeernormen worden vastgesteld, dient 
rekening gehouden te worden met deze actuele parkeernormen.
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Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 15 Overgangsrecht

15.1 Hardheidsclausule

Indien toepassing van het overgangsrecht voor bouwwerken of gebruik leidt tot een onbillijkheid 
van overwegende aard jegens een of meer natuurlijke personen kan bevoegd gezag ten behoeve 
van die persoon of personen van dat overgangsrecht buiten toepassing laten.

15.2 Overgangsrecht bouwwerken

1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of 
in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het 
bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt 
vergroot:
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.

2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning 
verlenen van het bepaalde onder a. voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als 
bedoeld onder a. met maximaal 107.

3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het 
daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

15.3 Overgangsrecht gebruik

1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van 
het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld onder a. te 
veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze 
verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

3. Indien het gebruik, bedoeld onder a., na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor 
een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te 
hervatten of te laten hervatten.

4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangs-bepalingen van dat plan.
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Artikel 16 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: 'Regels van het bestemmingsplan Habraken 2016'
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15 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN
151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking:
151 101, 102 1 - slachterijen en pluimveeslachterijen 100 0 100 C 50 R 100 D 3.2
151 101 3 - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval 300 0 100 C 50 R 300 4.2
151 101 4 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m2 100 0 100 C 50 R 100 3.2
151 101 5 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. ^ 1000 m2 50 0 50 C 30 50 3.1
151 101 6 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. ^ 200 m2 30 0 50 10 50 3.1
151 101, 102 7 - loonslachterijen 50 0 50 10 50 3.1

151 108 8
- vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar- 
maaltijden met p.o. - 2.000 m2 50 0 50 10 50 3.1

152 102 0 Visverwerkingsbedrijven:
152 102 2 - conserveren 200 0 100 C 30 200 4.1
152 102 3 - roken 300 0 50 C 0 300 4.2
152 102 4 - verwerken anderszins: p.o.> 1000 m2 300 10 50 C 30 300 D 4.2
152 102 5 - verwerken anderszins: p.o. ^ 1000 m2 100 10 50 30 100 3.2
152 102 6 - verwerken anderszins: p.o. ^ 300 m2 50 10 30 10 50 3.1
1531 1031 0 Aardappelprodukten fabrieken:
1531 1031 1 - vervaardiging van aardappelproducten 300 30 200 C 50 R 300 4.2
1531 1031 2 - vervaardiging van snacks met p.o. - 2.000 m2 50 10 50 50 R 50 3.1
1532, 1533 1032, 1039 0 Groente- en fruitconservenfabrieken:
1532, 1533 1032, 1039 1 - jam 50 10 100 C 10 100 3.2
1532, 1533 1032, 1039 2 - groente algemeen 50 10 100 C 10 100 3.2
1532, 1533 1032, 1039 3 - met koolsoorten 100 10 100 C 10 100 3.2
1532, 1533 1032, 1039 4 - met drogerijen 300 10 200 C 30 300 4.2
1532, 1533 1032, 1039 5 - met uienconservering (zoutinleggerij) 300 10 100 C 10 300 4.2
1541 104101 0 Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten:
1541 104101 1 - p.c. - 250.000 t/j 200 30 100 C 30 R 200 4.1
1541 104101 2 - p.c. ^ 250.000 t/j 300 50 300 C Z 50 R 300 4.2
1542 104102 0 Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten:
1542 104102 1 - p.c. - 250.000 t/j 200 10 100 C 100 R 200 4.1
1542 104102 2 - p.c. ^ 250.000 t/j 300 10 300 C Z 200 R 300 4.2
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1543 1042 0 Margarinefabrieken:
1543 1042 1 - p.c. < 250.000 t/j 100 10 200 C 30 R 200 4.1
1543 1042 2 - p.c. ^ 250.000 t/j 200 10 300 C Z 50 R 300 4.2
1551 1052 0 Zuivelprodukten fabrieken:
1551 1051 3 - melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j 50 0 100 C 50 R 100 3.2
1551 1051 4 - melkprodukten fabrieken v.c. ^ 55.000 t/j 100 0 300 C Z 50 R 300 4.2
1551 1051 5 - overige zuivelprodukten fabrieken 50 50 300 C 50 R 300 4.2
1552 1052 1 Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m2 50 0 100 C 50 R 100 3.2
1552 1052 2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o. ^ 200 m2 10 0 30 0 30 2
1561 1061 0 Meelfabrieken:
1561 1061 1 - p.c. ^ 500 t/u 200 100 300 C Z 100 R 300 4.2
1561 1061 2 - p.c. < 500 t/u 100 50 200 C 50 R 200 4.1
1561 1061 Grutterswarenfabrieken 50 100 200 C 50 200 D 4.1
1562 1062 0 Zetmeelfabrieken:
1562 1062 1 - p.c. < 10 t/u 200 50 200 C 30 R 200 4.1
1562 1062 2 - p.c. ^ 10 t/u 300 100 300 C Z 50 R 300 4.2
1571 1091 0 Veevoerfabrieken:
1571 1091 3 - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. < 10 t/u water 300 100 200 C 30 300 4.2
1571 1091 5 - mengvoeder, p.c. < 100 t/u 200 50 200 C 30 200 4.1
1571 1091 6 - mengvoeder, p.c. ^ 100 t/u 300 100 300 C Z 50 R 300 4.2
1572 1092 Vervaardiging van voer voor huisdieren 200 100 200 C 30 200 4.1
1581 1071 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:
1581 1071 1 - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens 30 10 30 C 10 30 2
1581 1071 2 - v.c. ^ 7500 kg meel/week 100 30 100 C 30 100 3.2
1582 1072 Banket, biscuit- en koekfabrieken 100 10 100 C 30 100 3.2
1583 1081 0 Suikerfabrieken:
1584 10821 0 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:

1584 10821 2
- cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken 
met p.o. < 2.000 m2 100 30 50 30 100 3.2

1584 10821 4 - Suikerwerkfabrieken met suiker branden 300 30 50 30 R 300 4.2
1584 10821 5 - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m2 100 30 50 C

O o 73 100 3.2
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1585 1073 Deegwarenfabrieken 50 30 10 10 50 3.1
1586 1083 0 Koffiebranderijen en theepakkerijen:
1586 1083 2 - theepakkerijen 100 10 30 10 100 3.2
1587 108401 Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden 200 30 50 10 200 4.1
1589 1089 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen 200 30 50 30 200 D 4.1
1589.1 1089 Bakkerijgrondstoffenfabrieken 200 50 50 50 R 200 4.1
1589.2 1089 0 Soep- en soeparomafabrieken:
1589.2 1089 1 - zonder poederdrogen 100 10 50 10 100 3.2
1589.2 1089 2 - met poederdrogen 300 50 50 50 R 300 4.2
1589.2 1089 Bakmeel- en puddingpoederfabrieken 200 50 50 30 200 4.1
1591 110101 Destilleerderijen en likeurstokerijen 300 30 200 C 30 300 4.2
1592 110102 0 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:
1592 110102 1 - p.c. < 5.000 t/j 200 30 200 C 30 R 200 4.1
1592 110102 2 - p.c. ^ 5.000 t/j 300 50 300 C 50 R 300 4.2
1596 1105 Bierbrouwerijen 300 30 100 C 50 R 300 4.2
1597 1106 Mouterijen 300 50 100 C 30 300 4.2
1598 1107 Mineraalwater- en frisdrankfabrieken 10 0 100 50 R 100 3.2
16 12 -
16 12 - VERWERKING VAN TABAK
160 120 Tabakverwerkende industrie 200 30 50 C 30 200 4.1
17 13 -
17 13 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL
171 131 Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100 30 100 3.2
172 132 0 Weven van textiel:
172 132 1 - aantal weefgetouwen < 50 10 10 100 0 100 3.2
172 132 2 - aantal weefgetouwen ^ 50 10 30 300 Z 50 300 4.2
173 133 Textielveredelingsbedrijven 50 0 50 10 50 3.1
174, 175 139 Vervaardiging van textielwaren 10 0 50 10 50 3.1
1751 1393 Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken 100 30 200 10 200 4.1
176, 177 139, 143 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen 0 10 50 10 50 3.1
18 14 -
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18 14
VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN 
BONT

181 141 Vervaardiging kleding van leer 30 0 50 0 50 3.1
183 142, 151 Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont 50 10 10 10 50 3.1
19 15 -
19 15 - VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)
191 151, 152 Lederfabrieken 300 30 100 10 300 4.2
192 151 Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) 50 10 30 10 50 D 3.1
193 152 Schoenenfabrieken 50 10 50 10 50 3.1
20 16 -

20 16
HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, 
RIET, KURK E.D.

2010.1 16101 Houtzagerijen 0 50 100 50 R 100 3.2
2010.2 16102 0 Houtconserveringsbedrijven:
2010.2 16102 1 - met creosootolie 200 30 50 10 200 4.1
2010.2 16102 2 - met zoutoplossingen 10 30 50 10 50 3.1
202 1621 Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 100 30 100 10 100 3.2
203, 204,
205 162 0 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout 0 30 100 0 100 3.2
203, 204,
205 162 1

Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 
200 m2 0 30 50 0 50 3.1

21 17 -

21 17
VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN 
KARTONWAREN

2111 1711 Vervaardiging van pulp 200 100 200 C 50 R 200 4.1
2112 1712 0 Papier- en kartonfabrieken:
2112 1712 1 - p.c. < 3 t/u 50 30 50 C 30 R 50 3.1
2112 1712 2 - p.c. 3 - 15 t/u 100 50 200 C Z 50 R 200 4.1
2112 1712 3 ■o O V II cn 200 100 300 C Z 100 R 300 4.2
212 172 Papier- en kartonwarenfabrieken 30 30 100 C 30 R 100 3.2
2121.2 17212 0 Golfkartonfabrieken:
2121.2 17212 1 - p.c. < 3 t/u 30 30 100 C 30 R 100 3.2
2121.2 17212 2 ■o O V II co 50 30 200 C Z C

O o 73 200 4.1
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22 58 -

22 58
UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN 
OPGENOMEN MEDIA

2221 1811 Drukkerijen van dagbladen 30 0 100 C 10 100 3.2
2222 1812 Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) 30 0 100 10 100 3.2
23 19 -

23 19
AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; BEWERKING SPLIJT- 
/KWEEKSTOFFEN

2320.2 19202 A Smeeroliën- en vettenfabrieken 50 0 100 30 R 100 3.2
2320.2 19202 B Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie 300 0 100 50 R 300 4.2
2320.2 19202 C Aardolieproduktenfabrieken n.e.g. 300 0 200 50 R 300 D 4.2
24 20 - VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN
2411 2011 0 Vervaardiging van industriële gassen:
2412 2012 Kleur- en verfstoffenfabrieken 200 0 200 C 200 R 200 D 4.1
2413 2012 0 Anorg. chemische grondstoffenfabrieken:
2413 2012 1 - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 100 30 300 C 300 R 300 D 4.2
2414.1 20141 A0 Organ. chemische grondstoffenfabrieken:
2414.1 20141 A1 - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 300 10 200 C 300 R 300 D 4.2
2414.1 20141 B0 Methanolfabrieken:
2414.1 20141 B1 - p.c. c 100.000 t/j 100 0 200 C 100 R 200 4.1
2414.1 20141 B2 - p.c. ^ 100.000 t/j 200 0 300 C Z 200 R 300 4.2
2414.2 20149 0 Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synth.):
2414.2 20149 1 - p.c. c 50.000 t/j 300 0 200 C 100 R 300 4.2
242 202 0 Landbouwchemicaliënfabrieken:
243 203 Verf, lak en vernisfabrieken 300 30 200 C 300 R 300 D 4.2
2441 2120 0 Farmaceutische grondstoffenfabrieken:
2441 2110 1 - p.c. c 1.000 t/j 200 10 200 C 300 R 300 4.2
2442 2120 0 Farmaceutische produktenfabrieken:
2442 2120 1 - formulering en afvullen geneesmiddelen 50 10 50 50 R 50 3.1
2451 2041 Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken 300 100 200 C 100 R 300 4.2
2452 2042 Parfumerie- en cosmeticafabrieken 300 30 50 C

Q
Ĺ

OLO 300 4.2
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2462 2052 0 Lijm- en plakmiddelenfabrieken:
2462 2052 1 - zonder dierlijke grondstoffen 100 10 100 50 100 3.2
2464 205902 Fotochemische produktenfabrieken 50 10 100 50 R 100 3.2
2466 205903 A Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken 50 10 50 50 R 50 3.1
2466 205903 B Overige chemische produktenfabrieken n.e.g. 200 30 100 C 200 R 200 D 4.1
247 2060 Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken 300 30 300 C 200 R 300 4.2
25 22 -

25 22
VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN
KUNSTSTOF

2511 221101 Rubberbandenfabrieken 300 50 300 C 100 R 300 4.2
2512 221102 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:
2512 221102 1 - vloeropp. c 100 m2 50 10 30 30 50 3.1
2512 221102 2 - vloeropp. ^ 100 m2 200 50 100 50 R 200 4.1
2513 2219 Rubber-artikelenfabrieken 100 10 50 50 R 100 D 3.2
252 222 0 Kunststofverwerkende bedrijven:
252 222 1 - zonder fenolharsen 200 50 100 100 R 200 4.1
252 222 2 - met fenolharsen 300 50 100 200 R 300 4.2

252 222 3
- productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van 
kunststofbouwmaterialen 50 30 50 30 50 3.1

26 23 -

26 23
VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN 
GIPSPRODUKTEN

261 231 0 Glasfabrieken:

261 231 1 - glas en glasprodukten, p.c. c 5.000 t/j 30 30 100 30 100 3.2
261 231 2 - glas en glasprodukten, p.c. ^ 5.000 t/j 30 100 300 C Z 50 R 300 4.2
261 231 3 - glaswol en glasvezels, p.c.c 5.000 t/j 300 100 100 30 300 4.2
2615 231 Glasbewerkingsbedrijven 10 30 50 10 50 3.1
262, 263 232, 234 0 Aardewerkfabrieken:
262, 263 232, 234 2 - vermogen elektrische ovens totaal ^ 40 kW 30 50 100 30 100 3.2
264 233 A Baksteen en baksteenelementenfabrieken 30 200 200 30 200 4.1
264 233 B Dakpannenfabrieken 50 200 200 100 R 200 4.1
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2651 2351 0 Cementfabrieken:
2652 235201 0 Kalkfabrieken:
2652 235201 1 - p.c. c 100.000 t/j 30 200 200 30 R 200 4.1
2653 235202 0 Gipsfabrieken:
2653 235202 1 - p.c. c 100.000 t/j 30 200 200 30 R 200 4.1
2661.1 23611 0 Betonwarenfabrieken:
2661.1 23611 1 - zonder persen, triltafels en bekistingtrille 10 100 200 30 200 4.1
2661.1 23611 2 - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. c 100 t/d 10 100 300 30 300 4.2
2661.2 23612 0 Kalkzandsteenfabrieken:
2661.2 23612 1 - p.c. c 100.000 t/j 10 50 100 30 100 3.2
2661.2 23612 2 - p.c. ^ 100.000 t/j 30 200 300 Z 30 300 4.2
2662 2362 Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken 50 50 100 30 100 3.2
2663, 2664 2363, 2364 0 Betonmortelcentrales:
2663, 2664 2363, 2364 1 - p.c. c 100 t/u 10 50 100 10 100 3.2
2663, 2664 2363, 2364 2 - p.c. ^ 100 t/u 30 200 300 Z 10 300 4.2
2665, 2666 2365, 2369 0 Vervaardiging van produkten van beton, (vezel)cement en gips:
2665, 2666 2365, 2369 1 - p.c. c 100 t/d 10 50 100 50 R 100 3.2
2665, 2666 2365, 2369 2 - p.c. ^ 100 t/d 30 200 300 Z 200 R 300 4.2
267 237 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:
267 237 1 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m2 10 30 100 0 100 D 3.2
267 237 2 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. ^ 2.000 m2 10 30 50 0 50 3.1
267 237 3 - met breken, zeven of drogen, v.c. c 100.000 t/j 10 100 300 10 300 4.2
2681 2391 Slijp- en polijstmiddelen fabrieken 10 30 50 10 50 D 3.1
2682 2399 A0 Bitumineuze materialenfabrieken:
2682 2399 A1 - p.c. c 100 t/u 300 100 100 30 300 4.2
2682 2399 B0 Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol):
2682 2399 B1 - steenwol, p.c. ^ 5.000 t/j 100 200 300 C Z 30 300 4.2
2682 2399 B2 - overige isolatiematerialen 200 100 100 C 50 200 4.1
2682 2399 C Minerale produktenfabrieken n.e.g. 50 50 100 50 100 D 3.2
2682 2399 D0 Asfaltcentrales: p.c.c 100 ton/uur 100 50 200 30 200 4.1
2682 2399 D1 - asfaltcentrales, p.c. ^ 100 ton/uur 200 100 300 Z 50 300 4.2
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27 24 -
27 24 - VERVAARDIGING VAN METALEN
272 241 0 IJzeren- en stalenbuizenfabrieken:
273 243 0 Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen:
273 243 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 300 30 300 4.2
274 244 A0 Non-ferro-metaalfabrieken:
274 244 A1 - p.c. < 1.000 t/j 100 100 300 30 R 300 4.2
274 244 B0 Non-ferro-metaalwalserijen, -trekkerijen e.d.:
2751,2752 2451, 2452 0 IJzer- en staalgieterijen/ -smelterijen:
2751,2752 2451, 2452 1 - p.c. < 4.000 t/j 100 50 300 C 30 R 300 4.2
2753, 2754 2453, 2454 0 Non-ferro-metaalgieterijen/ -smelterijen:
2753, 2754 2453, 2454 1 - p.c. < 4.000 t/j 100 50 300 C 30 R 300 4.2
28 25 -

28 25, 31
VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUKTEN VAN METAAL 
(EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.)

281 251,331 0 Constructiewerkplaatsen:

281 251,331 1 - gesloten gebouw 30 30 100 30 100 3.2
281 251,331 1a - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2 30 30 50 10 50 3.1
281 251,331 2 - in open lucht, p.o. < 2.000 m2 30 50 200 30 200 4.1
281 251,331 3 - in open lucht, p.o. ^ 2.000 m2 50 200 300 Z 30 300 4.2
2821 2529, 3311 0 Tank- en reservoirbouwbedrijven:
2821 2529, 3311 1 - p.o. < 2.000 m2 30 50 300 30 R 300 4.2
2822, 2830 2521, 2530, 3311 Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels 30 30 200 30 200 4.1
284 255, 331 A Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven 10 30 200 30 200 4.1
284 255, 331 B Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. 50 30 100 30 100 D 3.2
284 255, 331 B1 Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2 30 30 50 10 50 D 3.1
2851 2561, 3311 0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:
2851 2561, 3311 1 - algemeen 50 50 100 50 100 3.2
2851 2561, 3311 10 - stralen 30 200 200 30 200 D 4.1
2851 2561, 3311 11 - metaalharden 30 50 100 50 100 D 3.2
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2851 2561, 3311 12 - lakspuiten en moffelen 100 30 100 50 R 100 D 3.2
2851 2561, 3311 2 - scoperen (opspuiten van zink) 50 50 100 30 R 100 D 3.2
2851 2561, 3311 3 - thermisch verzinken 100 50 100 50 100 3.2
2851 2561, 3311 4 - thermisch vertinnen 100 50 100 50 100 3.2
2851 2561, 3311 5 - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten) 30 50 100 30 100 3.2
2851 2561,3311 6 - anodiseren, eloxeren 50 10 100 30 100 3.2
2851 2561, 3311 7 - chemische oppervlaktebehandeling 50 10 100 30 100 3.2
2851 2561, 3311 8 - emailleren 100 50 100 50 R 100 3.2
2851 2561, 3311 9 - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed) 30 30 100 50 100 3.2
2852 2562, 3311 1 Overige metaalbewerkende industrie 10 30 100 30 100 D 3.2
2852 2562, 3311 2 Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. c200m2 10 30 50 10 50 D 3.1
287 259, 331 A0 Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:
287 259, 331 A1 - p.o. c 2.000 m2 30 50 200 30 200 4.1
287 259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. 30 30 100 30 100 3.2
287 259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. c200 m2 30 30 50 10 50 3.1
29 27, 28, 33
29 27, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN
29 27, 28, 33 0 Machine- en apparatenfabrieken incl. reparatie:
29 27, 28, 33 1 - p.o. c 2.000 m2 30 30 100 30 100 D 3.2
29 27, 28, 33 2 - p.o. ^ 2.000 m2 50 30 200 30 200 D 4.1
29 28, 33 3 - met proefdraaien verbrandingsmotoren ^ 1 MW 50 30 300 Z 30 300 D 4.2
30 26, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS
30 26, 28, 33 -
30 26, 28, 33 A Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie 30 10 30 10 30 2
31 26, 27, 33 -

31 26, 27, 33
VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN 
EN BENODIGDH.

311 271,331 Elektromotoren- en generatorenfabrieken incl. reparatie 200 30 30 50 200 4.1
312 271,273 Schakel- en installatiemateriaalfabrieken 200 10 30 50 200 4.1
313 273 Elektrische draad- en kabelfabrieken 100 10 200 100 R 200 D 4.1
314 272 Accumulatoren- en batterijenfabrieken 100 30 100 50 100 3.2
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315 274 Lampenfabrieken 200 30 30 300 R 300 4.2

32 26, 33
VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN
EN -BENODIGDH.

321 t/m 323 261,263, 264, 331 Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. 30 0 50 30 50 D 3.1
3210 2612 Fabrieken voor gedrukte bedrading 50 10 50 30 50 3.1
33 26, 32, 33 -

33 26, 32, 33
VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN 
INSTRUMENTEN

33 26, 32, 33 A
Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. 
incl. reparatie 30 0 30 0 30 2

34 29 -

34 29
VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN 
OPLEGGERS

341 291 0 Autofabrieken en assemblagebedrijven
341 291 1 - p.o. < 10.000 m2 100 10 200 C 30 R 200 D 4.1
341 291 2 - p.o. ^ 10.000 m2 200 30 300 Z 50 R 300 4.2
3420.1 29201 Carrosseriefabrieken 100 10 200 30 R 200 4.1
3420.2 29202 Aanhangwagen- en opleggerfabrieken 30 10 200 30 200 4.1
343 293 Auto-onderdelenfabrieken 30 10 100 30 R 100 3.2
35 30 -

35 30
VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, 
AANHANGWAGENS)

351 301,3315 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:

351 301,3315 1 - houten schepen 30 30 50 10 50 3.1
351 301,3315 2 - kunststof schepen 100 50 100 50 R 100 3.2
351 301,3315 3 - metalen schepen < 25 m 50 100 200 30 200 4.1
352 302, 317 0 Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:
352 302, 317 1 - algemeen 50 30 100 30 100 3.2
352 302, 317 2 - met proefdraaien van verbrandingsmotoren ^ 1 MW 50 30 300 Z 30 R 300 4.2
353 303,3316 0 Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:
353 303, 3316 1 - zonder proefdraaien motoren 50 30 200 30 200 4.1
354 309 Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 30 10 100 C

O o 73 100 3.2
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355 3099 Transportmiddelenindustrie n.e.g. 30 30 100 30 100 D 3.2
36 31 -

36 31
VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN
N.E.G.

361 310 1 Meubelfabrieken 50 50 100 30 100 D 3.2
361 9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 0 10 10 0 10 1
362 321 Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10 10 30 2
363 322 Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30 10 30 2
364 323 Sportartikelenfabrieken 30 10 50 30 50 3.1
365 324 Speelgoedartikelenfabrieken 30 10 50 30 50 3.1
3663.1 32991 Sociale werkvoorziening 0 30 30 0 30 2
3663.2 32999 Vervaardiging van overige goederen n.e.g. 30 10 50 30 50 D 3.1
37 38 -
37 38 - VOORBEREIDING TOT RECYCLING
372 383202 A0 Puinbrekerijen en -malerijen:
372 383202 A1 - v.c. < 100.000 t/j 30 100 300 10 300 4.2
372 383202 B Rubberregeneratiebedrijven 300 50 100 50 R 300 4.2
372 383202 C Afvalscheidingsinstallaties 200 200 300 C 50 300 4.2
40 35 -

40 35
PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN 
WARM WATER

40 35 B0 bio-energieinstallaties electrisch vermogen < 50 MWe:

40 35 B1
- covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, GFT en 
reststromen voedingsindustrie 100 50 100 30 R 100 3.2

40 35 B2 - vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa 50 50 100 30 R 100 3.2

40 35 C0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:
40 35 C1 - < 10 MVA 0 0 30 C 10 30 2
40 35 C2 - 10 - 100 MVA 0 0 50 C 30 50 3.1
40 35 C3 - 100 - 200 MVA 0 0 100 C 50 100 3.2
40 35 C4 - 200 - 1000 MVA 0 0 300 C Z 50 300 4.2
40 35 D0 Gasdistributiebedrijven:
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40 35 D1 - gascompressorstations vermogen < 100 MW 0 0 300 C 100 300 4.2
40 35 D5 - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D 0 0 50 C 50 R 50 3.1
40 35 E0 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:
40 35 E1 - stadsverwarming 30 10 100 C 50 100 3.2
41 36 -
41 36 - WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER
41 36 A0 Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:
41 36 A2 - bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling 10 0 50 C 30 50 3.1
41 36 B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:
41 36 B1 - < 1 MW 0 0 30 C 10 30 2
41 36 B2 - 1 - 15 MW 0 0 100 C 10 100 3.2
41 36 B3 - ^ 15 MW 0 0 300 C 10 300 4.2
45 41, 42, 43 -
45 41, 42, 43 - BOUWNIJVERHEID
45 41, 42, 43 0 Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m2 10 30 100 10 100 3.2
45 41, 42, 43 1 - bouwbedrijven algemeen: b.o. ^ 2.000 m2 10 30 50 10 50 3.1
45 41, 42, 43 2 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m2 10 30 50 10 50 3.1
45 41, 42, 43 3 - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o^ 1000 m2 0 10 30 10 30 2
50 45, 47 -

50 45, 47
HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; 
BENZINESERVICESTATIONS

501 451 Groothandel in vrachtauto's (incl. import) 10 10 100 10 100 3.2
5020.4 45204 A Autoplaatwerkerijen 10 30 100 10 100 3.2
5020.4 45204 C Autospuitinrichtingen 50 30 30 30 R 50 3.1
51 46 -
51 46 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING
5121 4621 0 Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders 30 30 50 30 R 50 3.1

5121 4621 1
Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders met een 
verwerkingscapaciteit van 500 ton/uur of meer 100 100 300 Z 50 R 300 4.2

5122 4622 Grth in bloemen en planten 10 10 30 0 30 2
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5123 4623 Grth in levende dieren 50 10 100 C 0 100 3.2
5124 4624 Grth in huiden, vellen en leder 50 0 30 0 50 3.1
5125, 5131 46217, 4631 Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen 30 10 30 50 R 50 3.1
5132, 5133 4632, 4633 Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën 10 0 30 50 R 50 3.1
5134 4634 Grth in dranken 0 0 30 0 30 2
5135 4635 Grth in tabaksprodukten 10 0 30 0 30 2
5136 4636 Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30 0 30 2
5137 4637 Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10 30 0 30 2
5138, 5139 4638, 4639 Grth in overige voedings- en genotmiddelen 10 10 30 10 30 2
514 464, 46733 Grth in overige consumentenartikelen 10 10 30 10 30 2
5148.7 46499 0 Grth in vuurwerk en munitie:
5148.7 46499 1 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton 10 0 30 10 V 30 2
5148.7 46499 2 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton 10 0 30 50 V 50 3.1
5148.7 46499 5 - munitie 0 0 30 30 30 2
5151.1 46711 0 Grth in vaste brandstoffen:
5151.1 46711 1 - klein, lokaal verzorgingsgebied 10 50 50 30 50 3.1
5151.2 46712 0 Grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen:
5151.2 46712 1 - vloeistoffen, o.c. < 100.000 m3 50 0 50 200 R 200 D 4.1
5151.2 46712 3 - tot vloeistof verdichte gassen 50 0 50 300 R 300 D 4.2
5151.3 46713 Grth minerale olieprodukten (excl. brandstoffen) 100 0 30 50 100 3.2
5152.1 46721 0 Grth in metaalertsen:
5152.1 46721 1 - opslag opp. < 2.000 m2 30 300 300 10 300 4.2
5152.2 /.3 46722, 46723 Grth in metalen en -halffabrikaten 0 10 100 10 100 3.2
5153 4673 0 Grth in hout en bouwmaterialen:
5153 4673 1 - algemeen: b.o. > 2000 m2 0 10 50 10 50 3.1
5153 4673 2 - algemeen: b.o. ^ 2000 m2 0 10 30 10 30 2
5153.4 46735 4 zand en grind:
5153.4 46735 5 - algemeen: b.o. > 200 m2 0 30 100 0 100 3.2
5153.4 46735 6 - algemeen: b.o. ^ 200 m2 0 10 30 0 30 2
5154 4674 0 Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:
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5154 4674 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m2 0 0 50 10 50 3.1
5154 4674 2 - algemeen: b.o. c = 2.000 m2 0 0 30 0 30 2
5155.1 46751 Grth in chemische produkten 50 10 30 100 R 100 D 3.2
5155.2 46752 Grth in kunstmeststoffen 30 30 30 30 R 30 2
5156 4676 Grth in overige intermediaire goederen 10 10 30 10 30 2
5157 4677 0 Autosloperijen: b.o. > 1000 m2 10 30 100 30 100 3.2
5157 4677 1 - autosloperijen: b.o. ^ 1000 m2 10 10 50 10 50 3.1
5157.2/3 4677 0 Overige groothandel in afval en schroot: b.o. > 1000 m2 10 30 100 10 100 D 3.2
5157.2/3 4677 1 - overige groothandel in afval en schroot: b.o. ^ 1000 m2 10 10 50 10 50 3.1
518 466 0 Grth in machines en apparaten:
518 466 1 - machines voor de bouwnijverheid 0 10 100 10 100 3.2
518 466 2 - overige 0 10 50 0 50 3.1
519 466, 469 Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. 0 0 30 0 30 2
52 47 DETAILHANDEL EN REPARATIE T.BV. PARTICULIEREN
5261 4791 Postorderbedrijven 0 0 50 0 50 3.1
60 47 -
60 49 - VERVOER OVER LAND
6021.1 493 Bus-, tram- en metrostations en -remises 0 10 100 C 0 100 D 3.2
6023 493 Touringcarbedrijven 10 0 100 C 0 100 3.2

6024 494 0
Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. > 
1000 m2 0 0 100 C 30 100 3.2

6024 494 1
- Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. ^ 
1000 m2 0 0 50 C 30 50 3.1

603 495 Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 0 0 30 C 10 30 D 2
63 52 -
63 52 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER
6311.1 52241 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. zeeschepen:
6311.1 52241 2 - stukgoederen 0 30 300 C 100 R 300 D 4.2
6311.1 52241 7 - tankercleaning 300 10 100 C 200 R 300 4.2
6311.2 52242 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart:
6311.2 52241 1 - containers 0 10 300

Q
Ĺ

OLO 300 4.2
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6311.2 52242 10 - tankercleaning 300 10 100 200 R 300 4.2
6311.2 52242 2 - stukgoederen 0 10 100 50 R 100 D 3.2
6311.2 52242 3 - ertsen, mineralen, e.d., opslagopp. c 2.000 m2 30 200 300 30 300 4.2
6311.2 52242 5 - granen of meelsoorten , v.c. c 500 t/u 50 300 200 50 R 300 4.2
6311.2 52242 7 - steenkool, opslagopp. c 2.000 m2 50 300 300 50 300 4.2
6312 52102, 52109 A Distributiecentra, koelhuizen 30 10 50 C 50 R 50 D 3.1
6312 52109 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 0 0 30 C 10 30 2
6321 5221 2 Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties) 10 0 100 C 30 100 3.2
64 53 -
64 53 - POST EN TELECOMMUNICATIE
641 531,532 Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C 0 30 2
642 61 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C 0 10 1
71 77 -

71 77
VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE 
ROERENDE GOEDEREN

712 7712, 7739 Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's) 10 0 50 10 50 D 3.1

713 773 Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 10 0 50 10 50 D 3.1
714 772 Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 10 10 30 10 30 D 2
72 62
72 62 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE
72 58, 63 B Datacentra 0 0 30 C 0 30 2

74

63, 69tm71, 
73,74,77,78,
80tm82

74

63, 69tm71, 
73,74,77,78,
80tm82 OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

747 812 Reinigingsbedrijven voor gebouwen 50 10 30 30 50 D 3.1

7481.3 74203 Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 C 10 30 2
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90 37, 38, 39 -
90 37, 38, 39 - MILIEUDIENSTVERLENING
9001 3700 A0 RWZI's en gierverwerkingsinricht., met afdekking voorbezinktanks:
9001 3700 A1 - < 100.000 i.e. 200 10 100 C 10 200 4.1
9001 3700 A2 - 100.000 - 300.000 i.e. 300 10 200 C Z 10 300 4.2
9001 3700 B rioolgemalen 30 0 10 C 0 30 2
9002.1 381 A Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d. 50 30 50 10 50 3.1
9002.1 381 B Gemeentewerven (afval-inzameldepots) 30 30 50 30 R 50 3.1
9002.1 381 C Vuiloverslagstations 200 200 300 30 300 4.2
9002.2 382 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:
9002.2 382 A2 - kabelbranderijen 100 50 30 10 100 3.2
9002.2 382 A4 - pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) 50 10 30 10 50 3.1
9002.2 382 A5 - oplosmiddelterugwinning 100 0 10 30 R 100 D 3.2
9002.2 382 A6 - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW 300 200 300 C Z 50 300 D 4.2
9002.2 382 A7 - verwerking fotochemisch en galvano-afval 10 10 30 30 R 30 2
9002.2 382 B Vuilstortplaatsen 300 200 300 10 300 4.2
9002.2 382 C0 Composteerbedrijven:
9002.2 382 C3 - belucht v.c. < 20.000 ton/jr 100 100 100 10 100 3.2
9002.2 382 C4 - belucht v.c. > 20.000 ton/jr 200 200 100 30 200 4.1
9002.2 382 C5 - GFT in gesloten gebouw 200 50 100 100 R 200 4.1
92 59 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

0 Schietinrichtingen:
1 -binnenbanen: geweer- en pistoolbanen 0 0 200 10 200

93 96 -
93 96 - OVERIGE DIENSTVERLENING
9301.1 96011 A Wasserijen en strijkinrichtingen 30 0 50 C 30 50 3.1
9301.1 96011 B Tapijtreinigingsbedrijven 30 0 50 30 50 3.1
9301.2 96012 Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30 30 R 30 2
9301.3 96013 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30 0 30 2
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Bestemmingen

Bedrijventerrein

Verkeer

(dubbelbestemmingen)

L-G

L-R

L-W

WR-A2

Leiding - Gas

Leiding - Riool

Leiding - Water

Waarde - Archeologie 2

Aanduidingen
(gebiedsaanduidingen)

35 Ke

40 Ke

45 Ke

50 Ke
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