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1. INLEIDING 

1.   1. Aanleiding en opzet van het plan 

In de loop van de jaren is het aantal bestemmingsplannen, uitwerkingen, 
wijzigingen, partiële herzieningen en gevoerde artikel 19-procedures in de 
gemeente Dronten naar een fors aantal gegroeid. Een aantal vigerende 
bestemmingsplannen is van oudere datum en sluit niet goed meer aan op 
de huidige planologische praktijk. In het kader van de brede planmatige 
aanpak streeft de gemeente dan ook naar een opschoning en actualisering 
van het bestand van bestemmingsplannen. 
Over de gehele gemeente vigeerden vóór de actualisatie nog circa 180 be-
stemmingsplannen (inclusief uitwerkingen, herzieningen en wijzigingen). Dit 
aantal zal na de actualisatie teruggebracht zijn tot circa 30. 
Het afstemmen van verschillende plannen tot één eenduidige regeling voor 
grotere, aaneengesloten gebieden, zal bovendien de rechtsgelijkheid voor 
de bewoners ten goede komen en tegelijkertijd de toetsing en handhaving. 
Dit heeft de gemeente er onder andere toe doen besluiten alle bestaande 
bedrijventerreinen onder te brengen in één integraal Bestemmingsplan Be-
drijventerreinen. Concreet zijn dit de volgende bedrijventerreinen: 
 
- Bedrijventerrein Dronten Noord te Dronten; 
- Bedrijventerrein Business Zone Delta te Dronten; 
- Bedrijventerreinen De Kolk, Tarpan en Spelwijk te Swifterbant; 
- Bedrijventerreinen Noorderbaan en Oldebroekerweg te Biddinghuizen; 
 
Met de integratie van deze bedrijventerreinen in één bestemmingsplan 
wordt een helder beeld gegeven van het gemeentelijk beleid ten aanzien 
van de bedrijventerreinen.  
 
Voor de ontwikkeling van een aantal van deze bedrijventerreinen (Business 
Zone Delta, Tarpan en Oldebroekerweg) zijn in het recente verleden be-
stemmingsplannen opgesteld welke in onderhavig bestemmingsplan wor-
den samengevoegd en, evenals de vigerende bestemmingsplannen voor 
de overige bedrijventerreinen, geactualiseerd zullen worden.  
 
In hoofdstuk 5 zal nader worden ingegaan op de bestemmingsplanme-
thodiek.  

1.   2. Begrenzing van de plangebieden 

Bij de begrenzing van de plangebieden van de bedrijventerreinen is af-
stemming gezocht met de in voorbereiding zijnde bestemmingsplannen 
voor het buitengebied, de verschillende woongebieden en het bedrijventer-
rein Rendierweg. Tevens is afstemming gezocht met de ligging van het 
toekomstige tracé van de Hanzespoorlijn. 
In de figuren 1 tot en met 3 op de volgende pagina’s zijn de begrenzingen 
van de verschillende bedrijventerreinen aangegeven, met daarbij een op-
somming van de (globale) plangrenzen.   
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Business Zone Delta en Dronten Noord te Dronten: 
- noordzijde:  de Dronterrringweg; 
- westzijde:  de Rendierweg; 
- zuidzijde:  het tracé van de Hanzelijn; 
- oostzijde:  de Biddingringweg. 

 
Figuur 1. Begrenzing bedrijventerreinen te Dronten 
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Tarpan en De Kolk te Swifterbant: 
- noordoostzijde: de Biddingweg met in het verlengde de Tarpanweg; 
- zuidzijde:  de bebouwde kom van Swifterbant; 
- zuidwesten: de Beverweg; 
- noordwestzijde: de kavelsloot langs achterzijde bedrijfskavels en het 

bosperceel; 

F

 

B

iguur 2. Begrenzing bedrijventerreinen te Swifterbant 
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Noorderbaan en Oldebroekerweg te Biddinghuizen: 
- noordwestzijde: de Hoge Vaart; 
- noordoostzijde: de kavelsloot langs achterzijde bedrijfspercelen; 
- zuidoostzijde: de Oldebroekerweg; 
- zuidwestzijde: de Baan; 
 

Figuur 3. Begrenzing bedrijventerreinen te Biddinghuizen 
 

1.   3. Vigerende bestemmingsplannen 

Met onderhavig bestemmingsplan worden de volgende vigerende bestem-
mingsplannen geheel of gedeeltelijk vervangen: 
 
Bedrijventerreinen Dronten  
 Industrieterrein Woonkern Dronten 01-12-1971 02-12-1971 
 Uitwerking Fazantendreef I  03-12-1974 07-03-1975 
 Industrieterrein Pioniersweg  30-10-1975 03-06-1976 
 Uitwerking Fazantendreef II  06-06-1978 30-08-1978 
 Woonwagen Subcentrum   12-02-1979 03-09-1979  
 Handelspark I    23-04-1981 16-03-1982 
 1e herz. v.d. uitwerking en wijziging  

industrieterrein De Fazantendreef III 24-03-1987 14-05-1987 
 Herziening 15 bestemmingsplannen 

i.v.m. zonering industrieterreinen 
conform Wet Geluidhinder  26-02-1987 17-06-1987 

 Business Zone Delta Oost 3010  29-11-2001 16-07-2002 
 Businesszone Delta  

herziening Seksinrichting   22-02-2001 28-05-2001 
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Bedrijventerreinen Biddinghuizen 
 Bedrijventerrein Oldebroekerweg 27-04-2000 23-04-2000; 
 Bedrijventerrein Plantweg-Noorderbaan 19-02-1998 18-01-1999 
 Industrieterrein Biddinghuizen  03-07-1995 06-10-1995; 

 
Bedrijventerreinen Swifterbant 
 Bedrijventerrein Tarpan    27-04-2000 23-08-2000 
 Bedrijventerrein Tarpan  

herziening ex artikel 30 WRO  28-06-2001 11-10-2001 
 Industrieterrein De Kolk   26-06-1986 10-10-1986 
 1e Uitwerking De Kolk   03-11-1992 05-01-1993 
 Woonkern Swifterbant   01-12-1971 02-12-1971 

1.   4. Digitalisering 

Het voorliggende bestemmingsplan is een analoge (papieren) versie, in de 
vorm zoals de Wet op de Ruimtelijke Ordening en het Besluit op de ruimte-
lijke ordening voorschrijft. Van het plan is eveneens een digitale versie ont-
wikkeld. Daarmee wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de in-
formatietechnologie biedt en wordt tevens ingespeeld op de wensen van de 
rijksoverheid inzake digitale toegankelijkheid van informatie aan de burger. 
  
Het digitale bestemmingsplan voldoet aan alle eisen die aan een digitaal 
bestemmingsplan worden gesteld. Hierbij kan worden gedacht aan het IM-
RO, NEN 3610 gemeentelijk en NEN 1878 model. Het digitale bestem-
mingsplan kan hierdoor in het automatiseringssysteem worden geïmple-
menteerd voor bijvoorbeeld de ontsluiting via Intra- en/of internet. Tevens 
kan het plan digitaal worden uitgewisseld. 
 
In verband met de in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) op te nemen 
nevenschikking zal het analoge bestemmingsplan naast het digitale plan 
blijven bestaan. Beide plannen zijn overigens identiek, het analoge plan is 
een 'uitdraai' van het digitale plan. 

1.   5. Leeswijzer 

Het bestemmingsplan is als volgt opgebouwd. In het volgende hoofdstuk 
(2) wordt allereerst het beleidskader uiteengezet, waarin onder andere 
wordt ingegaan op de provinciale en gemeentelijke beleidsuitgangspunten 
ten aanzien van de bedrijven(terreinen) in de gemeente Dronten. Vervol-
gens gaat hoofdstuk 3 in op de ruimtelijke en functionele aspecten van de 
bedrijventerreinen die in onderhavig bestemmingsplan herbestemd worden. 
In hoofdstuk 4 wordt daarna een verantwoording gegeven ten aanzien van 
de milieu- en omgevingsaspecten die van belang zijn voor het bestem-
mingsplan. 
De vertaling van het beleid, de uitgangspunten en de milieu- en omgevings-
aspecten naar de voorschriften en de plankaart vindt plaats in hoofdstuk 5. 
Tot slot zal in hoofdstuk 6 ingegaan worden op de economische en maat-
schappelijke uitvoerbaarheid van het plan. 
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2. BELEIDSUITGANGSPUNTEN 

2.   1. Provinciale beleidsuitgangspunten 

Het provinciaal omgevingsbeleid is neergelegd in het Omgevingsplan Fle-
voland (vastgesteld op 2 november 2000). In dit plan wordt het integrale 
omgevingsbeleid neergelegd voor de periode 2001-2005 met een doorkijk 
naar 2015. Het Omgevingsplan is in de plaats getreden van het Streekplan, 
het Milieubeleidsplan en het Waterhuishoudingsplan. 
In het Omgevingsplan Flevoland is het streven verwoord van de provincie 
naar een voortgaande groei in Flevoland zodanig dat inwonertal, verbindin-
gen, voorzieningenniveau, werkgelegenheid en inkomensvorming goed op 
elkaar zijn afgestemd. 
Wat betreft bedrijvigheid richt de provincie zich op kwaliteitsverhoging van 
de Flevolandse bedrijventerreinen en een duurzame (her)ontwikkeling 
daarvan door een integrale benadering van belangen op het gebied van mi-
lieu, water, ruimtelijke ordening en economie.  
In het omgevingsplan wordt als algemeen knelpunt voor alle gemeenten de 
beperkte mogelijkheden voor vestiging van bedrijven in de hogere milieuca-
tegorieën (4 en 5) aangemerkt. De werkelijke capaciteit op daarvoor be-
stemde terreinen is afgenomen doordat op of bij deze terreinen functies zijn 
ontstaan die zich niet goed met deze categorieën laten combineren. De 
provincie vindt het noodzakelijk dat er voldoende ruimte blijft voor bedrijven 
in de zwaardere milieucategorieën.  
Voor een gemeente met meerdere kernen dient volgens de provincie het 
accent te liggen op de ontwikkeling van bedrijvigheid in de hoofdkern. Ver-
der is van belang dat gemeenten inspelen op de tendensen van een grote-
re vraag naar specifieke terreinen, clustering van bedrijven en duurzame 
bedrijventerreinen.  
De beide bedrijventerreinen in de kern Dronten worden in het provinciaal 
beleid dan ook aangemerkt als gemengde terreinen met een bovenlokale 
functie, in tegenstelling tot de bedrijventerreinen van de Swifterbant en Bid-
dinghuizen, met een meer lokale functie. 
 
Voor de bedrijventerreinen in Dronten is het verder van belang dat in de 
komende jaren verder gewerkt wordt aan de ontwikkeling van de Hanzelijn 
en de aanleg van een nieuwe wegverbinding (A23) tussen Lelystad en 
Zwolle. De planning voor de Hanzelijn is dan ingebruikname van deze lijn 
omstreeks 2010 zal geschieden. Voor de wegverbinding (A23) wordt uitge-
gaan van een tracé dat zoveel mogelijk gebundeld is met de spoorlijn en 
dat in een noordelijke boog om de bedrijventerreinen van Dronten loopt. 
Het Omgevingsplan geeft aan dat in het gebied tussen de te verwachten 
A23 en de Hanzelijn de nadruk ligt op de verdere ontwikkeling van (ge-
mengde) bedrijventerreinen. In het omgevingsplan is de (globale) ligging 
van het tracé reeds opgenomen. Inmiddels is bekend dat de weg zal wor-
den aangelegd in de vorm van een Provinciale weg (N23) in plaats van een 
Rijksweg (A23). Het voorkeurstracé van zowel de weg als de Hanzelijn is 
aangegeven in figuur 4.  
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iguur 4. voorkeurstracé ligging Hanzespoorlijn en N23 

enslotte wordt in het Omgevingsplan aandacht geschonken aan het pro-
inciaal beleid omtrent de waterhuishouding in Flevoland. Hierbij staan de 
egrippen watersysteembenadering, veiligheid tegen wateroverlast en de 
asisfunctie voor de watersystemen centraal. 
an alle watersystemen in de provincie wordt een zogeheten basisfunctie 

oegekend. Deze is gericht op de realisering van veerkrachtige watersyste-
en die duurzaam beheerd en ontwikkeld kunnen worden. 
e waterhuishoudkundige infrastructuur in Flevoland heeft als basisfunctie 
et bergen en afvoeren van overtollige neerslag en kwel. Het waterbeheer-
ysteem dient volledig te zijn toegesneden op de eisen die de afvoer stelt, 
aarmee de risico's op wateroverlast tot een minimum worden beperkt. In-
repen in de systemen mogen niet leiden tot een negatieve beïnvloeding 
an de mogelijkheden voor duurzaam beheer, gebruik en ontwikkeling van 
et systeem. 
an alle watersystemen in de provincie wordt een zogeheten basisfunctie 

oegekend. Deze is gericht op de realisering van veerkrachtige watersyste-
en die duurzaam beheerd en ontwikkeld kunnen worden. 
e waterhuishoudkundige infrastructuur in Flevoland heeft als basisfunctie 
et bergen en afvoeren van overtollige neerslag en kwel. Het waterbeheer-
ysteem dient volledig te zijn toegesneden op de eisen die de afvoer stelt, 
aarmee de risico's op wateroverlast tot een minimum worden beperkt. In-
repen in de systemen mogen niet leiden tot een negatieve beïnvloeding 
an de mogelijkheden voor duurzaam beheer, gebruik en ontwikkeling van 
et systeem. 
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2.   2. Gemeentelijke beleidsuitgangspunten 

Structuurvisie
 
Algemeen  
Het gemeentelijk beleid ten aanzien van ruimtelijke ontwikkeling van haar 
bedrijvigheid is grotendeels neergelegd in de Structuurvisie Dronten 2020 
(juni 1997). In de structuurvisie wordt een weloverwogen koersbepaling ge-
geven voor de toekomstige ontwikkelingsrichting van de gemeente. De 
structuurvisie biedt daarmee een kader voor het opstellen van bestem-
mingsplannen.  
Het algemeen beleid met betrekking tot werkgelegenheid richt zich op het 
volgende: 
 Tegen de achtergrond van de beoogde bevolkingsgroei richt het beleid 

zich op versterkte inzet voor een verdere groei van het aantal arbeids-
plaatsen; 

 De versterkte inzet voor de groei van het aantal arbeidsplaatsen dient 
samen te gaan met betere afstemming tussen de soort arbeidsplaatsen 
en de aanwezige beroepsbevolking; 

 Minimale taakstelling is dat de verhouding tussen beschikbare arbeids-
plaatsen en de beroepsbevolking op hetzelfde niveau blijft als op de 
peildatum (1995) het geval was: namelijk 57%. Een bevolkingsgroei 
naar 46.000 inwoners betekent dan een toename van het aantal ar-
beidsplaatsen van 7300 naar ruim 11.000 een structurele daling onder 
dit niveau is de reden om de ambities voor de woninggroei kritisch te 
bezien; 

 Als streefwaarde voor de werkgelegenheidsontwikkeling is 13.000 ar-
beidsplaatsen in 2020 te hanteren. Deze waarde ligt onder het niveau 
van de groei over de periode 1985-1995, omdat rekening gehouden 
moet worden met minder gemakkelijke marktcondities; 

 Uitgangspunten voor het beleid is dat niet zozeer het realiseren van op-
pervlakte aan bedrijventerrein voorop staat, maar het ontwikkelen van 
gunstige vestigingsvoorwaarden en het naar de markt uitdragen daar-
van via een doelgerichte acquisitie; 

 In het verlengde van het vorige punt zullen de inspanningen sterker ge-
richt moeten worden op arbeidsplaatsen in sectoren die passen bij het 
arbeidsaanbod. Dat vereist een verdergaande differentiatie in het werk-
gelegenheidsaanbod. Concreet houdt dat in dat in de midden en hogere 
segmenten het aanbod extra versterking behoeft om te bewerkstelligen 
dat een groter aandeel van nieuwe arbeidsplaatsen in de gemeente 
door Drontenaren wordt bezet dan nu het geval is (43%). Wanneer dit 
aandeel groeit naar 60% is dat affectiever voor de werkgelegenheid van 
Drontenaren (en pendelbeperking) dan een aantal arbeidsplaatsen van 
15.000 in plaats van 13.000. Met name de zakelijke dienstverlening 
(kantoren) zou een extra impuls kunnen gebruiken en het aantal werk-
lozen kunnen verminderen. 

 
De werkgelegenheidsproblematiek vraagt om een zo effectief mogelijk be-
leid op het gebied van de werkgelegenheid, waardoor een samenhangend 
strategisch kader werkgelegenheid zal worden uitgewerkt.  
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Bij dit strategisch kader zal aandacht besteed worden aan de volgende as-
pecten: 
 Streven naar segmentatie van bedrijfsterreinen; 
 Zorgvuldig omgaan met condities en locaties; 
 Opwaardering van bestaande bedrijfsterreinen; 
 Meer sturing van de overheid bij de uitgifte van grond; 
 Het groen imago van de gemeente; 
 Inpassen van het beleid in een regioperspectief; 
 Kansen voor vervoer/opslag/communicatie/logistiek/handel; 
 Inspelen op de markt voor kleinschalige werkvormen; 
 Zorg en aandacht voor voldoende uitbreidingsmogelijkheden. 

 
Bedrijventerreinen Dronten 
Ten aanzien van het Bedrijventerrein Business Zone Delta geeft het struc-
tuurplan aan dat dit terrein gezien de ligging en omvang geschikt is om ook 
bedrijven van een grotere schaal te accommoderen, waarbij dient te wor-
den aangegeven dat een terughoudend beleid gevoerd wordt ten aanzien 
van ruimte-extensieve bedrijven. Tenslotte dient de zone langs het toekom-
stige tracé van de Hanzespoorlijn ontwikkeld te worden voor bedrijven met 
een representatief karakter, waarbij ook het groene imago van Dronten 
naar voren mag komen. 
Ook voor het bedrijventerrein Dronten Noord geldt dat de zuidelijke rand-
zone van dit terrein opgewaardeerd dient te worden in het licht van de aan-
leg van de Hanzelijn, waadoor het terrein aan deze zijde als zichtlocatie 
kan worden aangemerkt.  

F

B

iguur 5. Structuurvisie Dronten 2020 (uitsnede Dronten) 
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Bedrijventerreinen Biddinghuizen 
Voor Biddinghuizen reserveert de structuurvisie nog circa 10 hectare voor 
de uitbreiding van het bedrijventerrein Noorderbaan (zie figuur 6). Inmid-
dels is de ontwikkeling van dit bedrijventerrein, Oldebroekerweg geheten, in 
volle gang. Na voltooiing van dit terrein verdient een ontwikkeling in noor-
delijke richting de voorkeur. 
De bedrijventerreinen in Biddinghuizen lenen zich volgens de structuurvisie 
het best voor vestiging van lokaalgebonden bedrijven, waarbij de naar de 
Baan en de Oldebroekerweg gekeerde delen het meest geschikt zijn voor 
kleinschalige, meer representatieve bedrijvigheid. 
In de Structuurschets Biddinghuizen (2000) vindt een nadere uitwerking 
van de structuurvisie plaats, waaronder voor wat betreft de ontwikkeling 
van bedrijventerreinen. Naast voornoemde aspecten wordt in de structuur-
schets nog ingegaan op de algemene vraagverbreding van bedrijven waar-
bij de aard van de vestigingslocatie een belangrijke rol gaat spelen. Tevens 
wordt de behoefte onderstreept aan woon-werk locaties. Deze zijn voorzien 
in een strook langs de Baan.  

F
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iguur 6. Structuurvisie Dronten 2020 (uitsnede Biddinghuizen) 

 
edrijventerreinen Swifterbant 
oor Swifterbant geldt evenals voor Biddinghuizen dat de ontwikkeling er-
an in het teken staat van het behoud van het karakter van een ‘kleine 
ern’. Dit houdt ondermeer in dat de bedrijventerreinen in principe bedoeld 
ijn voor de vestiging van lokaalgeboden bedrijvigheid en/of qua aard en 
chaal passend bij de omgeving.  
en aanzien van de inrichting van de bestaande terreinen in het dorp, geldt 
at de openbare ruimte (Spelwijk, De Kolk) de nodige verbetering verdient 
m de vestigingsvoorwaarden voor nieuwe bedrijven te verbeteren.  
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In de structuurvisie wordt verder nog aangegeven dat rekening moet wor-
den gehouden met een verdere uitbreiding van het bedrijventerrein De Kolk 
in zuidoostelijke richting, grenzend aan de Dronterringweg (zie figuur 7). Dit 
bedrijventerrein is inmiddels in ontwikkeling onder de naam “bedrijventer-
rein Tarpan”. De ontsluiting van het bedrijventerrein is gekoppeld aan de 
Tarpanweg. Op de langere termijn is een verdere uitbreiding in noordelijke 
richting denkbaar, waarbij het bestaande bosgebied zoveel mogelijk ge-
handhaafd moet blijven.  
Ook voor Swifterbant is een structuurschets (1997) opgesteld waarin de ge-
wenste ruimtelijke ontwikkeling van de kern nader is uitgewerkt. Naast de 
voornoemde gewenste uitbreiding wordt in de structuurschets nog aan-
dacht geschonken aan de verbetering en inrichting van de bestaande ter-
reinen, met name voor wat betreft de Kolk. De voormalige RWZI op dit ter-
rein is in de structuurschets als ‘nieuw bedrijventerrein’ aangemerkt en voor 
de invulling hiervan geldt dat aard en verschijningsvorm van de bedrijven 
op dit terrein moeten passen bij het zicht van de naastgelegen jachthaven. 
Ook voor wat betreft het zicht van de bedrijventerreinen langs de Dronter-
ringweg, en de daarop aansluitende toegangswegen, dient aandacht ge-
schonken te worden aan de presentatie ervan. Het streven is hier gericht 
op kwalitatief hoogwaardige bedrijven met een daarop afgestemde inrich-
ting van de (openbare) ruimte.    

F

 
 
 
 

B

iguur 7.  Structuurvisie Dronten 2020 (uitsnede Swifterbant) 
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Bedrijfswoningen op bedrijventerreinen 
 
De gemeenteraad van Dronten heeft op 17 maart 2003 beleid vastgesteld 
inzake bedrijfswoningen op haar bedrijventerreinen. Aanleiding voor dit be-
leid is de steeds stringenter wordende milieuwetgeving.  
Dit kan beperkingen opleveren van bedrijfswoningen op bedrijventerreinen 
voor bedrijven. In toenemende mate blijkt namelijk dat bewoners van be-
drijfswoningen steeds meer dezelfde kwaliteitseisen aan de woonomgeving 
gaan stellen als mensen die in een rustige woonwijk wonen.  
Op grond van de Wet Milieubeheer worden bedrijfswoningen beschouwd 
als gevoelige bestemmingen, die bescherming behoeven. In veel gevallen 
is deze bescherming gelijk aan die voor een reguliere woning. Hierdoor kan 
de oprichting van een bedrijfswoning problemen opleveren voor de uitoefe-
ning van de werkzaamheden en mogelijk in uitbreidingsplannen van een 
nabijgelegen bedrijf zonder woning. Bedrijfswoningen kunnen dus rem-
mend werken op een verdere ontwikkeling van de bedrijventerreinen. 
Deze problematiek heeft ertoe geleid dat de gemeente nieuwe bedrijfswo-
ningen op haar bedrijventerreinen in principe uitsluit.  
 
Economische visie  
 
De economische visie ‘Het werkt in Dronten’ Juli 2003 Commissie Augus-
tus 2003 een toekomstvisie op economisch gebied tot het jaar 2010. in de 
visie wordt enerzijds neergezet waar de gemeente Dronten op economisch 
gebied staat en wat de sterke en zwakke kanten zijn. Anderzijds probeert 
de visie een antwoord te geven op de vraag welke koers gevolgd zou moe-
ten worden. In de visie wordt ingezet op een verder uitbouw en verbreding 
van de reeds aanwezige economisch sterke sectoren en het aantrekken 
van nieuwe structuurversterkende bedrijvigheid. Daarvoor wil de gemeente 
continu een optimaal (kwantitatief en kwalitatief) aanbod aan werklocaties 
kunnen bieden. Kansrijke sectoren in Dronten zijn onder andere de zake-
lijke dienstverlening en de niet-commerciële dienstverlening 
Speciale aandacht gaat daarbij uit naar een verbreding van het kantoren-
aanbod, aangezien de kantorenstrook op het bedrijventerrein Business Zo-
ne Delta op dit moment de enige hoogwaardige locatie is waar solitaire 
kantoren zich kunnen vestigen. Dit betekent dat niet volledig in de behoefte 
kan worden voorzien en dat verdere ontwikkeling van deze branche in 
Dronten hoge prioriteit meekrijgt. Er is hiervoor dan ook een aparte kanto-
renvisie opgesteld. 
Verder stelt de visie dat binnen de kernen Dronten, Swifterbant en Bidding-
huizen bedrijfsverzamelgebouwen met halletjes voor starters ontwikkeld 
kunnen worden, aangezien dit type bedrijfshuisvesting ideaal kan zijn voor 
startende ondernemers.  
 
Kantorenvisie 
 
In de Kantorenvisie Dronten, naar een gedifferentieerd aanbod (mei 2004) 
wordt aangegeven waar de kansen voor de kantorensector in Dronten lig-
gen en hoe daarop kan worden ingespeeld.  
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In de kantorenvisie wordt ingezet op het creëren van een gedifferentieerder 
aanbod in kantorenlocaties. Eén van de kantorenlocaties die in de nota 
wordt genoemd is de kantorenstrook op Business Zone Delta. Deze locatie 
onderscheid zich door het aanbod voor grotere kantoren met een minimale 
oppervlakte van circa 1000 m².    
 
Detailhandel 
 
Het detailhandelsbeleid ten aanzien van de detailhandel in de gemeente is 
neergelegd in de Detailhandelsnota Dronten Werken aan Winkels (actie-
plan 2001-2010). Met deze nota heeft de gemeente de ambitie om ener-
zijds de economische potenties maximaal te benutten en de investeringen 
van het bedrijfsleven te stimuleren. Anderzijds dient middels deze Nota het 
plaatsvinden van ongewenste ontwikkelingen voor winkelvoorzieningen 
voorkomen te worden.  
Eén van de hoofdpunten waarop in deze Nota wordt ingezet is een heldere 
keuze in locatie en concept ten aanzien van volumineuze detailhandel op 
perifere locaties in Dronten. Op dit moment vindt in deze branche een clus-
tering plaats op twee locaties: aan De Noord en op het bedrijventerrein Bu-
siness Zone Delta. Zowel de branchering als de locaties zelf verdienen een 
kwaliteitsverbetering. Gezien echter de economische mogelijkheden voor 
grootschalige detailhandel in Dronten kan een verdergaande concentratie 
en een vernieuwing in deze branche niet op twee locaties plaatsvinden. Er 
is daarom gekozen voor een thematisering in grootschalige detailhandel. 
Dit heeft ertoe geleid dat De Noord, vanwege de ligging ten opzichte van 
het centrum en met het oog op de herontwikkeling van dit gebied als sta-
tionsgebied, aangewezen is als concentratiegebied rond het thema wonen 
(meubelen, woondecoratie, keukens/sanitair). Andersoortige grootschalige 
detailhandel behoren hier dus niet toe en daarvoor is in principe ruimte voor 
op andere locaties in Dronten.  
Gezien de ligging en aanwezige infrastructuur op Business Zone Delta 
heeft dit terrein een meer regionale functie in het grootschalig aanbod, wat 
voor een plaats als Dronten maar tot op zekere hoogte van toepassing is. 
Een dergelijk perifeer gelegen bedrijventerrein heeft op zich wel de ruimte 
maar geen echte locationele en functionele meerwaarde voor grootschalige 
detailhandel. Dit geldt met name voor grootschalige detailhandel rond het 
thema wonen. Dit type detailhandel is het meest geschikt voor vestiging 
rondom De Noord, voor wat betreft het gedeelte tussen het nieuwe station 
en het centrum. Voor overige grootschalige detailhandel (tuincentra, bouw-
markten, autobedrijven etc.) is in beperkte mate ruimte op de bedrijven-
terreinen van Dronten. Wel zal ten aanzien van de vestiging van dergelijke 
grootschalige detailhandelsvestigingen op de bedrijventerreinen van Dron-
ten een restrictief beleid worden gevoerd. Dit betekent dat er terughoudend 
wordt omgegaan met aanvragen voor vestiging van nieuwe bedrijven uit 
deze branche. Ten gunste van een gezonde bedrijfsvoering van de reeds 
gevestigde bedrijven zullen hiervoor wel enige mogelijkheden tot kleine uit-
breidingen aanwezig blijven.  
In de voorschriften van onderhavig bestemmingsplan is dit beleid vertaald 
(zie ook hoofdstuk 5). 
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Milieubeleid  
 
Het Milieubeleidsplan Dronten (december 1998) heeft betrekking op de pe-
riode 1999-2002 en is verlengd tot tenminste 2003. De hoofddoelstelling 
van dit plan is het streven naar een duurzame ontwikkeling van de ge-
meente Dronten.  
De gemeente Dronten onderhoudt een bedrijvenbestand met daarin alle re-
levante milieugegevens van de aanwezige bedrijven. Alle bedrijven zijn 
voorzien van een adequate milieuvergunning.  
Bij nieuwe bedrijven die zich in de gemeente willen vestigen wordt bezien 
of het bedrijf past binnen het streven naar duurzaamheid. Er wordt terug-
houdend omgegaan met bedrijven die veel hinder geven, relatief veel ruim-
te in beslag nemen en veel materialen en/of energie gebruiken. 
 
Verkeersbeleid
 
Het gemeentelijk verkeersbeleid is vastgelegd in het Gemeentelijk Verkeer- 
en Vervoerplan (februari 2004). Met dit plan wordt een bevordering van de 
verkeersveiligheid en de bereikbaarheid binnen de gemeente nagestreefd.  
Het plan legt de functie van wegen en straten in de gemeente vast waarbij, 
in aansluiting op het Categoriseringsplan (1999), onderscheid gemaakt 
wordt tussen verkeersgebieden en verblijfsgebieden. De verkeersgebieden 
dragen zorg voor een snelle verkeersveilige afwikkeling van het auto-
verkeer, verbinden de belangrijkste herkomsten en bestemmingen binnen 
de gemeente met elkaar en bieden aansluitmogelijkheden op het regionale 
en landelijke hoofdwegennet. Alle wegen en straten op de bedrijventer-
reinen binnen de gemeente zijn aangewezen als gebiedsontsluitingswegen 
(50 km/u) en vallen daarmee onder deze verkeersgebieden.  
Dit heeft er in onderhavig bestemmingsplan toe geleid dat alle wegen en 
straten onder een uniforme verkeersbestemming zijn gebracht.  
 
Groenbeleid  
 
Het Groenbeleidsplan Industrieterreinen gemeente Dronten (1995) geeft 
een richtlijn voor inrichting en beheer van het openbaar groen op de indu-
strieterreinen in Dronten en geeft zicht op de voorgestane ontwikkeling van 
het groen, op korte en lange termijn. Tevens worden aandachtspunten voor 
de (gewenste) inrichting van industrieterreinen gegeven. Eén van die aan-
dachtspunten is de representatieve uitstraling van met name zichtlocaties. 
Hier is het van belang dat groen op de juiste plaatsen moet worden toege-
past, dan wel bewust niet wordt toegepast ter behoud van de zichtlocatie. 
Voor terreinranden die grenzen aan een woonwijk is een dichte beplanting 
wel wenselijk. Verder is bijzondere beplanting als markering aan te bevelen 
op bijzondere punten en entrees van een bepaald gebied.  
Ook op bedrijventerreinen zelf dient aandacht te worden besteed aan het 
op de juiste manier toepassen van het groen. De wegenhiërarchie kan bij-
voorbeeld met behulp van de juiste soort beplanting nader geaccentueerd 
worden.  
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Tenslotte wordt in het groenbeleidsplan nog opgemerkt dat parkeren in de 
openbare ruimte niet altijd ten goede komt aan de (uitstraling van) het aan-
wezige groen. In nieuw te ontwerpen situaties dient hier aandacht aan be-
steed te worden door bijvoorbeeld het ontwerpen met ruimere wegprofielen 
dan wel het parkeren op eigen terrein te laten plaatsvinden.   

2.   3. Waterbeleid 

In het kabinetsstandpunt "Anders omgaan met water, Waterbeleid in de 21e 
eeuw" is de Watertoets aangekondigd. Naar aanleiding van dit kabinets-
standpunt is in 2001 een startovereenkomst ondertekend door de betrok-
ken overheden. Eén van de acties uit deze startovereenkomst is het nader 
concretiseren van de Watertoets.  
Voor de provinciale uitwerking van dit instrument Watertoets is binnen het 
programma "Waterbeleid 21e eeuw in Flevoland" een ambtelijke werkgroep 
ingesteld, de Werkgroep Watertoets Flevoland. Deze werkgroep, bestaan-
de uit vertegenwoordigers van provincie, gemeenten, waterschap en Rijks-
waterstaat, heeft onder meer de notitie De Watertoets toegepast in Flevo-
land uitgebracht. In deze notitie worden drie niveaus onderscheden waarop 
de waterbeheerder betrokken kan worden bij het planproces. Afhankelijk 
van het type ruimtelijk plan kunnen de waterbeheerder en initiatiefnemer 
besluiten het wateradvies niet in een apart formeel wateradvies vast te leg-
gen, maar te volstaan met een gespreksverslag, inclusief de gemaakte af-
spraken, van de bespreking tussen de partijen. Gezien de omvang van dit 
bestemmingsplan voor alle bedrijventerreinen is het waterschap in dit geval 
wel om een separaat advies gevraagd.  
In de waterparagraaf (paragraaf 4.9) is verwoord hoe met dit wateradvies is 
omgegaan. 
 
Wat betreft de waterstaatkundige verzorging van het plangebied en om-
geving is deze in handen van het Waterschap Zuiderzeeland. Het beleid 
van het waterschap is verwoord in het Waterbeheersplan 2002-2005.  
Hoofddoelstelling van het waterschap is het bereiken en behouden van ge-
zonde en veerkrachtige watersystemen die door hun inrichting en beheer 
bijdragen aan een veilig en duurzaam, leefbaar beheersgebied Zuiderzee-
land. 
Voor de algemene functie stedelijk water, zoals het water in de bebouwde 
kom is aangeduid in het Omgevingsplan, zijn in het waterbeheersplan 
(norm)doelstellingen opgenomen. Het waterschap streeft echter naar een 
onderverdeling van het stedelijk water in functies met bijbehorende doel-
stellingen.  
Een dergelijke onderverdeling wil het waterschap tezamen met de gemeen-
te afstemmen op de stedelijke situatie en opnemen in stedelijke waterplan-
nen.  
Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de belevingswaarde van stedelijk 
water. Voor de gemeente Dronten zal een dergelijk waterplan in de planpe-
riode van het beheersplan worden gemaakt. 
Om te komen tot een duurzaam en veerkrachtig watersysteem kan in de 
toekomst zowel in bestaand als in nieuw stedelijk gebied een ander, meer 
op de situatie aangepast, peilbeheer worden gehanteerd. 
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3. RUIMTELIJKE EN FUNCTIONELE ASPECTEN 

3.   1. Algemeen 

In dit hoofdstuk zal nader ingezoomd worden op de ruimtelijke en functio-
nele aspecten van de verschillende bedrijventerreinen. Naast de huidige en 
gewenste kwaliteit van de terreinen in het algemeen en de aanwezige (be-
drijfs)functies zelf, zal per bedrijventerrein aandacht besteed worden aan 
de (openbare) ruimte, waaronder het groen, de verkeersstructuur en het 
water. 

3.   2.  Bedrijventerrein Dronten Noord 

Ruimtelijke beschrijving 
Het bedrijventerrein Dronten Noord is één van de oudere bedrijventerreinen 
van Dronten en is gelegen in het noorden van de kern Dronten.  
Het bedrijventerrein is ongeveer 92 hectare groot en bestaat voornamelijk 
uit grote bedrijfsgebouwen en -hallen. Het terrein is van oorsprong ontwik-
keld als industrieterrein wat tot gevolg heeft dat er ten opzichte van de ove-
rige (nieuwere) bedrijventerreinen een groot aantal bedrijven uit de zogehe-
ten hogere milieucategorieën (4 en hoger) gevestigd zijn.  
Naast de genoemde bedrijven telt het bedrijventerrein diverse bedrijfswo-
ningen, met name langs de Ondernemingsweg en een woonwagencentrum 
in het uiterste zuidoosten van het gebied. 
 

Figuur 8. Ruimtelijke structuur Bedrijventerrein Dronten Noord 

 
De openbare ruimte bestaat uit een aantal wegen met ruime profielen, bre-
de groenstroken langs de randen en langs de Fazantendreef en water (in 
de vorm van de Lage Vaart en de daarop aansluitende insteekhaven).  
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Aan de noord- en oostkant wordt het plangebied begrensd door drukke ont-
sluitingswegen: de Dronterringweg en de Biddingringweg. Daarachter be-
gint het agrarisch buitengebied van de gemeente Dronten. Ten zuiden van 
het plangebied beginnen de woongebieden van de kern; de overgang van 
bedrijventerrein naar woongebied wordt gevormd door een ruime groen-
strook die bestemd is voor de nog aan te leggen Hanzelijn. 
In het westen wordt de begrenzing gevormd door de Lage Vaart die een 
ruimtelijke barrière vormt tussen het bedrijventerrein Dronten Noord en het 
naastgelegen Business Zone Delta. Het gedeelte rond de Pioniersweg is 
recent gerevitaliseerd met name voor wat betreft de wegen en het groen. 
 
Bedrijven 
De netto oppervlakte van het gehele terrein voor bedrijven bedraagt onge-
veer 40 hectare (totale oppervlakte minus groen, water, verkeersontsluiting 
en woonwagenkamp). De bedrijven verschillen naar activiteit sterk van el-
kaar. Zo zijn er op het bedrijventerrein onder meer een autorijschool en een 
kapper maar ook een autospuitbedrijf, een zeep- en wasmiddelenfabriek, 
een kunststofverwerkingsbedrijf, een vuurwerkgroothandel, een aantal vet-
smelterijen en een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Met betrekking tot opper-
vlakte, goothoogte en bouwvolume van de diverse bedrijven zijn er ook gro-
te verschillen. Zo is er een autoreparatiebedrijf met een oppervlakte van 
circa 70 m² op het terrein gevestigd, maar ook een pakhuis met een opper-
vlakte van circa 5.000 m². 
Als laatste kan gezegd worden dat het materiaal- en kleurgebruik grote ver-
schillen kent. Dit heeft geleid tot een bedrijventerrein waarvan het aanzicht 
nogal divers is en waar de wegen (en dan met name De Noord en de Fa-
zantendreef) de belangrijkste structurele elementen zijn. 
 
Wonen 
Vanaf het moment van ontwikkeling van het bedrijventerrein zijn er in de 
loop der tijd in totaal zeker 46 bedrijfswoningen op het terrein ontstaan. De-
ze bevinden zich voor het grootste gedeelte op het terrein ten oosten van 
de Noord met een concentratie langs de Ondernemingsweg en de Produk-
tieweg. 
In het uiterste zuidoosten van het bedrijventerrein is zoals gezegd nog een 
woonwagenlocatie aanwezig. Dit woonwagenkamp heeft een oppervlakte 
van ongeveer 9500 m² en bestaat uit 17 standplaatsen. Aan de oostkant is 
deze locatie recent uitgebreid met 7 standplaatsen.  
 
Verkeersstructuur 
De belangrijkste ontsluitingsweg van het bedrijventerrein wordt gevormd 
door De Noord. Deze noord-zuid lopende weg legt een verbinding met het 
centrum van Dronten in het zuiden en de Dronterringweg (richting Lely-
stad/Zwolle) in het noorden. Het gedeelte van het bedrijventerrein ten oos-
ten van de Noord wordt ontsloten middels een aansluiting met de Fazan-
tendreef. Vanaf deze weg ontsluiten verschillende wegen de kleinere ge-
bieden van het bedrijventerrein. Het gedeelte van het bedrijventerrein ten 
westen van De Noord wordt ontsloten middels een aansluiting van de Han-
delsweg op De Noord die vervolgens weer aansluit op de Pioniersweg en 
de Installatieweg/Produktieweg.  
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Voor het openbaar vervoer zijn De Noord, de Dronterringweg en de Bid-
dingringweg van belang. Hierover rijden een paar (inter)gemeentelijke bus-
lijnen van en naar het centrum van Dronten. 
In de nabije toekomst zal het bedrijventerrein per openbaar vervoer beter 
bereikbaar worden door de aanleg van de Hanzespoorlijn met een station 
net ten zuiden van het bedrijventerrein. Door de aanleg van de lijn zal het 
bedrijventerrein aan deze zijde een zichtlocatie gaan vormen. In dit licht zal 
aan de uitstraling van het terrein aan met name deze zijde de komende ja-
ren de nodige aandacht besteed moeten gaan worden.  
 
Groen en water 
Vanaf de ring- en toegangswegen heeft het bedrijventerrein een groene uit-
straling. Dit komt hoofdzakelijk doordat het bedrijventerrein aan de noord-, 
oost- en zuidzijde omgeven wordt door brede en minder brede groen-
stroken met bomen.  
Op het bedrijventerrein zelf is het groen minder nadrukkelijk aanwezig. Hier 
bestaat de groenstructuur dan ook meer uit incidentele struiken, grasveld-
jes en/of bomen en her en der een brede groenstrook langs De Noord en 
de Fazantendreef. 
De enige vorm van oppervlaktewater in het plangebed is de Lage Vaart die 
langs de oostgrens van het plangebied loopt alsmede de Noorderhaven die 
van de Lage Vaart het plangebied insteekt. 

3.   3. Business Zone Delta 

Ruimtelijke beschrijving 
Ten westen van het bedrijventerrein Dronten Noord ligt het jongste bedrij-
venterrein van Dronten: Business Zone Delta. Dit bedrijventerrein heeft een 
omvang van circa 97 hectare en is voor het gemotoriseerd verkeer gunstig 
gelegen aan de noordwestkant van Dronten. Het terrein wordt ingesloten 
door een tweetal wegen aan de west- en noordzijde (respectievelijk de 
Rendierweg en de Dronterringweg), de Lage Vaart en Dronten Noord aan 
de oostzijde en een open strook waarin de Hanzelijn geprojecteerd is aan 
de zuidzijde. Ten zuiden van dit tracé ligt de in aanbouw zijnde woonbuurt 
De Munten III waar uiteindelijk circa 55 woningen gerealiseerd worden. 
Aan de westzijde vormt de Rendierweg voorlopig nog de grens tussen be-
bouwd gebied van Dronten en open agrarisch gebied. In de nabije toe-
komst zal aan de andere zijde van deze weg het bedrijventerrein Rendier-
weg (circa 110 hectare) ontwikkeld worden.  
Tot die tijd is voor nieuwe bedrijven nog voldoende ruimte op het tot nu toe 
jongste bedrijventerrein Business Zone Delta, aangezien dit terrein nog 
volop in ontwikkeling is.  
Het bedrijventerrein wordt in ruimtelijk opzicht onderverdeeld in een ooste-
lijk en een westelijk deel. Beide delen worden van elkaar gescheiden door 
de Rivierendreef welke de hoofdontsluiting vormt van het bedrijventerrein. 
Deze dreef vormt tevens de verbinding tussen de Dronterringweg en de 
woonwijk Dronten West ten zuiden van Business Zone Delta. Mede door de 
belangrijke functie heeft de Rivierendreef een allee-achtige inrichting ver-
kregen in een ruime groene setting met aan beide zijden twee bomenrijen. 
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Figuur 9. Ruimtelijke structuur Business Zone Delta 

 
Bedrijven 
Het deel ten westen van de Rivierendreef is zo goed als volledig ingericht. 
Het oostelijk deel bevindt zich daarentegen nog in de beginfase van invul-
ling en de bebouwing die er al is, is voornamelijk gerealiseerd in het ge-
deelte langs de Rivierendreef. Belangrijke randvoorwaarden voor de in-
richting van dit westelijk deel zijn verder de Lage Vaart, de Dronterringweg 
en het tracé van de Hanzespoorlijn. Verder is in de vigerende bestem-
mingsplannen Business Zone Delta (1995) en Bedrijventerrein Business 
Zone Delta Oost (3010) een zonering gehanteerd bij de inrichting van het 
bedrijventerrein. Deze zonering is gebaseerd op zowel ruimtelijke aspecten 
als wel milieuaspecten, waarbij onderscheid is gemaakt in 4 typologieën 
met globaal de volgende kenmerken: 
 
Type A:  traditionele bedrijven met een grootschalig karakter ( tot en 

met categorie 4) zonder specifieke beeldkwaliteitseisen; 
Type B: idem aan A maar dan met een ietwat kleinschaliger karakter; 
Type C: kleinschalige bedrijven (tot en met categorie 3) met hoge 

beeldkwaliteitseisen; 
Type D: startende bedrijfjes (maximaal categorie 3) in combinatie met 

een bedrijfswoning. 
 
Deze zonering is zoveel mogelijk ingepast in de bestemmingssystematiek 
van onderhavig bestemmingsplan (zie hoofdstuk 4 en 5). Naast deze zone-
ring is ten gunste van de gewenste ruimtelijke kwaliteit aanvullend op beide 
vigerende bestemmingsplannen een beeldkwaliteitsplan opgesteld dat 
naast het onderhavige bestemmingsplan blijft gelden.  
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Naast de bedrijven die zich binnen deze zones hebben gevestigd en nog 
kunnen vestigen, is in het vigerende bestemmingsplan Business Zone Del-
ta (1995) reeds rekening gehouden met de vestiging van een kunstijsbaan 
annex bedrijvencentrum. Dit complex is inmiddels gerealiseerd en bestaat 
naast de kunstijsbaan ‘Kwintus Nova’ uit bedrijfsgebouwen geïntegreerd 
rondom de ijsbaan. Door deze opzet vertoont het gehele complex aan alle 
zijden een samenhangend geheel dat beeldbepalend is langs het toekom-
stige tracé van de Hanzespoorlijn.   
 
Kantorenstrook 
Naast het bedrijventerrein en het complex van de kunstijsbaan is in het 
zuidoosten van Business Zone Delta een locatie gereserveerd voor de ves-
tiging van kantoren. Voor deze locatie zijn, in samenhang met het (toekom-
stige) stationsgebied, reeds randvoorwaarden opgesteld in de nota Busi-
ness Zone Delta Oost / Stationsgebied, Stedenbouwkundige randvoorwaar-
den kantoorontwikkeling (Februari 2003). Op basis van deze randvoor-
waarden is een aantal alternatieve verkavelingschetsen gemaakt. Het be-
stemmingsplan biedt in ieder geval de noodzakelijke juridisch-planolo-
gische ruimte voor het definitieve ontwerp.  
 
Het ontwerp gaat uit van een verkaveling waarbij de kantorengebouwen als 
losse gebouwen verdeeld zijn over de strook. De gebouwen verschillen on-
derling van elkaar doordat afwijkende maatvoeringen en vormen zijn ge-
hanteerd. Tevens zal er niet gewerkt worden met duidelijke rooilijnen wat 
geresulteerd heeft in een vrije positionering van de kantorengebouwen in 
deze strook.  
Verder is als uitgangspunt gehanteerd dat de gebouwen niet al te dicht op 
de ontsluitingswegen mogen staan, om zodoende het groene karakter van 
deze strook beter te kunnen ervaren. Op dit laatste punt wordt afgeweken 
van het genoemde bestemmingsplan Business Zone Delta (Oost) waarin 
nog een wandvorming langs deze zijde van het bedrijventerrein voorge-
staan werd. Hiervan is afgeweken doordat door de geringe afmetingen van 
de kantorenstrook vanaf het spoor deze wandvorming niet als zodanig er-
varen wordt waardoor uiteindelijk toch de voorkeur wordt gegeven voor een 
meer groene uitstraling.  
De gebouwen worden verder afwisselend ontsloten via de oude IJssel ten 
noorden van de locatie en de Kromme Rijn ten zuiden ervan, waarbij het 
parkeren aan de voorzijde (de ontsluitingszijde) van de gebouwen plaats-
vindt.  
Voor wat betreft de toegestane bouwhoogte wordt ook afgeweken van het 
voornoemde bestemmingsplan in die zin dat in onderhavig bestemmings-
plan een minimale bouwhoogte wordt aangehouden van 10 meter. Uitzon-
dering hierop vormen de kantoorgebouwen aan de zijde van de Rivieren-
dreef en de Lage Vaart. Deze gelden als accentbebouwing met een mini-
male bouwhoogte van 14 meter.  
Van deze maatvoering wordt in dit plan afgeweken doordat de gebouwen 
anders niet boven de geplande spoordijk uitkomen wat ten koste gaat van 
het gewenste representatieve karakter van deze zichtlocatie. 
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Wonen 
Het wonen op Business Zone Delta beperkt zich tot een strook langs de 
Rendierweg. Deze strook is bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein be-
doeld voor startende bedrijven die kleinschalig van aard zijn. Bedrijfswonin-
gen zijn vaak onlosmakelijk verbonden aan dit type bedrijvigheid. Om ver-
der zoveel mogelijk belemmeringen in milieuopzicht te voorkomen, zijn be-
drijfswoningen buiten deze strook niet toegestaan op het bedrijventerrein. 
 
Verkeersstructuur 
De belangrijkste ontsluitingsweg die door het Business Zone Delta loopt en 
het terrein verdeeld in twee deelgebieden is de Rivierendreef welke in het 
noorden aansluit op de Dronterringweg en in het zuiden de ontsluiting 
vormt voor de woonwijk Dronten-West. Deze hoofdontsluiting bestaat naast 
twee gescheiden rijstroken aan weerszijden uit een ventweg waar vandaan 
de aanliggende bedrijven zijn te bereiken. 
Zowel het oostelijk als het westelijk deel van het bedrijventerrein wordt door 
middel van een aantal interne verbindingswegen ontsloten. Een aantal van 
deze interne wegen hebben een directe aansluiting gekregen met de Rivie-
rendreef. In het westelijk deel zijn dat De Donge, De Linge en het Spaarne 
en in het oostelijk deel Het Gein en De Oude IJssel.  
De wegen op het bedrijventerrein zijn tenslotte royaal opgezet waardoor 
voldoende ruimte is voor (vracht)verkeer, openbaar vervoer en langzaam 
verkeer. 
 
Groen en water 
De groenstructuur op het bedrijventerrein is opgebouwd uit verschillende 
elementen, waaronder bomen, gazons en overige beplantingen. De meeste 
wegen op het bedrijventerrein worden aan één zijde begeleid door een bo-
menrij. De Rivierendreef door zijn belangrijke ontsluitingsfunctie zelfs aan 
beide zijden door een bomenrij.  
Langs de westzijde van het bedrijventerrein is een bossingel aanwezig 
langs de Rendierweg, welke naast een landschappelijke functie (overgang 
stad - landelijk gebied) ook een klimatologische functie heeft. Langs de 
zichtlocaties van het plangebied is eveneens ruimte gereserveerd voor een 
groene invulling. Hier kan gedacht worden aan groenzones met geclusterd 
opgaande beplanting. Deze is en zal uiteraard afgestemd (worden) op aan-
grenzende bedrijfsgebouwen.  
Het water op Business Zone Delta beperkt zich, evenals op het naastgele-
gen bedrijventerrein Dronten Noord, tot de Lage Vaart aan de oostzijde van 
het terrein die de grens vormt tussen beide terreinen. 

3.   4. Bedrijventerreinen Biddinghuizen 

Ruimtelijke beschrijving 
De bedrijventerreinen van Biddinghuizen bevinden zich aan de noordoost-
kant van het dorp ten oosten van de dorpsontsluitingsweg de Baan. Deze 
weg vormt tezamen met de begeleidende brede groenstroken en de jacht-
haven een belangrijk scheidend element tussen de werk- en de woonge-
bieden van het dorp.  
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Aan deze noordoostzijde van De Baan liggen twee bedrijventerreinen, het 
bedrijventerrein Noorderbaan in het noorden en een uitbreiding van dit ter-
rein in de richting van de Oldebroekerweg ten zuiden ervan.  
Het bedrijventerrein Noorderbaan is aldus het oudste van de twee en wordt 
op twee plekken ontsloten vanaf de Baan. Opvallend is dat de interne ruim-
telijke opbouw van het terrein niet zozeer geënt is op deze weg maar meer 
op de Hoge Vaart, die de noordelijke begrenzing van het terrein vormt. De 
interne ontsluitingswegen van het terrein zijn dan ook evenwijdig aan deze 
vaart gesitueerd, met de bedrijfskavels hier haaks op.  
De inrichting van het bedrijventerrein is door de enigszins langzame invul-
ling ervan, vrij afwisselend. De circa 40 bedrijven die hier gevestigd zijn 
wisselen elkaar af  in verschijningsvorm en volume waardoor in de loop der 
jaren een betrekkelijk onsamenhangend geheel is ontstaan.  
Ten zuiden van het bedrijventerrein Noorderbaan ligt het meest recente be-
drijventerrein van Biddinghuizen. Dit bedrijventerrein Oldebroekerweg 
vormt een uitbreiding op het terrein Noorderbaan en is nog in de ontwik-
kelingsfase. Het terrein wordt begrensd door de Noorderbaan en de kavel-
sloot langs de achterzijde van bedrijven langs de Oogstweg in het noorden.  
In het westen en zuiden wordt het terrein begrensd door respectievelijk de 
Baan en de Oldebroekerweg. Middels het in 2000 opgestelde bestem-
mingsplan is het bedrijventerrein onderverdeeld in twee fasen. De eerste 
fase betreft de meest westelijke helft van het terrein alsmede een strook 
langs de noordkant. Op het bedrijventerrein zijn op dit moment circa 20 be-
drijven gevestigd, waarvan de helft uit een combinatie bestaat van wonen 
en werken. Daarnaast is een strook langs de Baan specifiek bedoeld voor 
het type bedrijven in de dienstverlenende branche, oftewel de vrije beroe-
pen in combinatie met het wonen. Het begrip dienstverlenend kan hier ruim 
worden opgevat in die zin dat bijvoorbeeld ook ateliers ten behoeve van 
kunstenaars hier mogelijk zijn. 
 
Voor de indeling van het bedrijventerrein wordt (evenals bij Business Zone 
Delta) op basis van het vigerende bestemmingsplan een zonering aange-
houden, waarbij onderscheid is gemaakt tussen een aantal typologieën op 
basis van milieu- en beeldkwaliteitsaspecten. Dit heeft een vertaling gekre-
gen in de milieuzonering en bebouwingsbepalingen van onderhavig be-
stemmingsplan (zie hoofdstuk 5).  
De tweede fase van het bedrijventerrein is in het tot nu toe vigerende be-
stemmingsplan Bedrijventerrein Oldebroekerweg onder een wijzigingsbe-
voegdheid gebracht. Tot op heden is daar nog geen gebruik van gemaakt 
maar deze mogelijkheid dient wel te blijven bestaan, wat ertoe geleid heeft 
dat de wijzigingsbevoegdheid in onderhavig plan is overgenomen.   
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Figuur 10. Ruimtelijke Structuur bedrijventerreinen Biddinghuizen 

 
Bedrijven  
Het bedrijventerrein Noorderbaan is zo goed als ingevuld en bestaat uit cir-
ca 40 bedrijen uit uiteenlopende categorieën. Naast de reguliere klein- en 
middelschalige bedrijvigheid is een strook langs de Plantweg ingevuld met 
een combinatie van wonen en werken. Deze strook is gespiegeld in een-
zelfde strook langs de Ploegschaar op het naastgelegen bedrijventerrein 
Oldebroekerweg.  
Het vigerende bestemmingsplan Oldebroekerweg biedt verder nog moge-
lijkheden tot wonen en dienstverlenende bedrijven in het gedeelte van het 
terrein dat grenst aan de Baan. De invulling van dit deel met dergelijke re-
presentatieve bedrijven moet als het ware de etalage van het bedrijventer-
rein gaan vormen langs de Baan. Hiermee wordt aangesloten op het ge-
deelte tussen de Baan en de Noorderbaan dat reeds is ingevuld met dit 
soort bedrijven. Op deze wijze ontstaat een soort overgangszone van het 
woon- naar het werkgebied van Biddinghuizen. Het gedeelte wat op termijn 
ontwikkeld kan worden als een volgende fase van het bedrijventerrein be-
staat in de huidige situatie uit agrarische gronden inclusief een agrarische 
huiskavel, waarmee recht wordt gedaan aan de huidige functie ervan. 
 
Wonen 
Wonen komt op het bedrijventerrein Noorderbaan verspreid voor wat be-
lemmert werkt op de milieuruimte van de aanwezige bedrijven. Dit heeft tot 
gevolg gehad dat met de ontwikkeling van het bedrijventerrein Oldebroe-
kerweg alleen nog bedrijfswoningen zijn toegestaan in de strook wonen-
werken langs de Ploegschaar als aansluiting op eenzelfde strook op het 
bedrijventerrein Noordenbaan. Daarnaast zijn bedrijfswoningen toegestaan 
in de strook wonen en dienstverlenende bedrijven ter hoogte van de Baan. 
Voor het overige zijn bij de verdere invulling van dit terrein bedrijfswoningen 
zoveel mogelijk uitgesloten, overeenkomstig het gemeentelijk beleid. 
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Verkeersstructuur 
Het bedrijventerrein Noorderbaan wordt door de gelijknamige weg op twee 
punten ontsloten vanaf de Baan. Parallel aan de Hoge vaart wordt het be-
drijventerrein verder vanaf deze punten intern ontsloten. Zowel vanaf de 
Noorderbaan als vanaf de Plantweg is een directe verbinding gerealiseerd 
met het bedrijventerrein Oldebroekerweg. Dit bedrijventerrein heeft geen di-
recte aansluiting op de Baan en de externe ontsluiting vindt dan ook plaats 
op twee punten vanaf de Noorderbaan. In het westelijk deel van dit terrein 
is de interne ontsluiting al grotendeels gerealiseerd in tegenstelling tot het 
oostelijk deel waar dit nog plaats moet gaan vinden.    
 
Groen en water 
Met uitzondering van de randen langs de Baan en de Hoge Vaart kent het 
bedrijventerrein weinig structureel groen van enige betekenis. Door de 
randbeplanting langs de Hoge Vaart wordt het terrein vanaf deze zijde aan 
het oog onttrokken vanaf de Dronterringweg.  
Op het terrein zelf is begin jaren negentig met name in het gedeelte rond 
de Noorderbaan enige opgaande beplanting aangebracht, wat een meer 
gevarieerder straatbeeld heeft opgeleverd. Meer naar het oosten toe is het 
groen in geringere mate aanwezig.  
Voor het in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein Oldebroekerweg wordt een 
meer groener karakter voorgestaan. In het ontwerp voor dit terrein is vooral 
ingespeeld op de bestaande groenstructuur ten zuiden van de woon-werk 
locaties aan de Noorderbaan. De groenzone langs de Baan heeft hierbij als 
groen uitgangspunt gefungeerd.  
Langs de Baan en de Oldebroekerweg is in het ontwerp rekening gehou-
den met de realisatie van boomsingels als afscherming maar ook als pre-
sentatie van het bedrijventerrein. Op het terrein zelf bepalen bomenbe-
plantingen verder het groene karakter ervan. 
Het water op de bedrijventerreinen van Biddinghuizen beperkt zich tot de 
Hoge Vaart die de noordelijke afscheiding tussen de bedrijventerreinen en 
het agrarische gebied vormt. Verder bestaat het oppervlaktewater uit een 
aantal kavelsloten die rondom de terreinen gelegen zijn.   

3.   5. Bedrijventerreinen Swifterbant 

Ruimtelijke beschrijving  
In de bedrijventerreinen van Swifterbant kan onderscheid gemaakt worden 
tussen een drietal bedrijven: De Kolk, Spelwijk en Tarpan. 
Het Bedrijventerrein De Kolk is na Spelwijk het oudste en evenals Tarpan 
gelegen ten noordoosten van de Dronterringweg. Het terrein ligt in de hoek 
van de Dronterringweg en de Beverweg, aan het water ‘De Kolk’. De Dron-
terringweg is de belangrijkste doorgaande weg door Swifterbant en vanaf 
deze weg is het bedrijventerrein duidelijk zichtbaar. De bedrijven langs de-
ze weg zijn dan ook met de voorkant naar deze weg gekeerd. Van oor-
sprong is er niet veel aandacht besteed aan representativiteit, maar de 
laatste jaren is hier verbetering in gebracht. Door de groene stroken aan de 
zijde van het water De Kolk is het terrein vanaf de Beverweg voor een groot 
deel aan het zicht onttrokken. Ondanks dat het bedrijventerrein aan het wa-
ter gesitueerd is, heeft het geen relatie met het water.  
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Het aan de haven gelegen terrein van de voormalige rioolwaterzuivering 
(RWZI) zal worden uitgegeven als bedrijventerreinen. 
De inrichting van het terrein zelf is enigszins sober en de openbare ruimte 
is puur op de functionaliteit van het terrein gericht.   
 
Ten zuidoosten van het oudste bedrijventerrein van Swifterbant is het 
nieuwste bedrijventerrein Tarpan in ontwikkeling. Dit bedrijventerrein is in 
ruimtelijk opzicht als het ware een uitbreiding van De Kolk en strekt zich uit 
tot aan de Tarpanweg. Op het terrein zijn inmiddels een aantal bedrijven 
aanwezig met een concentratie van een strook kleinschalige bedrijven in 
combinatie met bedrijfswoningen langs de Tarpanweg.  
Bij het opstellen van het ontwerp voor het bedrijventerrein is de ligging van 
het terrein langs de Dronterringweg als uitgangspunt genomen. Daarnaast 
is de bosstrook aan de noordoostzijde van het terrein belangrijk geweest bij 
de inpassing van het terrein in de omgeving. Langs de Tarpanweg is een 
groenstrook in ontwikkeling die de overgang van het bedrijventerrein naar 
het landelijk gebied moet waarborgen en waarmee aangesloten wordt op 
het genoemde bosgebied. Daarnaast heeft de structuur van het aangren-
zende bedrijventerrein De Kolk als uitgangspunt gefungeerd voor de in-
richting van Tarpan. Tenslotte hebben milieuaspecten, stedenbouwkundige 
en beeldkwaliteitseisen een rol gespeeld bij de indeling van het terrein. 
Evenals bij de overige nieuwe bedrijventerreinen van Dronten (w.o. Busi-
ness Zone Delta en Oldebroekerweg) is hiervoor gebruik gemaakt van een 
zonering, gebaseerd op milieu- en beeldkwaliteitsaspecten. Deze zijn ge-
ïntegreerd in de milieuzonering en bebouwingsbepalingen van onderhavig 
plan.   
Basis voor de structuur van het terrein is een U-vormige lus geweest, ge-
vormd door de wegen De Maalstroom, De Wieling en De Kil. Daarbinnen 
en rondom is een verkaveling aangebracht die aansluit op de aanwezige 
kavelstructuur van de betreffende polder. Dit heeft een aantal verschillende 
deelgebieden opgeleverd met eigen stedenbouwkundige typologieën.  
Zo zijn de deelgebieden langs de randen bestemd voor klein- tot middel-
schalige bebouwing, waarbij in de delen langs de Dronterringweg een hoge 
representativiteit nagestreefd wordt.  
In de delen langs het bestaande bedrijventerrein De Kolk dient afstemming 
plaats te vinden met dit bedrijventerrein en in de strook langs de Tarpan-
weg zijn bedrijven toegestaan met een kleinschalig karakter in combinatie 
met een bedrijfswoning.   
Naast de beide genoemde bedrijventerreinen aan de noordoostzijde van de 
Dronterringweg, kent Swifterbant nog een bedrijventerrein onder de naam 
Spelwijk. Dit oudste bedrijventerrein is gesitueerd in het zuidoosten van het 
dorp en wordt ingeklemd door de Dronterringweg in het noordoosten, de 
Biddingweg in het zuidoosten en de woonbebouwing van Swifterbant in het 
(noord)westen. Het bedrijventerrein bestaat globaal uit twee stroken be-
drijfskavels aan weerszijden van de Industrieweg, die parallel aan de Bid-
dingweg het terrein doorsnijdt. Op het bedrijventerreinen zijn bedrijven ge-
vestigd die in aard en omvang sterk van elkaar verschillen wat een beeld 
oplevert met een afwisseling van kleine en zeer grote (>15000 m²) bouwvo-
lumes.  
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Op dit moment wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om dit bedrij-
venterrein eventueel te herontwikkelen voor woningbouw. Aangezien zich 
dit nog in een pril stadium bevindt, zal hier naar alle waarschijnlijkheid in 
een volgende versie van het bestemmingsplan meer aandacht aan besteed 
kunnen worden.  
 

Figuur 11. ruimtelijke structuur bedrijventerreinen Swifterbant 

 
Bedrijven 
In totaal zijn op de voornoemde bedrijventerreinen circa 50 bedrijven ge-
vestigd. Op het terrein Spelwijk zijn circa 20 bedrijven aanwezig waarvan 
een groot deel van de aanwezige bebouwing gebruikt wordt voor opslag 
van met name groothandelsactiviteiten.  
Door de verschijningsvorm, die gedomineerd wordt door grootschalige ge-
bouwen, is dit terrein thans (nog) ongeschikt voor meer hoogwaardige be-
drijfsvormen.  
Het bedrijventerrein De Kolk kent circa 25 bedrijven. Een groot deel van 
deze bedrijven is agrarisch gelieerd waaruit de oorspronkelijke agrarische 
oriëntatie van het dorp te herleiden is.  
Naast deze bedrijven kent het terrein onder andere bedrijven in de vorm 
van autoreparatie- en bouw(installatie)bedrijven. Daarnaast wordt evenals 
op Spelwijk een deel van de gebouwen gebruikt voor opslag.  
De naastgelegen uitbreiding in de vorm van het bedrijventerrein Tarpan is 
voor een groot deel al uitgegeven en de bedrijven die hier inmiddels geves-
tigd zijn, bestaan uit een aantal kleinschalige bedrijven met bedrijfswoning 
langs de Tarpanweg en een aantal grootschalige bedrijven in het midden 
van het terrein. Het bedrijventerrein is bij voorbaat bedoeld voor vestiging 
van lokaalgebonden bedrijven voornamelijk uit de milieucategorieën 1 tot 
en met 3.  
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Wonen 
Evenals op de overige bedrijventerreinen van Dronten en Biddinghuizen 
komt met name op de oudere bedrijventerreinen De Kolk en Spelwijk ver-
spreid woonbebouwing in de vorm van bedrijfswoningen voor. 
Het bedrijventerrein De Kolk kent een achttal bedrijfswoningen en het be-
drijventerrein Spelwijk zes. Evenals op de overige terreinen heeft de aan-
wezigheid van deze woningen op het terrein beperkende consequenties 
voor de uitbreiding en nieuwvestiging van bedrijven op het terrein. Dit heeft 
ertoe geleid dat uitsluiting van nieuwe bedrijfswoningen uitgangspunt is op 
het terrein. 
Op het naastgelegen bedrijventerrein Tarpan is reeds meer rekening ge-
houden met de beperkende werking die de aanwezigheid van bedrijfswo-
ningen op de ontwikkeling van bedrijven kunnen hebben. Bij de ontwikke-
ling van dit terrein is er namelijk voor gekozen om bedrijfswoningen alleen 
toe te staan in een strook langs de Tarpanweg. Het betreft hier bedrijfswo-
ningen welke veelal onlosmakelijk verbonden zijn aan de aldaar toegestane 
vormen van kleinschalige ambachtelijke en/of industriële bedrijvigheid. In-
middels is al een groot deel van de kavels in deze strook uitgegeven. In de 
overige delen van het bedrijventerrein zijn geen bedrijfswoningen toege-
staan. 
 
Verkeersstructuur 
De externe ontsluiting van zowel het bedrijventerrein De Kolk en het bedrij-
venterrein Tarpan vindt plaats door middel van een aansluitpunt op de 
Dronterringweg. Bij het bedrijventerrein De Kolk is deze aansluiting ter 
hoogte van de jachthaven en bij Tarpan ter hoogte van de aansluiting met 
de Biddingweg. Vanuit Swifterbant zijn deze bedrijventerreinen alleen via 
deze aansluitingen te bereiken. Wel zijn beide terreinen intern met elkaar 
verbonden. Dit is gerealiseerd door een gedeelte van De Kolk door te trek-
ken richting de Maalstroom. De interne ontsluiting van de bedrijven op de 
Kolk vindt plaats middels de gelijknamige weg De Kolk. Deze bestaat grof-
weg uit twee naast elkaar gelegen rondgaande verbindingen. De interne 
ontsluiting van Tarpan daarentegen is opgebouwd rondom een soort u-vor-
mige lus, bestaande uit de Maalstroom, de Wieling en de Kil.  
Vanaf deze lus zijn verscheidene aftakkingen gemaakt waarmee de be-
drijfskavels ontsloten worden. In het zuidoosten van het terrein is een ver-
binding gemaakt met de Tarpanweg, die vervolgens weer aansluit op de 
Dronterringweg. 
 
De externe ontsluiting van de Spelwijk vindt plaats middels een aansluiting 
op de Biddingweg ter hoogte van de Lange Streek. Via deze weg en via de 
Blazoen zijn de woongebieden van Swifterbant met het bedrijventerrein 
verbonden. De interne ontsluiting wordt gevormd door de Industrieweg, die 
in noordoostelijke en zuidwestelijke richting de bedrijfskavels ontsluit. 
 
Groen en water 
Het groen op en rond het bedrijventerrein De Kolk bestaat uit een brede 
bosstrook langs de noordwestkant van het terrein welke doorloopt langs de 
noordoostkant van Tarpan.  
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Daarnaast is langs de Swiftervaart een bosstrook aanwezig. Beide bosstro-
ken vormen een afscheiding tussen de bedrijventerreinen en het buiten-
gebied. Deze groenstructuur wordt doorgetrokken langs de Tarpanweg in 
het zuidoosten zodat ook aan deze zijde een bosstrook voor de fysieke af-
scherming tussen het landelijke gebied en het plangebied zal gaan vormen. 
Deze groenstrook is zodanig gesitueerd en vormgegeven dat, naast een 
groene overgang naar de landelijke omgeving, een leefbaar woonmilieu 
voor de langs de Tarpanweg geprojecteerde bedrijfswoningen wordt be-
werkstelligd.  
Rondom het bedrijventerrein Spelwijk is eveneens een bosstrook gesitu-
eerd wat het aanzicht van het bedrijventerrein aan zowel de zijde van de 
woonbebouwing als aan de zijde van de ontsluitingswegen bepaald. 
Voor wat betreft het groen op de bedrijventerreinen zelf, beperkt deze zich 
op De Kolk tot enkele incidentele bomen en een groene ruimte rondom de 
voormalige RWZI. Bij de ontwikkeling van Tarpan zal het groen nadrukke-
lijker op het terrein aanwezig zijn. Zo zullen bomenrijen in de straatprofielen 
de individuele gebouwen moeten overstijgen en zal het terrein, tezamen 
met de inrichting van de kavels, een groen aanzicht moeten geven.  
Op Spelwijk tenslotte is de industrieweg beplant en tezamen met een aan-
tal groen ingerichte bedrijfskavels heeft dit terrein een enigszins groen ui-
terlijk.  
 
De enige vorm van oppervlaktewater op de bedrijventerreinen is het water 
in de vorm van jachthaven en De Kolk ten noordwesten van het gelijknami-
ge bedrijventerrein alsmede een aantal kavelsloten rondom de terreinen 
voor de noodzakelijke afvoer van het hemelwater. Ten zuidwesten van het 
bedrijventerrein De Kolk is een verbinding gemaakt tussen het water van 
de Swiftervaart/De Kolk en de Bisontocht. Deze laatste vormt een belang-
rijke structurerend element in de woonbebouwing van Swifterbant.  
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4. MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN 

4.   1. Milieuzonering 

Het milieubeleid en de daarop gebaseerde regelgeving spelen een be-
langrijke rol bij het ruimtelijk ordeningsbeleid. Via beide beleidsterreinen is 
de bescherming van de kwaliteit van de (leef)omgeving in het geding. Het 
ruimtelijk ordeningsinstrument daarvoor is het aangeven van de situering 
van milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) en milieugevoelige func-
ties (zoals woningen) ten opzichte van elkaar (milieuzonering). In de toe-
lichting bij een bestemmingsplan dient aangegeven te worden op welke 
wijze aan dat beleid gestalte wordt gegeven, waarbij ook rekening gehou-
den moet worden met harde en minder harde richtlijnen, die op basis van 
milieuhygiënische criteria in de jurisprudentie ontwikkeld zijn.  
 
Het aanhouden van afstanden tussen milieubelastende en milieugevoelige 
functies is in veel gevallen voldoende om overlast te voorkomen. Dit ge-
beurt door milieuzonering. Daarbij geeft een 'Staat van Bedrijfsactiviteiten' 
aan welke activiteiten zijn toegelaten en welke afstand tussen bedrijf en 
gevoelige functie nodig is. In een dergelijke lijst zijn onder andere opgeno-
men: 
 Een gesystematiseerde bedrijfsindeling volgens de Standaard Bedrijfs-

indeling (SBI)-codering; 
 De onderverdeling van bedrijfsactiviteiten naar milieuhinder, op basis 

van de VNG-lijst1). die onderverdeling uit zich in aan te houden afstan-
den tussen de bedrijfsactiviteiten en een rustige woonwijk; 

 
Bij zo'n zonering zijn zowel de milieugevoelige functies in de nabijheid van 
de bedrijventerreinen als de milieugevoelige functies op de bedrijventer-
reinen zelf betrokken. Met name deze laatste betekenen veelal een knel-
punt bij uitbreiding of nieuwvestiging van bedrijfsactiviteiten met wat zwaar-
dere milieubelastende categorieën. Vandaar dat in moderne bestemmings-
plannen voor bedrijfsterreinen waar de wat zwaardere milieubelastende ca-
tegorieën toegestaan zijn, realisering van nieuwe bedrijfswoningen veelal 
wordt uitgesloten. Dit is dus ook het uitgangspunt voor onderhavig bestem-
mingsplan. De bestaande bedrijfswoningen, alsmede de bedrijfswoningen 
die op basis van de vigerende plannen zijn toegestaan maar nog niet ge-
realiseerd, zullen op de betreffende locaties specifiek aangeduid worden. 
 
Op de bedrijventerreinen in onderhavig bestemmingsplan kunnen bedrijven 
zich vestigen die in de VNG-lijst zijn opgenomen in de milieucategorieën 1 
tot en met 4 (zie bijlage 1 van de voorschriften2)). Ten gunste van een goe-
de milieuzonering ten opzichte van de aanwezige (bedrijfs)woningen op de 
terreinen alsmede de woningen in de nabijheid van de terreinen, zijn echter 
niet alle categorieën overal op de terreinen toelaatbaar.  

                                                 
1)  VNG, Bedrijven en milieuzonering Nr.9, 2e druk 2001. 
2) De bedrijvenlijst in de voorschriften is een planologische selectie van de VNG-lijst 

en gebaseerd op bedrijven die in het algemeen voorkomen c.q. gewenst zijn op 
een bedrijventerrein.  
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In onderhavig bestemmingsplan is daartoe een zonering toegepast, waarbij 
een onderverdeling is gemaakt in een aantal verschillende milieuzones.  
 
Deze zonering is ondermeer afgestemd op de zonering zoals die is toege-
past in de vigerende plannen voor de (deels) nog in ontwikkeling zijnde be-
drijventerreinen in dit plan (Business Zone Delta, Tarpan, Oldebroeker-
weg).  
 
De volgende zones kunnen worden onderscheiden: 
 
Zone A: milieucategorieën 1 en 2; 
Zone B: milieucategorieën 1, 2 en 3; 
Zone C: milieucategorieën 1, 2, 3 en 4; 
 
Binnen de zones kunnen van de toegestane categorieën afwijkingen aan-
wezig zijn. Daar waar dit het geval is, is het betreffende bedrijf onder een 
aanduiding gebracht, waarmee deze bedrijven ter plekke gerechtvaardigd 
worden (zie ook hoofdstuk 5). Andere bedrijfsvormen uit dezelfde categorie 
worden hierdoor uitgesloten. Bij verplaatsing/beëindiging van een dergelijk 
bedrijf is alleen een soortgelijk bedrijf dan wel een bedrijf uit een lagere ca-
tegorie op de betreffende locatie toegestaan, overeenkomstig de toege-
stane categorie in de betreffende zone.  
 
Daarnaast zijn er delen van de bedrijventerreinen waar categorie 5 be-
drijven voorkomen dan wel zijn toegestaan. Concreet betreft het hier een 
tweetal bedrijven aan de Pioniersweg op het bedrijventerrein Dronten 
Noord, die ter plekke gerechtvaardigd zijn. Nieuwe categorie-5 bedrijven 
zijn vanwege hun aard en invloed op de omgeving alleen bij vrijstelling toe-
gestaan.  

4.   2. Externe veiligheid en luchtkwaliteit 

Externe Veiligheid 
Het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) is op 27 oktober 2004 in 
werking getreden. Dit besluit kan grote gevolgen hebben voor de ruimtelijke 
ordening en dus ook voor het bestemmingsplan. Bij het plannen van risico-
gevoelige functies (bijvoorbeeld woningen) in de omgeving van een risico-
volle functies moet op basis van het BEVI op bindende wijze rekening ge-
houden worden met de mogelijke invloed van die inrichting. Op grond van 
het besluit gelden bepaalde normeringsafstanden tussen risicovolle en risi-
cogevoelige functies. 
Op de bedrijventerreinen die in dit bestemmingsplan bestemd worden val-
len de volgende bedrijven onder het BEVI-besluit: 
 
- LPG-installatie aan de Noorderbaan 1 te Biddinghuizen; 
- Kunstharsfabriek aan de Noorderbaan 44 te Biddinghuizen; 
- LPG-installatie aan de industrieweg 58a te Dronten; 
- LPG-installatie De Noord 70 en 99a te Dronten. 
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Voor de LPG-installaties geldt dat deze allemaal een doorzet hebben van 
minder dan 1000 m³. Volgens het BEVI-besluit dient er dan tenminste 45 
meter rondom het vulpunt aangehouden te worden. Binnen deze afstand 
mogen geen nieuwe kwetsbare objecten en (in beginsel) geen nieuwe be-
perkt kwetsbare objecten worden gerealiseerd. 
De kunstharsfabriek is van een aanduiding voorzien op de plankaart waar-
mee de plaats van de inrichting is vastgelegd. De (maximale) toelaatbare 
invloed van de inrichting op de omgeving is geregeld in de milieuvergun-
ning.  
 
Naast de voornoemde bedrijven die vallen onder het BEVI-besluit kent het 
plangebied een vuurwerkopslag aan de Pioniersweg 60 in Dronten waar 
maximaal 10 ton (10.000 kg) opgeslagen mag worden. De opslag van con-
sumentenvuurwerk valt onder het Vuurwerkbesluit. In dit besluit zijn veilig-
heidsafstanden verbonden waaraan het bedrijf moet voldoen. 
Voor een vuurwerkopslag met een maximum van 10 ton consumenten-
vuurwerk geldt dat tenminste 8 meter in acht moet worden gehouden, ge-
meten vanaf de bewaarplaats tot aan een (geprojecteerd) kwetsbaar ob-
ject. Deze afstand wordt aangehouden binnen de milieuvergunning waar-
mee de inrichting voldoet aan het Vuurwerkbesluit en er geen gevolgen zijn 
voor onderhavig bestemmingsplan.  
 
Luchtkwaliteit 
Naast de aandacht voor externe veiligheid dient conform het Besluit lucht-
kwaliteit (juni 2001) in bestemmingsplannen aandacht besteed te worden 
aan de luchtkwaliteit in en rondom het plangebied. Gezien de aard van het 
bestemmingsplan waarin bestaande bedrijventerreinen worden bestemd en 
het gegeven dat er (naast de nog aanwezige invulplekken op basis van 
voorgaande bestemmingsplannen)  geen ruimte geboden wordt voor nieu-
we bedrijfswoningen, kan ervan uit worden gegaan dat er geen knelpunten 
op dit aspect binnen de plangebieden aanwezig zijn. De uitstoot van de be-
drijven zelf en daarmee de mogelijke invloed op de luchtkwaliteit rondom 
omliggende kwetsbare objecten, is geregeld in de daarvoor geldende mili-
euvergunningen van de bedrijven.  

4.   3. Zonering industrielawaai 

Op het bedrijventerrein Dronten Noord is een betonmortelcentrale geves-
tigd aan de installatieweg 9. Voor deze centrale hebben Gedeputeerde Sta-
ten (GS) van de provincie Flevoland op 13 maart 1998 een milieuvergun-
ning verleend. Met deze vergunning hebben GS met toepassing van artikel 
59 van de Wet geluidhinder een zone rondom de centrale vastgelegd. De 
50 dB(A) zonegrens is op de plankaart vastgelegd. Binnen deze zone biedt 
het bestemmingsplan geen mogelijkheden tot het oprichten van nieuwe ge-
luidsgevoelige bebouwing. 

4.   4. Wegverkeersgeluid 

De doelstelling van de Wet geluidhinder voor gebouwen met een hinderge-
voelige functie is het beperken van de geluidsbelasting aan alle buitenge-
vels tot ten hoogste 50 dB(A).  

Buro Vijn B.V.                                  voorontwerp Bestemmingsplan Bedrijventerreinen (9060) 



blz 32  04-11-08
 

Dit geldt voor de aanleg van een nieuwe weg of (in sommige gevallen) aan-
passingen aan een weg, alsmede nieuw te bouwen woningen (zoals be-
drijfswoningen en woonwagens) of andere gebouwen met een hinderge-
voelige functie. Het onderhavige bestemmingsplan legt in hoofdzaak de be-
staande situatie vast. 
Behoudens wegen met een 30-km/u-regiem hebben alle wegen wettelijke 
zones. De omvang van deze zones bedraagt ten minste 200 meter (voor 
een weg bestaande uit één of twee rijstroken) aan weerszijden van de weg. 

De wettelijke zone perkt het onderzoeksgebied af, de feitelijke geluidsin-
vloed langs een weg wordt bepaald door de verkeersbelasting en een 
eventuele akoestische afscherming. 
 
Bestaande situatie 
Voor bestaande (woon)bebouwing is in de Wet geluidhinder een regeling 
opgenomen die alleen betrekking heeft op woningen die in maart 1986, 
toen de regeling van kracht werd, door meer dan 55 dB(A) werden belast. 
De regeling voorziet in geluidssanering die doorgaans door middel van iso-
latie van buitengevels wordt gerealiseerd. Aangezien de uitvoering van de 
saneringsregeling los staat van bestemmingsplanprocedures is in het kader 
van onderhavig plan geen onderzoek uitgevoerd naar bestaande situaties. 
 
Nieuwe ontwikkelingen 
De geluidsgrenswaarden voor nieuwe geluidsgevoelige bebouwing bestaan 
uit een onder- en een bovengrenswaarde. De ondergrenswaarde wordt 
voorkeursgrenswaarde genoemd en bedraagt in alle gevallen 50 dB(A). De 
geluidsbelasting mag in geen geval hoger zijn dan de bovengrenswaarde. 
Nieuwe situaties moeten in principe voldoen aan de voorkeursgrens-
waarde. Als het niet mogelijk is om hieraan te voldoen kan de gemeente de 
provincie verzoeken een hogere grenswaarde vast te stellen. 
Middels het bestemmingsplan kunnen een aantal nieuwe bedrijfswoningen 
worden gerealiseerd waar rekening mee moet worden gehouden. het be-
treft hier de realisatie van bedrijfswoningen ter opvulling van de stroken met 
kleinschalige bedrijfsmatigheid in combinatie met wonen, zoals die voor-
komen in de nog in ontwikkeling zijnde (delen van de) bedrijfsterreinen. Het 
gaat hier om een strook langs de Tarpanweg op het bedrijventerrein Tar-
pan en een strook in het noorden van het bedrijventerrein Oldebroekerweg. 
Daarnaast biedt het bedrijventerrein aan de Oldebroekerweg nog de moge-
lijkheid tot realisatie van kleinschalige dienstverlenende bedrijvigheid in 
combinatie met wonen in een strook langs de Baan. In het kader van (de 
herzieningen van) de bestemmingsplannen voor deze bedrijventerreinen is 
geluidsonderzoek uitgevoerd en zijn zonodig procedures hogere waarden 
gevoerd. Voor wat betreft de kleinschalige dienstverlenende bedrijvigheid in 
combinatie met wonen in de strook langs de Baan in Biddinghuizen, zal in 
het kader van het onderhavige bestemmingsplan een procedure hogere 
waarden gevoerd worden. Het resultaat hiervan zal bekend zijn vóór de 
vaststelling van het bestemmingsplan.  
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4.   5. Bodem 

Bedrijventerrein Dronten Noord 
Het bedrijventerrein Dronten Noord is één van de oudste industriegebieden 
van Dronten. Met name in dit gebied hebben zich dan ook nog al wat bo-
demverontreinigde activiteiten plaatsgevonden.  
Het gehele bedrijventerrein kan aangemerkt worden als verdacht gebied. 
Alle gevallen kennen een verschillenden mate van verontreiniging en daar-
door een verschillende urgentie om te saneren. Er zal dus per geval beke-
ken worden wat de verontreiniging en daarmee de urgentie zal zijn.  
 
Business Zone Delta 
Voor zowel het westelijk als het oostelijk deel van het bedrijventerrein zijn 
in het kader van de hiervoor geldende bestemmingsplannen historische bo-
demonderzoeken uitgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat er geen belem-
meringen zijn in het geval van ernstige bodemverontreinigingen in het plan-
gebied. 
 
Bedrijventerreinen Swifterbant 
In Swifterbant zijn met name op het bedrijventerrein De Kolk verdachte lo-
caties aanwezig. Ook hier geldt dat de urgentie van sanering afhangt van 
de mate van verontreiniging. Voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein 
Tarpan is in het kader van het tot nu toe vigerende bestemmingsplan een 
historisch onderzoek uitgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat er geen be-
lemmeringen aanwezig waren ten aanzien van de ontwikkeling van Tarpan. 
 
Bedrijventerreinen Biddinghuizen 
Voor het bedrijventerrein Noorderbaan geldt hetzelfde als voor het bedrij-
venterrein De Kolk te Swifterbant. Voor het Bedrijventerrein Oldebroeker-
weg is in het kader van het hiervoor geldende bestemmingsplan een zoge-
heten historisch bodemonderzoek uitgevoerd. Het gebied kent vanouds 
een agrarisch gebruik. De conclusie uit dit onderzoek is dat er geen belem-
meringen in de vorm van ernstige bodemverontreinigingen zijn aangetrof-
fen. 

4.   6. Kabels en leidingen 

Bedrijventerreinen Dronten 
Langs de zuidgrens van het bedrijventerrein Dronten Noord ligt een hoofd-
gasleiding van de Gasunie. De ligging van deze leiding is op de plankaart 
weergegeven. De toetsingsafstand is 40 meter en de bebouwingsafstand is 
17 meter aan beide zijden van de leiding. Deze leiding loopt door in het 
naastgelegen Business Zone Delta ter hoogte van de Oude IJssel en Het 
Spaarne. Grotendeels parallel aan deze Hoofdgasleiding loopt eveneens 
langs deze wegen een rioolpersleiding. Deze gaat naar de Rioolwater-
zuivering op het bedrijventerrein Dronten Noord. Met de ligging van beide 
leidingen zal in dit bestemmingsplan rekening worden gehouden door mid-
del van het aanhouden van een bebouwingsvrije zone. 
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Bedrijventerreinen Swifterbant 
Door de bedrijventerreinen van Swifterbant lopen geen hoofdstransportlei-
dingen waar in het bestemmingsplan een regeling voor opgenomen dient te 
worden. 
 
Bedrijventerreinen Biddinghuizen 
In het bedrijventerrein Oldebroekerweg is een hoofdgastransportleiding ge-
legen welke parallel aan de noordwestelijke grens met het bedrijventerrein 
in oostelijke richting loopt en in het oosten van het terrein in zuidelijke rich-
ting afbuigt richting de Oldebroekerweg. Ook met de ligging van deze lei-
ding is rekening gehouden door het aanhouden van voornoemde afstan-
den.  

4.   7. Archeologie 

In het kader van het Europese Verdrag van Malta is momenteel een wets-
voorstel in voorbereiding ter wijziging van de Monumentenwet. Doel van dit 
voorstel is een grotere aandacht voor de (mogelijke) aanwezigheid van ar-
cheologische waarden bij het opstellen van bestemmingsplannen. Onder-
deel van dit wetsvoorstel is dat de provincies gebieden aanwijzen die (naar 
verwachting) archeologisch waardevol zijn. 
 
De aard van de (te verwachten) waarden en de locaties worden momenteel 
in beeld gebracht door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemon-
derzoek (ROB) en de provincies. Dit heeft voor de provincie Flevoland on-
der meer geresulteerd in de Archeologische Monumentenkaart (AMK) en 
de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW).  
De AMK betreft een kaart met de locaties en begrenzingen van gewaar-
deerde archeologische terreinen. De bedrijventerreinen uit onderhavig be-
stemmingsplan zijn daarop niet aangemerkt als zijnde archeologisch ge-
waardeerde terreinen/locaties. Wel ligt ten noorden van de bedrijventerrei-
nen van Swifterbant een locatie met een hoge archeologische waarde.  
De IKAW geeft een voorspelling voor wat betreft de relatieve dichtheid van 
archeologische waarden in de bodem. Dit gebeurt in een drietal categorie-
en (hoge, middelhoge en lage verwachting). De omgeving van (de bedrij-
venterreinen van) Biddinghuizen is hierop aangemerkt als zijnde een ge-
bied met een middelhoge verwachting. De gebieden rond de bedrijven-
terreinen van Dronten en Swifterbant hebben een lage verwachting. 
Aangezien het bestemmingsplan voor het grootste deel de bestaande si-
tuatie vastlegt en de ontwikkelingen die er spelen grotendeels in volle gang 
zijn, wordt nader archeologische onderzoek in het kader van onderhavig 
bestemmingsplan niet nodig geacht. Wel biedt het bestemmingsplan de 
mogelijkheid om door middel van een wijzigingsbevoegdheid de tweede fa-
se van het bedrijventerrein Oldebroekerweg te Biddinghuizen en een vol-
gende fase van het bedrijventerrein Tarpan te Swifterbant te realiseren. 
Ten tijde van het opstellen van het wijzigingsplan voor (één van) deze ter-
reinen zal nader aandacht besteed worden aan de mogelijke aanwezigheid 
van archeologische waarden.  
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4.   8. Ecologie 

De Vogel- en Habitatrichtlijnen geven bindende regels voor de lidstaten van 
Europa. In het voorliggende bestemmingsplan wordt daarom ook aandacht 
aan beide richtlijnen gegeven. De Vogelrichtlijn is gericht op het behoud 
van de vogelstand en de Habitatrichtlijn is bedoeld om de natuurlijke habi-
tats van de wilde flora en fauna (uitgezonderd vogels) in stand te houden. 
 
Vogelrichtlijn 
Het plangebied van het voorliggende bestemmingsplan ligt nabij het IJs-
selmeergebied, dat in het kader van de Vogelrichtlijn als een speciale be-
schermingszone is aangewezen. Bestaande bebouwing en verhardingen, 
waaronder dus de bedrijventerreinen van Dronten, Biddinghuizen en Swif-
terbant, maken echter geen deel uit van de speciale beschermingszone, 
omdat ze geen wezenlijk deel van het leefgebied van de genoemde vogel-
soorten uitmaken. 
Tevens zal naar verwachting geen negatieve externe werking op nabijge-
legen beschermingszones optreden. Het bestemmingsplan legt namelijk de 
bestaande situatie vast.  
Op basis hiervan kan verwacht worden dat de mogelijke ontwikkelingen in 
het plangebied geen significante gevolgen hebben voor de bescherming en 
ontwikkelingsmogelijkheden van diverse (beschermde) vogelsoorten. 
 
Habitatrichtlijn 
Voor wat betreft de Habitatrichtlijn zijn op dit moment nog geen speciale 
beschermingszones (habitats) aangegeven. Er zijn wel reeds gebieden 
voorgedragen bij de Europese Commissie. Het plangebied valt niet binnen  
één van deze voorgedragen gebieden. Ook in de nabije omgeving zijn der-
gelijke beschermingszones niet aanwezig.  
 
Flora- en faunawet 
Naast het regiem van de Vogel- en Habitatrichtlijn moet rekening worden 
gehouden met de regels van de Flora- en fauna wet voor wat betreft de in 
het plangebied aanwezige flora en fauna. Zonodig dient hiervoor een ont-
heffing te worden aangevraagd.  
Voor algemene soorten heeft het Rijk via een Algemene Maatregel van Be-
stuur (AMvB) een algemene ontheffing verleend. Concreet betekent deze 
maatregel dat voor een aantal meer algemene soorten er geen ontheffing 
in het kader van het bestemmingsplan nodig zal zijn. Die zijn namelijk bij 
voorbaat al vrijgesteld.  
 
Aangezien het bestemmingsplan zoals gezegd voor het grootste gedeelte 
de bestaande situatie vastlegt, zal dit bestemmingsplan geen significante 
gevolgen hebben voor de bescherming en ontwikkelingsmogelijkheden van 
diverse (beschermde) soorten. Voor wat betreft de beide wijzigingsbe-
voegdheden waar een volgende fase van het bedrijventerrein Oldebroeker-
weg en/of Tarpan mee gerealiseerd kan worden, is op dit moment nog niet 
duidelijk of en wanneer van deze bevoegdheid gebruik zal worden ge-
maakt.  
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Ten tijde van het opstellen van het wijzigingsplan voor (één van) deze loca-
ties zal nader aandacht besteed worden aan de eventuele aanwezigheid en 
zonodig de bescherming van ecologische waarden.   

4.   9. Waterparagraaf 

In het kader van de Watertoets zal in deze paragraaf aandacht besteed 
worden aan het aspect water in het bestemmingsplan. Hiervoor is het be-
treffende waterschap Zuiderzeeland om een wateradvies gevraagd welke is 
opgenomen in bijlage 1.  
 
Bedrijventerreinen Dronten 
De enige vorm van oppervlaktewater in het plangebied van de bedrijventer-
reinen van Dronten is de Lage Vaart die Business Zone Delta scheidt van 
het bedrijventerrein Dronten Noord. Wel is in het bedrijventerrein Dronten 
Noord nog een aftakking van deze Vaart aanwezig in de vorm van de 
Noorderhaven. 
De Lage Vaart heeft een primaire functie als vaarweg. De functie Vaarweg 
is met betrekking tot de waterhuishouding en de functie-eisen richting-
gevend voor waterbeheerders, de provincie en gemeenten. De basisfunctie 
brengt voor vaarwegen met zich mee dat moet worden gezocht naar moge-
lijkheden voor een zo natuurvriendelijk mogelijke inrichting. 
 
Het rioleringssysteem op het bedrijventerrein Dronten Noord betreft een 
gescheiden rioolstelsel. Dit houdt in dat het hemelwater en het afvalwater 
gescheiden worden afgevoerd. Het hemelwater wordt rechtstreeks dan wel 
via de aangrenzende kavelsloten en evt. tochten naar de Lage Vaart ge-
voerd. De Lage Vaart voert het water op haar beurt weer naar de gemalen. 
Ook het bedrijventerrein Business Zone Delta is voorzien van een ge-
scheiden rioolstelsel. Dit houdt in dat het water van verhardingen zoveel 
mogelijk direct naar het oppervlaktewater van de nabij gelegen watergan-
gen worden afgekoppeld. De kavels in het midden van het terrein zijn zelfs 
voorzien van een verbeterd gescheiden stelsel. De eerste neerslag die hier 
valt wordt afgevoerd naar het vuilwaterriool. 
Naast de bestaande kavelsloten rondom het terrein zal tegen de nieuwe 
spoordijk ten zuiden van het plangebied nog een watergang worden gegra-
ven. Vanwege de bodemopbouw is de locatie overigens ongeschikt voor in-
filtratie in de bodem.   
 
Het bedrijventerrein Dronten Noord valt binnen een peilgebied met een peil 
van NAP -6,20 m en voor het bedrijventerrein Business Zone Delta wordt 
op dit moment een nieuw peilbesluit opgesteld waarin een peil gehanteerd 
wordt van NAP -5,80 m. 
 
Bedrijventerreinen Swifterbant 
In de bedrijventerreinen van Swifterbant wordt de belangrijkste vorm van 
oppervlaktewater gevormd door de Kolk die de noordwestgrens van het 
plangebied vormt. Deze loopt door in de Tarpantocht, welke via de Swifter-
vaart in verbinding staat met de Lage Vaart. Een deel van de Kolk is in ge-
bruik als jachthaven.  
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In het plangebied van de bedrijventerreinen Swifterbant wordt een peil ge-
hanteerd van NAP -6,20 m.   
 
De bedrijventerreinen De Kolk en Spelwijk hebben een gescheiden afvoer-
stelsel, waarbij al het hemelwater rechtstreeks op het oppervlaktewater af-
watert. Wat betreft het in uitgifte zijnde bedrijventerrein Tarpan kan gemeld 
worden dat dit bedrijventerrein voorzien is/wordt van een verbeterd ge-
scheiden stelsel. De eerste neerslag van de verhardingen wordt daarbij af-
gevoerd via het vuilwaterriool. Daarna (na de eerste 4 mm) wordt het over-
tollige neerslag, mede door de bodemgesteldheid, direct afgevoerd naar 
het oppervlaktewater in de vorm van de aangelegde c.q. reeds aanwezige 
kavelsloten rondom het terrein. De kavelsloten voeren het water vervolgens 
af richting de Tarpantocht.  
 
Bedrijventerreinen Biddinghuizen 
De bedrijventerreinen van Biddinghuizen zijn gelegen in een peilgebied 
waar een peil gehanteerd wordt van NAP -5,20 m. De belangrijkste vorm 
van oppervlaktewater in/rondom de bedrijventerreinen van Biddinghuizen 
wordt gevormd door de Hoge Vaart. Deze vormt de noordwestelijke be-
grenzing van het bedrijventerrein Noorderbaan en ter hoogte van de Baan 
ligt een jachthaven die in directe verbinding staat met de Vaart. Het bedrij-
venterrein Noorderbaan is voorzien van een gescheiden rioolstelsel, waar-
bij het wordt hemelwater gescheiden van het afvalwater en rechtstreeks op 
het oppervlaktewater afwatert. Het afvalwater wordt afgevoerd naar de ri-
oolwaterzuivering.   
Het naastgelegen bedrijventerrein Oldebroekerweg is voorzien van een 
verbeterd gescheiden stelsel, waarbij in tegenstelling tot een gescheiden 
stelsel de eerste 4 mm afgevoerd wordt via het vuilwaterriool en de overige 
neerslag via de aangrenzende kavelsloten richting de watervoerende toch-
ten. Rondom het bedrijventerrein zijn reeds watergangen aanwezig of wor-
den/zijn deze aangelegd.   
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5. JURIDISCHE PLANOPZET 

5.   1. Algemeen 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de beleidspunten, de (gewenste) ruim-
telijk-functionele structuur en de milieuaspecten ten aanzien van de be-
drijventerreinen van Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant neergelegd. In 
dit hoofdstuk krijgt dit alles een juridische vertaling in bestemmingen. Deze 
regelen de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden binnen het plangebied 
en zijn juridisch bindend. De bestemmingen zijn vastgelegd in voorschriften 
en op de plankaarten behorende tot dit plan. 
 
De voorschriften en de toelichting van dit bestemmingsplan zijn opgesteld 
volgens de systematiek die door de gemeente Dronten wordt gehanteerd. 
In het bestemmingsplan is gekozen voor een functionele bestemmings-
omschrijving. De doeleindenomschrijving van de verschillende bestemmin-
gen bevat derhalve in principe alleen functies en geen inrichtingsaspecten. 
Dit betekent dat de voorzieningen zoals gebouwen, bijgebouwen, aan- en 
uitbouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet afzonderlijk worden 
benoemd, maar geacht worden tot de functie te behoren.   
  
Uitgangspunt van het bestemmingsplan is door het stellen van heldere 
voorschriften en een duidelijk leesbare plankaart, een zo goed mogelijke 
handhaafbaarheid te realiseren. 
 
In de volgende paragrafen wordt een verduidelijking gegeven op de ge-
bruikte bestemmingen en aanvullende bestemmingen. 

5.   2. Bestemmingen 

- Bedrijventerrein - 
De grootste delen van de plangebieden zijn geregeld onder de bestemming 
‘Bedrijventerrein’. Om tot een goede milieuzonering van de bedrijven ten 
opzichte van de milieugevoelige functies te komen is deze bestemming on-
derverdeeld in een drietal milieuzones (zie ook hoofdstuk 4). De milieuzo-
nes zijn door middel van een letter A, B of C aangegeven op de plankaart 
en worden van elkaar gescheiden door zonegrenzen. Binnen de milieuzo-
nes zijn de volgende categorieën bedrijven bij recht toegestaan: 
 
Zone A: milieucategorieën 1 en 2; 
Zone B: milieucategorieën 1, 2 en 3; 
Zone C: milieucategorieën 1, 2, 3 en 4; 
 
Aangezien het hier voor het grootste deel reeds ingerichte bedrijventerrei-
nen betreft, zijn in de huidige situatie een aantal bedrijven aanwezig waar-
van de milieucategorie niet overeenkomt met de zone waartoe ze behoren. 
Concreet gaat het hier om een aantal categorie-4 bedrijven die op een aan-
tal plekken gelegen zijn binnen zone B. Daarnaast zijn op het bedrijven-
terrein Dronten Noord nog twee categorie-5 bedrijven aanwezig. Deze loca-
ties zijn op de plankaart specifiek aangeduid.  
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Nieuwe categorie-5 bedrijven zijn alleen middels een wijzigingsbevoegd-
heid mogelijk, mits deze qua aard en invloed op de omgeving geen belem-
meringen opleveren ten aanzien van reeds aanwezige bedrijven en (be-
drijfs)woningen op het betreffende bedrijventerrein en/of in de omgeving 
ervan. Ditzelfde geldt voor de vestiging van nieuwe categorie-4 bedrijven 
binnen zone B.  
Tevens kan bij beëindiging/verplaatsing van een categorie-4 of -5 bedrijf 
dat onder een aanduiding is gebracht, middels een wijzigingsbevoegdheid 
de betreffende aanduiding van de kaart worden verwijderd.  
Naast de aanduidingen voor de categorie-4 en -5 bedrijven, zijn de binnen 
de bestemming aanwezige risicovolle inrichtingen, vallend onder het Besluit 
Externe Veiligheid en Inrichtingen, specifiek van een aanduiding voorzien. 
Het betreft hier de verkooppunten van motorbrandstoffen waar ook LPG 
verkocht wordt en de kunstharsfabriek. Voor de verkoopunten van motor-
brandstoffen met LPG zijn een drietal aanduidingen binnen deze bestem-
ming opgenomen. Naast de aanduiding voor het verkooppunt zelf, zijn het 
opslag- en het vulpunt ter plekke vastgelegd door middel van een aandui-
ding. In het kader van het besluit externe veiligheid dient ten opzichte van 
de vulpunten een afstand van minimale 45 meter aangehouden te worden 
waarbinnen geen nieuwe risicogevoelige bebouwing gerealiseerd mag 
worden. De afstanden rond deze punten zijn aangegeven op de plankaart. 
De locatie van de kunstharsfabriek is eveneens door middel van een aan-
duiding vastgelegd op de plankaart.  
Middels een wijzigingsbevoegdheid kunnen deze aanduidingen van de 
plankaart worden verwijderd indien de functies vanwege de veiligheid niet 
meer te handhaven zijn dan wel dat de (risicovolle) activiteiten zijn beëin-
digd.  
 
Ook is de betonmortelcentrale aan de installatieweg aangeduid, aangezien 
het hier een geluidszoneringsplichtige inrichting betreft, die voor de overige 
delen van de plangebieden zijn uitgesloten. Op basis van de zoneplicht 
conform de Wet geluidhinder (Wgh) heeft dit bedrijf een geluidszone die 
onder een aanvullende bestemming is gebracht (zie paragraaf 5.3).  
  
Naast een vertaling van de gewenste milieuzonering naar de voorschriften 
en plankaart is binnen deze bestemming de gewenste ruimtelijke kwaliteit 
vertaald in bebouwingsbepalingen. Deze bebouwingsbepalingen zijn zoveel 
mogelijk afgestemd op de huidige situatie dan wel op de tot nu toe vigeren-
de bestemmingsplannen voor de nog in ontwikkeling zijnde delen van de 
bedrijventerreinen.  
Wat betreft de situering van de bedrijfsgebouwen is hiervoor een bouwvlak 
op de kaart opgenomen. Buiten het bouwvlak mogen geen (bedrijfs)ge-
bouwen worden gebouwd. Daar waar aanvullend een gevelbouwgrens is 
opgenomen, dient de bebouwing in een vaste rooilijn te worden gebouwd.  
Voor de maatvoering van de gebouwen zijn op de plankaart matrices opge-
nomen met daarin, naast het maximale bebouwingspercentage, de minima-
le/maximale goot- en bouwhoogtes c.q. dakhellingen waaraan de (bedrijfs)-
gebouwen dienen te voldoen. Daar waar geen waarde is opgenomen, is de 
betreffende maatvoering niet van toepassing.  
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Ten behoeve van de nodige flexibiliteit is (alleen) bij vrijstelling een verho-
ging van de maximale bouwhoogte mogelijk. Verder is een vrijstelling opge-
nomen voor het verhogen van de hoogte van bouwwerken voor de even-
tuele plaatsing van windturby’s c.q. windwalls.  
 
Binnen deze bestemming zijn verder de verspreid over de terreinen gele-
gen bedrijfswoningen specifiek aangeduid. Hierbij is onderscheid gemaakt 
tussen een tweetal aanduidingen. 
De solitaire bedrijfswoningen zijn op de plankaart aangeduid als “Bedrijfs-
woning toegestaan”. Binnen deze aanduiding is ten hoogste één bedrijfs-
woning per bedrijf toegestaan met een maximum oppervlakte van 150 m². 
Hiermee wordt nieuwvestiging van solitaire bedrijfswoningen uitgesloten.  
Nieuwe bedrijfswoningen zijn alleen nog toegestaan in de stroken waarin  
een combinatie van kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten in combinatie 
met het wonen voorgestaan wordt. Het gaat in dit bestemmingsplan con-
creet om een strook op het bedrijventerrein Noorderbaan/Oldebroekerweg 
en een strook op het bedrijventerrein Tarpan. Het betreft hier invulplekken 
die op basis van de vigerende plannen nog niet zijn benut, maar waar het 
vanuit milieu- en ruimtelijk oogpunt wel mogelijk moet blijven. Deze stroken 
zijn op de plankaarten voorzien van de aanduiding “bedrijfswoningen toe-
gestaan”. Ook binnen deze aanduiding geldt dat ten hoogste één bedrijfs-
woning per bedrijf gerealiseerd mag worden. Ten opzichte van de solitaire 
bedrijfswoningen gelden voor deze bedrijfswoningen afwijkende bebou-
wingsbepalingen. 
 
Voor wat betreft detailhandel op de bedrijventerreinen is productiegebon-
den detailhandel bij recht toegestaan, met uitzondering van voedings- en 
genotmiddelen. Afzonderlijke (niet productiegebonden) detailhandel is in 
principe uitgesloten. Wel gelden hier een aantal uitzonderingen. Zo zijn pe-
rifere detailhandelsvestigingen in de zogeheten ABC-goederen (auto’s, bo-
ten caravans en aanverwante goederen) wel (bij recht) toegestaan op de 
bedrijventerreinen. Overige perifere detailhandel (met uitzondering van de-
tailhandel in meubels en woninginrichtingartikelen) is alleen bij vrijstelling 
toegestaan. 
Ten behoeve van de mogelijke vestiging van een seksinrichting alsmede de 
vestiging van een facility point zijn op de plankaart voor het bedrijventerrein 
Business Zone Delta respectievelijk een “Zoekgebied seksinrichting” en 
een aanduiding “Horeca toegestaan” opgenomen. Hiermee worden de mo-
gelijkheden die het tot nu toe vigerende plan voor dit bedrijventerrein (Be-
stemmingsplan Business Delta Oost (1995)) biedt gehandhaafd. 
 
Tot slot is binnen deze bestemming alleen opslag toegestaan voor zover 
het bedrijfsmatige opslag betreft en dit niet op onbebouwde gronden ge-
schiedt. 
 
- Sport- en bedrijfsdoeleinden - 
De bestemming ‘Sport- en bedrijfsdoeleinden’ is bedoeld voor het complex 
van Kwintus Nova op het bedrijventerrein Business Zone Delta, waarin 
naast een kunstijsbaan en aanverwante voorzieningen rondom de ijsbaan 
bedrijfsgebouwen geïntegreerd zijn.  
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Zowel de sportieve/recreatieve functie als de bedrijfsfunctie wordt aldus 
binnen deze bestemming mogelijk gemaakt. Het complex staat bedrijven 
toe die vallen in de lichtere (1 en 2) milieucategorieën van de bedrijvenlijst. 
Ten dienste van de kunstijsbaan is in beperkte mate hieraan gerelateerde 
horeca en detailhandel in sportieve goederen toegestaan binnen deze be-
stemming.  
 
- Wonen en dienstverlening - 
Deze bestemming geldt specifiek voor de woon-/werklocatie aan de Baan 
op het bedrijventerrein Oldebroekerweg in Biddinghuizen. In tegenstelling 
tot de in de bestemming Bedrijventerrein geboden mogelijkheden tot klein-
schalige bedrijvigheid in combinatie met een bedrijfswoning, richt deze be-
stemming zich op het type bedrijven in de dienstverlenende branche ofte-
wel de vrije beroepen in combinatie met het wonen. Het begrip dienstverle-
nend kan hier ruim worden opgevat in die zin dat bijvoorbeeld ook ateliers 
ten behoeve van kunstenaars hier mogelijk zijn.  
Voor de toegestane bedrijfsmatige/dienstverlenende activiteiten binnen de-
ze bestemming zijn twee aparte bedrijvenlijsten in de bijlagen van de voor-
schriften opgenomen. Het gaat hier om een bedrijvenlijst met daarin de 
toegestane kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten en een bedrijvenlijst 
met de toegestane kleinschalige dienstverlenende bedrijven. 
 
- Kantoordoeleinden - 
De kantorenstrook in het zuidoosten van het bedrijventerrein Business Zo-
ne Delta is onder de bestemming Kantoordoeleinden geregeld, aangezien 
op deze locatie solitaire kantoren mogelijk zijn. Naast kantoren is binnen 
deze bestemming ruimte voor hoogwaardige bedrijven. De verhoudingen 
binnen de bestemming is afgestemd op het beleidsstreven om hier kanto-
ren te realiseren met een minimale oppervlakte van 1000 m².  
Omdat het stedenbouwkundige ontwerp voor deze locatie op dit moment 
nog niet helemaal helder is, zijn de maatvoeringen op de plankaart hierop 
afgestemd. Hiertoe zijn ruime bouwvlakken gehanteerd die gekoppeld zijn 
aan een maximum bebouwingspercentage en een minimale bouwhoogte. 
Met een vrijstelling kan deze minimale bouwhoogte verhoogd worden. Met 
dit laatste kan flexibel worden ingespeeld op de hoogte van de nog aan te 
leggen spoordijk van de Hanzelijn.  
 
- Jachthaven - 
De beide jachthavens van Swifterbant en Biddinghuizen hebben een daar-
op toegespitste bestemming gekregen. Hierin is, naast aanleggelegenhe-
den en steigers, ruimte voor aan de betreffende jachthaven gelieerde ge-
bouwen met een maximum van 150 m². 
 
- Woonwagencentrum - 
Op het bedrijventerrein Dronten noord is in het uiterste zuidoosten nog een 
woonwagencentrum aanwezig aan de Ganzendreef. Deze bestemming 
doet recht aan de aard en omvang van de woonwagens op deze locatie. In 
de voorschriften is onder andere het (maximum) aantal standplaatsen bin-
nen de bestemming alsmede de te hanteren maatvoering van de woonwa-
gens vastgelegd. 
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De plaats van de woonwagens is op de plankaart aangegeven. Per stand-
plaats is één woonwagen met bijbehorend bijgebouwtje toegestaan. 
 
 - Verkeersdoeleinden - 
Alle in het plangebied gelegen openbare wegen en straten, inclusief bege-
leidende fietspaden, zijn onder één verkeersbestemming gebracht waar-
mee de ligging en maatvoering ervan wordt vastgelegd. 
 
- Agrarische doeleinden - 
Deze bestemming doet recht aan het agrarische bedrijf plus agrarische 
gronden van een deel van het plangebied van het bedrijventerrein Olde-
broekerweg in Biddinghuizen. Ter voortzetting op het beleid zoals vertaald 
in het tot nu toe vigerende bestemmingsplan voor dit bedrijventerrein, kan 
deze bestemming gewijzigd worden naar de bestemming ‘Bedrijventer-
reinen’, ‘Verkeersdoeleinden’, ‘Groenvoorzieningen’ en/of ‘Water’.  
 
- Bos - 
De bosstroken rondom de bedrijventerreinen Dronten Noord en Spelwijk en 
het gedeelte van het bos in het noorden van het bedrijventerrein Tarpan 
zijn onder een gelijknamige bestemming geregeld. Ter bescherming van 
het bos is deze bestemming gekoppeld aan een aanlegvergunning ten 
aanzien van bepaalde werkzaamheden.   
Conform het vigerende bestemmingsplan “Bedrijventerrein Tarpan” kan het 
gedeelte van het bosgebied dat gelegen is op het bedrijventerrein Tarpan 
bij voldoende behoefte ontwikkeld worden als zijnde een tweede fase van 
dit bedrijventerrein. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken zal (dit deel 
van) het bos elders in de gemeente gecompenseerd dienen te worden. 
Hierover zijn reeds met de beheerder/eigenaar van het bos (Staatsbosbe-
heer/Domeinen) in het kader van voornoemd bestemmingsplan afspraken 
gemaakt. Tot op heden is van deze mogelijkheid nog geen gebruik van 
gemaakt. Wel dient deze in de planperiode van onderhavig bestemmings-
plan aanwezig te blijven, wat ertoe geleid heeft dat de wijzigingsbevoegd-
heid in onderhavig bestemmingsplan is overgenomen. Middels een wijzi-
gingsplan (ex artikel 11 WRO) kan de bestemming ‘Bos’ gewijzigd worden 
in de bestemming ‘Bedrijventerrein’, ‘Verkeersdoeleinden’, ‘Groenvoorzie-
ningen’ en/of ‘Water’.  
 
- Groenvoorzieningen - 
Al het openbare groen op de bedrijventerreinen van enige omvang is onder 
de bestemming “groenvoorzieningen” gebracht.  
Hiertoe behoren ook de in de groenvoorzieningen gelegen waterpartijen/-
lopen van geringe omvangen alsmede paden. Binnen deze bestemming 
zijn geen gebouwen en bouwwerken zijn slechts in beperkte mate toege-
staan.  
 
- Water - 
De belangrijke waterlopen in de plangebeide zijn onder de bestemming 
“Water” geregeld. Het gaat hier concreet om een gedeelte van de Lage 
Vaart (inclusief insteekhaven) en het gedeelte van de Bisontocht/De 
Kolk/Tarpantocht in het bedrijventerrein De Kolk te Swifterbant.  
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Deze waterlopen hebben een belangrijke waterhuishoudkundige functie in 
het polderontwateringssysteem en daarnaast (met uitzondering van de Bi-
sontocht) in meer of mindere mate een vaarwegfunctie. Genoemde functies 
worden middels deze bestemming gewaarborgd. 

5.   3. Aanvullende bestemmingen  

In deze paragraaf komen de aanvullende bestemmingen aan bod. Dit zijn 
bestemmingen die functies regelen die bestemmingsoverlappend zijn. An-
ders dan bij de voornoemde bestemmingen geeft de bestemmingsom-
schrijving van een aanvullende bestemming aan dat de gronden, naast de 
andere aan die gronden gegeven bestemmingen, tevens voor de aan-
vullende bestemming zijn bestemd  Concreet gaat het in dit bestemmings-
plan om vier aanvullende bestemmingen.  
 
-Transportleiding -  
De door de plangebieden lopende transportleidingen zijn onder een aanvul-
lende bestemming gebracht.  
In dit bestemmingsplan gaat het om een transportleiding in de vorm van 
een hoofdgasleiding en een rioolpersleiding in de bedrijventerreinen Busi-
ness Zone en Dronten Noord in Dronten en een hoofdgasleiding in het be-
drijventerrein Oldebroekerweg in Biddinghuizen. De leiding zelf alsmede de 
bebouwingsvrije zone van 17 meter die aan weerszijden van de leiding 
aangehouden dient te worden zijn middels een aanvullende bestemming op 
de kaart opgenomen. Op de gronden binnen deze aanvullende bestem-
ming mogen geen gebouwen en/of bouwwerken worden gerealiseerd die 
niet ten dienste staan van de gasleiding. 
Bij vrijstelling van Burgemeester en Wethouders kan hiervan in sommige 
gevallen worden afgeweken. Daarnaast is voor andere werkzaamheden 
(ophogen/afgraven van gronden, graafwerkzaamheden, aanleggen verhar-
dingen etc.) binnen deze aanvullende bestemming een aanlegvergunning 
in de voorschriften opgenomen.   
 
- Aandachtszone industrielawaai - 
Zoals gezegd is op het bedrijventerrein Dronten Noord een betonmortel-
centrale gevestigd.  
De 50 dB(A) zonegrens is op de plankaart vastgelegd als zijnde de grens 
van de aanvullende bestemming “aandachtszone industrielawaai”. Binnen 
deze zone biedt het bestemmingsplan geen mogelijkheden tot het op-
richten van nieuwe geluidsgevoelige bebouwing. Middels een wijzigingsbe-
voegdheid kan bij beëindiging/verplaatsing van of verandering in de (ge-
luidszoneringsplichtige) bedrijfsactiviteiten de aanvullende bestemming van 
de plankaart worden gehaald.  
 
- LPG-zone - 
De zone van 45 meter rondom het vulpunt van de LPG-installaties in de 
plangebieden is onder een aanvullende bestemming gebracht, aangezien 
binnen deze zone geen nieuwe risicogevoelige bebouwing mag worden ge-
realiseerd.  
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- Straalpad - 
Over een gedeelte van de bedrijventerreinen van Biddinghuizen ligt een 
straalpad van een op het bedrijventerrein gesitueerd bedrijf met telescoop-
antennes. Binnen deze aanvullende bestemming zijn hoogteverschillen op-
genomen. De hoogte van gebouwen/bouwwerken mag niet hoger zijn dan 
de ter plekke aangegeven maximale hoogte(s).   
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6. UITVOERBAARHEID 

Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaar-
heidsaspecten van een bestemmingsplan 3). In dat verband wordt een on-
derscheid gemaakt tussen de maatschappelijke en de economische uit-
voerbaarheid. 

6.   1. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Over dit plan wordt, overeenkomstig de gemeentelijke Inspraakverorde-
ning, gelegenheid geboden tot Inspraak. Daarnaast zal het plan voorgelegd 
worden aan de betrokken diensten als bedoeld in het Overleg ex artikel 10 
van het Besluit op de ruimtelijke ordening. De resultaten van de Inspraak 
en het Overleg zullen te zijner tijd worden verwerkt in dit bestemmingsplan. 

6.   2. Economische uitvoerbaarheid 

Aangezien dit bestemmingsplan zich richt op zo goed als volledig uitgege-
ven bedrijventerreinen, is er in het kader van dit bestemmingsplan geen 
noodzaak meer voor het opstellen van een exploitatieopzet. Voor de even-
tuele ontwikkelingen die in het plan mogelijk zijn gemaakt, in de vorm van 
een volgende fase van de bedrijventerreinen Tarpan en Oldebroekerweg, is 
de uitvoerbaarheid reeds in het kader van de hiervoor opgestelde bestem-
mingsplannen aangetoond. 
 

=== 

                                                 
3 )  Artikel 9 lid 2 van het Besluit op de ruimtelijke ordening. 
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1. INLEIDENDE BEPALINGEN VAN ALGEMENE AARD 
 
Artikel 1: Begripsbepalingen 

In deze voorschriften wordt verstaan onder: 

1. het plan: 
het “Bestemmingsplan Bedrijventerreinen (9060)”; 

2. de plankaart: 
de kaart van het Bestemmingsplan Bedrijventerreinen (9060) waarop 
de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden zijn aange-
wezen, en het daarbijbehorende renvooi; 

3. bestemmingsvlak: 
een op de plankaart aangegeven vlak met eenzelfde bestemming; 

4. bestemmingsgrens: 
een op de plankaart aangegeven lijn, die de grens aanduidt van een 
bestemmingsvlak; 

5. bouwen: 
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of ver-
anderen en het vergroten van een bouwwerk; 

6. bouwwerk: 
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander 
materiaal, welke hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, 
hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond; 

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

8. bebouwing: 
één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouw zijnde; 

9. bouwvlak: 
een op de plankaart door bouwgrenzen omsloten vlak, waarmee 
gronden zijn aangeduid waarop gebouwen zijn toegelaten; 

10. bouwgrens: 
een op de plankaart aangegeven lijn, die de grens vormt van een 
bouwvlak; 

11. bouwperceel: 
een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan een zelf-
standige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten; 

12. bouwperceelgrens: 
een grens van een bouwperceel; 
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13. bebouwingspercentage: 
een op de plankaart of in de voorschriften aangegeven percentage, 
dat de grootte van het deel van een terrein aangeeft dat maximaal 
mag worden bebouwd; 

14. voorterrein: 
dat deel van het bouwperceel dat vóór de naar de weg gekeerde ge-
vel(s) van de gebouwen ligt; 

15. hoofdgebouw: 
een gebouw, dat op een perceel door zijn constructie of afmetingen 
dan wel gelet op de bestemming als het belangrijkste bouwwerk valt 
aan te merken; 

16. bijgebouw: 
een vrijstaand afzonderlijk van het hoofdgebouw in functioneel en 
bouwkundig opzicht te onderscheiden, op hetzelfde bouwperceel ge-
legen, gebouw; 

17. aan- of uitbouw: 
een aan een hoofdgebouw aangebouwd gebouw dat in bouwkundig 
opzicht te onderscheiden is van het hoofdgebouw; 

18. overkapping: 
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt 
zonder wanden dan wel met ten hoogste één wand; 

19. dak: 
iedere bovenbeëindiging van een gebouw; 

20. kap: 
een dak dat voor minder dan 50% in het horizontale vlak ligt; 

21. peil: 
a. voor een bouwwerk op een perceel waarvan de hoofdtoegang 

onmiddellijk aan een weg grenst: de hoogte van die weg ter 
hoogte van de hoofdingang; 

b. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het afgewerkte 
terrein; 

22. woning: 
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van 
één afzonderlijke huishouding; 

23. woonwagen: 
een voor bewoning bestemd gebouw dat is geplaatst op een stand-
plaats en dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst; 
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24. bedrijfswoning: 
een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts 
bedoeld voor (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting 
daar gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein noodza-
kelijk is; 

25. bedrijf: 
onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, 
installeren en/of verhandelen van goederen dan wel op het bedrijfs-
matig verlenen van diensten, waarbij eventueel productiegebonden 
detailhandel plaatsvindt; 

26. kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten: 
het op bedrijfsmatige wijze uitoefenen van activiteiten waarvoor geen 
vergunningplicht op grond van milieuwetgeving geldt en die door de 
beperkte omvang in een gedeelte van een woning uitgeoefend kun-
nen worden; 

27. detailhandel: 
het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten ver-
koop), verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die 
goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in 
de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit; 

28. perifere detailhandel: 
detailhandel volgens een formule die vanwege de aard en/of omvang 
van de gevoerde artikelen een groot oppervlak nodig heeft voor de 
uitstalling, zoals de verkoop van auto's, boten, caravans, tuininrich-
tingsartikelen, bouwmaterialen, keukens en sanitair, alsmede woning-
inrichtingsartikelen, waaronder meubelen; 

29. sportgebonden detailhandel: 
detailhandel in goederen, welke gerelateerd zijn aan het thema sport; 

30. productiegebonden detailhandel: 
detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, gerepa-
reerd en/of toegepast in het productieproces, waarbij de detailhan-
delsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie; 

31. ABC-goederen: 
auto’s, boten, caravans en daarmee direct samenhangende artikelen, 
zoals accessoires, onderhoudsmiddelen, onderdelen en/of materia-
len; 

32. meubels: 
huisraad voor het stofferen van een vertrek, zoals tafels, stoelen, kas-
ten en bedden; 



blz 4  04-11-08 
 

Buro Vijn B.V.                                 voorontwerp Bestemmingsplan Bedrijventerreinen (9060) 

33. woninginrichtingsartikelen: 
goederen, geen meubels zijnde, die dienen voor de inrichting en/of 
verfraaiing van woningen, zoals vloerbedekking, vitrages en lampen; 

34. verkoopvloeroppervlakte: 
de voor het publiek zichtbare en toegankelijke (besloten) win-
kelruimte ten behoeve van de detailhandel; 

35. dienstverlening: 
het aanbieden, verkopen en/of leveren van commerciële en/of maat-
schappelijke diensten aan personen zoals bijvoorbeeld reisbureaus, 
kapsalons, wasserettes en instellingen inzake welzijn en gezond-
heidszorg; 

36. geluidzoneringsplichtige inrichting: 
een inrichting, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het 
terrein van vestiging in een bestemmingsplan een geluidzone moet 
worden vastgesteld; 

37. risicovolle inrichting: 
een inrichting, bij welke ingevolge het Besluit Externe Veiligheid In-
richtingen een grenswaarde, richtwaarde voor het risico c.q. een risi-
co-afstand moet worden aangehouden bij het in het bestemmingsplan 
toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten; 

38. risicogevoelig bouwwerk c.q. object: 
een bouwwerk c.q. object als bedoeld in het (ontwerp-)Besluit kwali-
teitseisen externe veiligheid inrichtingen milieubeheer, dat kan wor-
den aangemerkt in de zin van dat besluit als een kwetsbaar of be-
perkt kwetsbaar object; 

39. vuurwerkbedrijf: 
een bedrijf dat is gericht op de vervaardiging of assemblage van 
vuurwerk of de (detail)handel in vuurwerk, c.q. de opslag van vuur-
werk en/of de daarvoor benodigde stoffen; 

40. horecabedrijf: 
een bedrijf waar bedrijfsmatig dranken en etenswaren voor gebruik 
ter plaatse worden verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies wordt 
verstrekt, één en ander al dan niet in combinatie met een vermaaks-
functie, met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie; 

41. erotisch getinte vermaaksfunctie: 
een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaats vinden van 
voorstellingen en/of vertoningen van porno-erotische aard, waaronder 
begrepen een seksbioscoop, een seksclub en een seksautomatenhal; 
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42. hotel / hotel-restaurant: 
een horecabedrijf waar de bedrijfsuitoefening hoofdzakelijk is gericht 
op het tegen vergoeding verstrekken van logies al dan niet in combi-
natie met het verstrekken van maaltijden; 

43. horecavloeroppervlakte: 
de oppervlakte van de ruimte binnen een horecabedrijf, die wordt ge-
bruikt voor de verstrekking van dranken, etenswaren of logies, inclu-
sief toilet-, keuken-, entree-, opslag- en administratieruimten, e.d.; 

44. prostitutie: 
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelin-
gen met een ander tegen vergoeding; 

45. seksinrichting: 
een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfs-
matig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was seksuele handelin-
gen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard 
plaatsvinden; 

46. agrarisch bedrijf: 
een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door 
middel van het telen van gewassen en/of het houden van dieren; 

47. grondgebonden agrarische bedrijfsvoering: 
een agrarische bedrijfsvoering die hoofdzakelijk niet in gebouwen 
plaatsvindt, waarbij het gebruik van de agrarische gronden noodzake-
lijk is voor het functioneren van het bedrijf; 

48. veredelingstak: 
intensieve veehouderij, ondergeschikt aan de grondgebonden agrari-
sche bedrijfsvoering; 

49. intensieve veehouderij: 
de teelt van slacht-, fok-, leg- of pelsdieren in gebouwen (nagenoeg) 
zonder weidegang, waarbij de teelt niet afhankelijk is van de agrari-
sche grond als productiemiddel. 
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Artikel 2: Wijze van meten 

A. Bij de toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten: 

1. breedte van een gebouw: 
tussen (de lijnen, getrokken door) de buitenzijde van de gevels 
(en/of het hart van de scheidsmuren); 

2. (bouw)hoogte van een bouwwerk: 
vanaf het peil tot het hoogste punt van het bouwwerk, onderge-
schikte bouwwerken, zoals liftkokers, zonnepanelen en kleine 
schoorstenen niet meegerekend; 

3. goothoogte van een bouwwerk: 
vanaf het peil tot de snijlijn van de gevel met het dak; indien zich  
op enige zijde van het gebouw één of meerdere dakkapellen of 
dakopbouwen bevinden waarvan de gezamenlijke breedte meer 
bedraagt dan 70% van de gevelbreedte, wordt de goot van de 
dakkapel c.q. de dakopbouw als goothoogte aangemerkt; 

4. afstand tot de (zijdelingse) perceelsgrens: 
vanaf enig punt van een bouwwerk tot de (zijdelingse) perceel-
grens; 

5. oppervlakte van een bouwwerk: 
tussen (de buitenste verticale projectie van) de buitenzijde van de 
gevels en/of het hart van de scheidsmuren; 

6. inhoud van een bouwwerk: 
boven peil tussen de bovenkant van de funderingsvloer, de bui-
tenzijde van de gevels en/of het hart van de scheidsmuren en de 
buitenzijde van daken, met inbegrip van erkers en dakkapellen. 
 

B. Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen binnen 
bouwvlakken of bestemmingsvlakken, worden ondergeschikte bouw-
delen als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatie-
kanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten en overstekende daken 
buiten beschouwing gelaten, mits de bouw- c.q. bestemmingsgrens met 
niet meer dan 1,50 m wordt overschreden. 
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2. BESTEMMINGSBEPALINGEN 
 
Artikel 3: Bedrijventerrein 

Bestemmingsomschrijving 
 
A. De op de plankaart voor bedrijventerrein aangewezen gronden zijn be-

stemd voor: 
1. bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 onder: 

a. de categorieën 1 en 2, indien de gronden op de kaart zijn voor-
zien van de zone-aanduiding “A”; 

b. de categorieën 1, 2 en 3, indien de gronden op de kaart zijn 
voorzien van de zone-aanduiding “B”, met dien verstande dat, 
indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding 
“categorie 4-bedrijf toegestaan”, tevens bedrijven zijn toege-
staan die zijn genoemd in bijlage 1 onder categorie 4; 

c. de categorieën 1, 2, 3 en 4, indien de gronden op de kaart zijn 
voorzien van de zone-aanduiding “C”, met dien verstande dat, 
indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding 
“categorie 5-bedrijf toegestaan”, tevens bedrijven zijn toege-
staan die zijn genoemd in bijlage 1 onder categorie 5; 

met uitzondering van geluidzoneringsplichtige inrichtingen, risicovol-
le inrichtingen en vuurwerkbedrijven, met dien verstande dat: 
- indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding 

“geluidzoneringsplichtinge inrichting toegestaan”, een betonmor-
telcentrale is toegestaan; 

- indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding 
“verkooppunt van motorbrandstoffen inclusief LPG”, een ver-
kooppunt van motorbrandstoffen inclusief LPG”, is toegestaan; 

- indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding 
“kunstharsfabriek toegestaan, een kunstharsfabriek is toege-
staan”; 

2. productiegebonden detailhandel, met uitzondering van detailhandel 
in voedings- en genotmiddelen; 

3. perifere detailhandel in ABC-goederen; 
4. het wonen voor zover dit ten dienste staat van een bedrijf, indien de 

gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding “bedrijfswo-
ning toegestaan” of “bedrijfswoningen toegestaan”; 

5. horeca, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aandui-
ding “horeca toegestaan”; 

6. een seksinrichting, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van 
de aanduiding “zoekgebied seksinrichting”; 

7. verkooppunten van motorbrandstoffen exclusief LPG, indien de 
gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding “verkooppunt 
van motorbrandstoffen exclusief LPG”; 

8. dienstverlenende bedrijven; 
met daaraan ondergeschikt: 
9. groenvoorzieningen; 
10. verblijfsdoeleinden; 
11. verkeersdoeleinden. 
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Bebouwingsbepalingen 
 
B. 1. Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende bepalingen: 

a. er zal uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
b. indien op de kaart een gevelbouwgrens is aangegeven, zal per 

bouwperceel ten minste één gevel van een bedrijfsgebouw in de 
gevelbouwgrens worden gebouwd; 

c. de afstand van een gebouw tot de zijdelingse perceelgrens zal 
ten minste 3,00 m bedragen; 

d. bedrijfswoningen zullen uitsluitend worden gebouwd binnen een 
gebied dat op de kaart is voorzien van de aanduiding “bedrijfs-
woning toegestaan” of “bedrijfswoningen toegestaan; 

e. er zal ten hoogste één bedrijfswoning per bouwperceel c.q. be-
drijf worden gebouwd; 

f. de gebouwen zullen uitsluitend worden gebouwd overeenkom-
stig de aanduidingen op de plankaart, met dien verstande dat: 
1. de oppervlakte van bedrijfswoningen ten hoogste 150 m² zal 

bedragen; 
2. voor bedrijfswoningen die worden gebouwd binnen de gron-

den op de kaart zijn voorzien van de aanduiding “bedrijfs-
woningen toegestaan”, aanvullend de volgende bepalingen 
gelden: 
- de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen 

per bouwperceel ten minste 200 m² bedragen en ten 
hoogste 400 m² bedragen; 

- de goothoogte van een bedrijfswoning ten hoogste 3,50 
m bedragen; 

- een bedrijfswoning zijn voorzien van een kap, waarvan 
de dakhelling ten minste 15° en ten hoogste 60° zal be-
dragen; 

3. voor bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen bij 
bedrijfswoningen aanvullend de volgende bepalingen gel-
den: 
- de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen, aan- 

en uitbouwen en overkappingen bij een bedrijfswoning 
zal ten hoogste 60 m² bedragen; 

- de goothoogte van bijgebouwen, aan- en uitbouwen en 
overkappingen bij een bedrijfswoning zal ten hoogste 
3,00 m bedragen. 

 
2. Voor het bouwen van silo’s geldt de volgende bepaling: 

- de hoogte van een silo zal ten hoogste 20,00 m bedragen. 
 

3. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden 
de volgende bepalingen: 
a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 

m bedragen, met dien verstande dat de hoogte van erf- en ter-
reinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel ten 
hoogste 1,00 m zal bedragen; 
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b. de hoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
zal ten hoogste 10,00 m bedragen. 

 
Nadere eisen 
 
C. Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de 

plaats en afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van: 
1. de woonsituatie; 
2. de verkeersveiligheid; 
3. de milieusituatie; 
4. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en 

bouwwerken. 
 
Vrijstelling van de bebouwingsbepalingen 
 
D. Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk 

wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de verkeers-
veiligheid en de milieusituatie, vrijstelling verlenen van: 

 
1. het bepaalde in lid B sub 1 onder a en b en toestaan dat de gevel-

bouwgrens c.q. de bouwgrens wordt overschreden voor de bouw 
van een entree, een kantoor en/of showroom over maximaal 1/3 
van de breedte van de voorgevel van het bedrijfsgebouw, mits: 
- de afstand tot de voorste perceelgrens ten minste 2,00 m zal be-

dragen; 
 

2. het bepaalde in lid B sub 1 onder c en toestaan dat de afstand van 
gebouwen tot de zijdelingse bouwperceelgrens wordt verkleind; 

 
3. het bepaalde in lid B sub 1 onder f en toestaan dat de bouwhoogte 

van bedrijfsgebouwen wordt vergroot, mits: 
- de maximale bouwhoogte van een bedrijfsgebouw ten hoogste 

4,00 m hoger is dan de bouwhoogte die op de kaart in het bouw-
vlak is aangegeven; 

 
4. het bepaalde in lid B sub 2 onder b en toestaan dat de hoogte van 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van windenergie 
wordt vergroot tot ten hoogste 15,00 m; 

 
5. het bepaalde in lid B sub 2 onder b en toestaan dat de hoogte van 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van windenergie 
wordt vergroot, mits: 
c. de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden geplaatst op 

bedrijfsgebouwen; 
d. de hoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten 

hoogste 15,00 m gemeten van het dak van het bedrijfsgebouw, 
zal bedragen. 
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Gebruiksbepalingen 
 
E. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 

22 lid A, wordt in ieder geval gerekend: 
1. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van de-

tailhandel met uitzondering van: 
a. productiegebonden detailhandel, niet zijnde detailhandel in voe-

dings- en genotmiddelen; 
b. perifere detailhandel in ABC-goederen; 
c. detailhandel in motorbrandstoffen, voorzover de gronden op de 

kaart zijn voorzien van de aanduiding “verkooppunt van motor-
brandstoffen inclusief LPG” of “verkooppunt van motorbrandstof-
fen exclusief LPG”; 

2. het gebruik van de gebouwen voor kantoor over een bedrijfsvloer-
oppervlakte van meer dan 30% van de totale bedrijfsvloeroppervlak-
te per bedrijf tot een maximum van 2000 m²; 

3. het gebruik van gebouwen als bedrijfswoning, tenzij de gronden op 
de kaart zijn voorzien van de aanduiding “bedrijfswoning toege-
staan” of “bedrijfswoningen toegestaan”; 

4. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van hore-
cabedrijven, met uitzondering van de gronden op de kaart zijn voor-
zien van de aanduiding “horeca toegestaan”; 

5. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor meer dan één 
seksinrichting met dien verstande dat in het gebied dat op de kaart 
is voorzien van de aanduiding “zoekgebied seksinrichting”, het ge-
bruik van de gebouwen als seksinrichting ten hoogste 150 m² zal 
bedragen; 

6. het gebruik van de gronden als opslagpunt voor LPG ten behoeve 
van een verkooppunt van motorbrandstoffen, indien de gronden op 
de kaart niet zijn voorzien van de aanduiding "opslagpunt LPG"; 

7. het gebruik van de gronden als vulpunt voor LPG ten behoeve van 
en verkooppunt van motorbrandstoffen, indien de gronden op de 
kaart niet zijn voorzien van de aanduiding "vulpunt LPG"; 

8. het gebruik van het voorterrein voor bedrijfsmatige opslagdoelein-
den. 

 
Vrijstelling van de gebruiksbepalingen 
 
F. Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk 

wordt gedaan aan de milieusituatie, vrijstelling verlenen van: 
 

1. het bepaalde in lid A sub 1 juncto artikel 22 lid A en toestaan dat: 
a. indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de zone-

aanduiding “A”, bedrijven worden gevestigd die naar de aard en 
de invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijven ge-
noemd in bijlage 1 onder de categorieën 1 en 2; 

b. indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de zone-
aanduiding “B”, bedrijven worden gevestigd die naar de aard en 
de invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijven ge-
noemd in bijlage 1 onder de categorieën 1, 2 en 3; 
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c. indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de zone-
aanduiding “C”, bedrijven worden gevestigd die naar de aard en 
de invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijven ge-
noemd in bijlage 1 onder de categorieën 1, 2, 3 en 4; 

2. het bepaalde in lid E sub 1 juncto artikel 22 lid A en toestaan dat de 
gronden en bouwwerken worden gebruikt voor perifere detailhandel 
anders dan in de vorm van ABC-goederen met uitzondering van de-
tailhandel in meubels en woninginrichtingartikelen, mits: 
- de verkoopvloeroppervlakte per detailhandelsbedrijf ten minste 

750 m² zal bedragen; 
 

3. het bepaalde in lid E sub 2 en toestaan dat het gebruik van de ge-
bouwen voor kantoor over een bedrijfsvloeroppervlakte wordt ver-
groot tot ten hoogste 3000 m², mits: 
- het gebruik van de gebouwen voor kantoor niet meer bedraagt 

dan 50% van de totale bedrijfsvloeroppervlakte per bedrijf; 
 

4. het bepaalde in lid E sub 2 en toestaan dat het gebruik van de ge-
bouwen voor kantoor over een bedrijfsvloeroppervlakte wordt ver-
groot tot ten hoogste 5000 m², mits: 
a. het gebruik van de gebouwen voor kantoor niet meer bedraagt 

dan 50% van de totale bedrijfsvloeroppervlakte per bedrijf; 
b. in voldoende mate is aangetoond dat de kantoorunit niet kan 

worden gescheiden van de overige bedrijfsactiviteiten; 
c. vooraf een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Sta-

ten is verkregen; 
 
G. 1. Een vrijstelling als bedoeld in lid F onder 1 kan worden verleend, 

mits: 
a. het gaat om bedrijven die niet zijn genoemd in bijlage 1, maar 

die qua milieubelasting gelijkwaardig zijn aan de bedrijven die 
wel worden genoemd; 

b. het geen geluidzoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle inrich-
tingen en vuurwerkbedrijven betreft.  

 
2. Een vrijstelling als bedoeld in lid F onder 2 kan worden verleend, in-

dien: 
a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het functioneren 

van bestaande detailhandelscentra in de regio, zowel in kern-
winkelgebieden als in andere detailhandelsconcentraties. Hier-
van wordt in ieder geval geacht geen sprake te zijn als er sprake 
is van een toevoeging ten opzichte van het bestaande aanbod; 

b. de detailhandelsfunctie qua aard en schaal passend is in de 
gemeente Dronten; 

c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de verkeers- en 
parkeersituatie op het bedrijventerrein. Het parkeren dient op 
het eigen terrein plaats te vinden. 
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Wijzigingsbevoegdheid 
 
H. Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk 

wordt gedaan aan de milieusituatie, het plan wijzigen in die zin dat: 
 

1. indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de zone-aanduiding 
“A”, de aanduiding “categorie 3-bedrijf toegestaan” op de kaart 
wordt aangebracht; 

 
2. indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de zone-aanduiding 

“B”, de aanduiding “categorie 4-bedrijf toegestaan” op de kaart 
wordt aangebracht; 

 
3. indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de zone-aanduiding 

“C”, de aanduiding “categorie 5-bedrijf toegestaan” op de kaart 
wordt aangebracht; 

 
4. de aanduiding “bedrijfswoning toegestaan”, “horeca toegestaan”, 

“categorie 4-bedrijf toegestaan”, “categorie 5-bedrijf toegestaan”, 
“geluidzoneringsplichtige inrichting toegestaan”, “verkooppunt van 
motorbrandstoffen inclusief LPG”, LPG-vulpunt”, “LPG-opslagpunt” 
of “kunstharsfabriek toegestaan”, van de kaart wordt verwijderd, in-
dien: 
- de betreffende functies vanwege het risico, de veiligheid of de mi-

lieusituatie niet meer kunnen worden toegelaten dan wel de be-
treffende bedrijfsactiviteiten zijn beëindigd. 

 
I. De wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in lid H onder 1 of 2 kan uitslui-

tend worden toegepast, indien: 
1. het gaat om bedrijven uit een hogere categorie dan is toegestaan, 

maar die naar de aard en de invloed op de omgeving aanvaardbaar 
zijn of bedrijven uit een hogere categorie dan is toegestaan die in 
een individueel geval feitelijk een lagere milieubelasting hebben; 

2. het geen geluidzoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle inrichtin-
gen en vuurwerkbedrijven betreft. 
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Artikel 4: Sport- en bedrijfsdoeleinden 

Doeleindenomschrijving 
 
A. De op de plankaart voor sport- en bedrijfsdoeleinden aangewezen 

gronden zijn bestemd voor: 
1. sport- en recreatieve doeleinden; 
2. bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 onder de categorieën 1 en 2 

met uitzondering van geluidzoneringsplichtige inrichtingen, risicovol-
le inrichtingen en vuurwerkbedrijven; 

3. horeca, voorzover ten dienste van en ondergeschikt aan de in sub 1 
en 2 genoemde doeleinden; 

4. perifere detailhandel, met uitzondering van detailhandel in meubels 
en woninginrichtingartikelen; 

5. sportgebonden detailhandel; 
6. parkeervoorzieningen; 
met daaraan ondergeschikt: 
7. groenvoorzieningen; 
8. verblijfsdoeleinden; 
9. verkeersdoeleinden. 

 
Bebouwingsbepalingen 
 
B. 1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. er zal uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
b. er zal uitsluitend worden gebouwd overeenkomstig de aandui-

dingen op de plankaart. 
  

2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden 
de volgende bepalingen: 
a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 

m bedragen, met dien verstande dat de hoogte van erf- en ter-
reinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel ten 
hoogste 1,00 m zal bedragen; 

b. de hoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
zal ten hoogste 10,00 m bedragen. 

 
Nadere eisen 
 
C. Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de 

plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van: 
1. de milieusituatie; 
2. de verkeersveiligheid; 
3. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en 

bouwwerken. 
 
Gebruiksbepalingen 
 
D. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 

22 lid A, wordt in ieder geval gerekend: 
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1. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van de-
tailhandel met uitzondering van productiegebonden detailhandel en 
sportgebonden detailhandel; 

2. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van peri-
fere detailhandel over een verkoopvloeroppervlakte van meer dan 
1500 m²; 

3. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van sport-
gebonden detailhandel over een verkoopvloeroppervlakte van meer 
dan 1000 m²; 

4. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een 
horeca: 
a. in de vorm van een hotel over een horecavloeroppervlakte van 

meer dan 4000 m²; 
b. in de vorm van andere vormen van horeca dan een hotel over 

een horecavloeroppervlakte van meer dan 1000 m²; 
5. het gebruik van de onbebouwde gronden voor bedrijfsmatige op-

slagdoeleinden. 
 
Vrijstelling van de gebruiksbepalingen 
 
E. Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk 

wordt gedaan aan de milieusituatie, vrijstelling verlenen van: 
 

1. het bepaalde in lid A sub 2 juncto artikel 22 lid A en toestaan dat 
bedrijven worden gevestigd die naar de aard en de invloed op de 
omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijven genoemd in bijlage 1 
onder de categorieën 1 en 2; 

 
2. het bepaalde in lid A sub 2 juncto artikel 22 lid A en toestaan dat te-

vens bedrijven worden gevestigd die zijn genoemd in categorie 3 
dan wel naar de aard en de invloed op de omgeving daarmee gelijk 
te stellen zijn. 

 
F. 1. Een vrijstelling als bedoeld in lid E kan worden verleend, mits: 

a. het gaat om bedrijven die niet zijn genoemd in bijlage 1, maar 
die qua milieubelasting gelijkwaardig zijn aan de bedrijven die 
wel worden genoemd of bedrijven die wel zijn genoemd in bijla-
ge 1 onder een hogere categorie dan 2, maar in een individueel 
geval feitelijk een lagere milieubelasting kunnen hebben; 

b. het geen geluidzoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle inrich-
tingen en vuurwerkbedrijven betreft. 

 



04-11-08 blz 15 
 

Buro Vijn B.V.                                 voorontwerp Bestemmingsplan Bedrijventerreinen (9060) 

Artikel 5: Wonen en dienstverlening 

Doeleindenomschrijving 
 
A. De op de plankaart voor wonen en dienstverlening aangewezen gron-

den zijn bestemd voor: 
1. het wonen in combinatie met: 

a. kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten als genoemd in bijlage 2 
of die naar de aard en de invloed op de omgeving hiermee ver-
gelijkbaar zijn; 

b. kleinschalige dienstverlenende bedrijven als genoemd in bijlage 
3 of die naar de aard en de invloed op de omgeving hiermee 
vergelijkbaar zijn; 

c. detailhandel, voorzover ten dienste van en ondergeschikt aan 
de in sublid a en b genoemde functies; 

met daaraan ondergeschikt: 
2. groenvoorzieningen; 
3. verblijfsdoeleinden; 
4. verkeersdoeleinden. 

 
Bebouwingsbepalingen 
 
B. 1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. er zal uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
b. per bouwperceel zal ten minste één gevel van een gebouw in de 

gevelbouwgrens worden gebouwd; 
c. per bedrijf zal ten hoogste één (bedrijfs)woning worden ge-

bouwd; 
d. een bedrijfswoning zal inpandig worden gebouwd; 
e. er zal uitsluitend worden gebouwd overeenkomstig de aandui-

dingen op de plankaart. 
 

2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden 
de volgende bepalingen: 
a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 

m bedragen, met dien verstande dat de hoogte van erf- en ter-
reinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel ten 
hoogste 1,00 m zal bedragen; 

b. de hoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
zal ten hoogste 10,00 m bedragen. 

 
Nadere eisen 
 
C. Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de 

plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van: 
1. de woonsituatie; 
2. de milieusituatie; 
3. de verkeersveiligheid; 
4. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en 

bouwwerken. 
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Gebruiksbepalingen 
 
D. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 

22 lid A, wordt in ieder geval gerekend: 
1. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor bedrijfsdoeleinden 

anders dan in combinatie met de woonfunctie; 
2. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor de woonfunctie 

anders dan in combinatie met de bedrijfsfunctie; 
3. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van de-

tailhandel, met uitzondering van detailhandel, welke ten dienste 
staat van en ondergeschikt is aan de in lid A sub 1 onder a en b ge-
noemde doeleinden; 

4. het gebruik van de onbebouwde gronden voor bedrijfsmatige op-
slagdoeleinden. 

 
Vrijstelling van de gebruiksbepalingen 
 
E. Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk 

wordt gedaan aan de milieusituatie, vrijstelling verlenen van: 
 

1. het bepaalde in lid A sub 2 juncto artikel 22 lid A en toestaan dat 
bedrijven worden gevestigd die naar de aard en de invloed op de 
omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijven genoemd in bijlage 2 of 
3; 

 
F. 1. Een vrijstelling als bedoeld in lid E kan worden verleend, mits: 

a. het gaat om bedrijven die niet zijn genoemd in bijlage 2 of 3, 
maar die qua milieubelasting gelijkwaardig zijn aan de bedrijven 
die wel worden genoemd; 

b. het geen geluidzoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle inrich-
tingen en vuurwerkbedrijven betreft. 
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Artikel 6: Kantoordoeleinden 

Doeleindenomschrijving 
 
A. De op de plankaart voor kantoordoeleinden aangewezen gronden zijn 

bestemd voor: 
1. kantoren al dan niet in combinatie met: 

a. bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 onder de categorieën 1 
en 2 met uitzondering van geluidzoneringsplichtige inrichtingen, 
risicovolle inrichtingen en vuurwerkbedrijven; 

b. productiegebonden detailhandel; 
2. parkeervoorzieningen; 
met daaraan ondergeschikt: 
3. groenvoorzieningen; 
4. verblijfsdoeleinden; 
5. verkeersdoeleinden. 

 
Bebouwingsbepalingen 
 
B. 1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. er zal uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
b. de afstand van een gebouw tot de zijdelingse perceelgrens zal 

ten minste 3,00 m bedragen; 
c. er zal uitsluitend worden gebouwd overeenkomstig de aandui-

dingen op de plankaart. 
 

2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden 
de volgende bepalingen: 
a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 

m bedragen, met dien verstande dat de hoogte van erf- en ter-
reinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel ten 
hoogste 1,00 m zal bedragen; 

b. de hoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
zal ten hoogste 10,00 m bedragen. 

 
Nadere eisen 
 
C. Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de 

plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van: 
1. de milieusituatie; 
2. de verkeersveiligheid; 
3. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en 

bouwwerken. 
 
Vrijstelling van de bebouwingsbepalingen 
 
D. Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk 

wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de verkeersveiligheid en de 
milieusituatie, vrijstelling verlenen van: 
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1. het bepaalde in lid B sub 1 onder c en toestaan dat, indien op de 
kaart een minimale bouwhoogte van 14,00 m is aangegeven, de 
minimale bouwhoogte wordt verlaagd tot ten minste 10,00 m; 

 
2. het bepaalde in lid B sub 1 onder c en toestaan dat, indien op de 

kaart een minimale bouwhoogte van 10,00 m is aangegeven, de 
minimale bouwhoogte wordt verlaagd tot ten minste 6,00 m; 

 
Gebruiksbepalingen 
 
E. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 

22 lid A, wordt in ieder geval gerekend: 
1. het gebruik van de gebouwen voor kantoor over een bedrijfsvloer-

oppervlakte van minder dan 70% van de totale bedrijfsvloeropper-
vlakte per bedrijf. 

2. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van de-
tailhandel, met uitzondering van productiegebonden detailhandel; 

3. het gebruik van de onbebouwde gronden voor bedrijfsmatige op-
slagdoeleinden; 

 
Vrijstelling van de gebruiksbepalingen 
 
F. Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk 

wordt gedaan aan de milieusituatie, vrijstelling verlenen van: 
- het bepaalde in lid A sub 1 juncto artikel 22 lid A en toestaan dat in 

combinatie met kantoren bedrijven worden gevestigd die naar de 
aard en de invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrij-
ven genoemd in bijlage 1 onder de categorieën 1 en 2; 

 
G. 1. Een vrijstelling als bedoeld in lid E kan worden verleend, mits: 

c. het gaat om bedrijven die niet zijn genoemd in bijlage 1, maar 
die qua milieubelasting gelijkwaardig zijn aan de bedrijven die 
wel worden genoemd of bedrijven die wel zijn genoemd in bijla-
ge 1 onder een hogere categorie dan 2, maar in een individueel 
geval feitelijk een lagere milieubelasting kunnen hebben; 

d. het geen geluidzoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle inrich-
tingen en vuurwerkbedrijven betreft. 
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Artikel 7: Jachthaven 

Doeleindenomschrijving 
 
A. De op de plankaart voor jachthaven aangewezen gronden zijn bestemd 

voor: 
1. jachthaven / aanleggelegenheid; 
met daaraan ondergeschikt: 
2. parkeervoorzieningen; 
3. groenvoorzieningen; 
4. verblijfsdoeleinden; 
5. verkeersdoeleinden. 

 
Bebouwingsbepalingen 
 
B. 1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen zal per bestem-
mingsvlak ten hoogste 150 m² bedragen; 

b. de goot- en bouwhoogte van een gebouw zal  respectievelijk ten 
hoogste 3,00 m en 5,00 m bedragen. 

 
2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden 

de volgende bepalingen: 
a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 

m bedragen, met dien verstande dat de hoogte van erf- en ter-
reinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel ten 
hoogste 1,00 m zal bedragen; 

b. de hoogte van vlaggenmasten zal ten hoogste 6,00 meter be-
dragen; 

c. de hoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
zal ten hoogste 3,00 m bedragen. 

 
Nadere eisen 
 
C. Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de 

plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van: 
1. de milieusituatie; 
2. de verkeersveiligheid; 
3. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en 

bouwwerken. 
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Artikel 8: Woonwagencentrum 

Doeleindenomschrijving 
 
A. De op de plankaart voor woonwagencentrum aangewezen gronden zijn 

bestemd voor: 
1. standplaatsen voor woonwagens; 
met daaraan ondergeschikt: 
2. groenvoorzieningen; 
3. verblijfsdoeleinden. 

 
Bebouwingsbepalingen 
 
B. 1. Voor het plaatsen van woonwagens gelden de volgende bepalin-

gen: 
a. de woonwagens zullen worden geplaatst in het gebied dat op de 

kaart is voorzien van de aanduiding “woonwagenstandplaatsen”; 
b. het aantal standplaatsen zal ten hoogste 17 bedragen; 
c. per standplaats zal ten hoogste één woonwagen worden ge-

bouwd; 
d. de hoogte van een woonwagen zal ten hoogste 3,00 m bedra-

gen; 
 

2. Voor het bouwen van bijgebouwen bij woonwagens gelden de vol-
gende bepalingen: 
a. de gezamenlijke oppervlakte per woonwagen zal ten hoogste 20 

m² bedragen; 
b. de hoogte van een bijgebouw zal ten hoogste 3,00 m bedragen. 

 
3. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden 

de volgende bepalingen: 
a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 

m bedragen; 
b. de hoogte van vlaggenmasten zal ten hoogste 6,00 meter be-

dragen; 
c. de hoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

zal ten hoogste 3,00 m bedragen. 
 
Nadere eisen 
 
C. Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de 

plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van: 
1. de woonsituatie; 
2. de verkeersveiligheid; 
3. de milieusituatie; 
4. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en 

bouwwerken. 
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Artikel 9: Verkeersdoeleinden 

Doeleindenomschrijving 
 
A. De op de plankaart voor verkeersdoeleinden aangewezen gronden zijn 

bestemd voor: 
1. het doorgaande verkeer; 
en daaraan ondergeschikt: 
2. verblijfs- en parkeervoorzieningen; 
3. groenvoorzieningen; 
4. kunstobjecten; 
5. haltevoorzieningen. 

 
Bebouwingsbepalingen 
 
B. 1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. er mogen geen gebouwen worden gebouwd anders dan ten be-
hoeve van haltevoorzieningen; 

b. de hoogte van gebouw zal ten hoogste 3,00 m bedragen; 
c. de oppervlakte van een gebouw zal ten hoogste 6 m² bedragen. 

 
2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de 

volgende bepaling: 
- de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan 

rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en rege-
ling van het verkeer, zal ten hoogste 6,00 m bedragen. 

 
Nadere eisen 
 
C. Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de 

plaats en afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van: 
1. het bebouwingsbeeld; 
2. de verkeersveiligheid; 
3. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en 

bouwwerken. 
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Artikel 10: Agrarische doeleinden 

Bestemmingsomschrijving 
 
D. De op de kaart voor agrarische doeleinden aangewezen gronden zijn 

bestemd voor: 
1. gebouwen ten behoeve van: 

a. de uitoefening van een agrarisch bedrijf met een in hoofdzaak 
grondgebonden agrarische bedrijfsvoering; 

b. een bedrijfswoning; 
2. aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij de bedrijfswoning; 
met daaraan ondergeschikt: 
3. sloten, bermen en beplanting; 
met de daarbijbehorende: 
4. tuinen, erven en terreinen; 
5. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

 
Bebouwingsbepalingen 
 
E. 1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. er mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van agrarische be-
drijven (inclusief bedrijfswoningen) worden gebouwd; 

b. de gebouwen zullen binnen het bouwvlak worden gebouwd; 
c. het bebouwingspercentage van het bouwvlak zal ten hoogste 

50% bedragen; 
d. er zal ten hoogste één bedrijfswoning worden gebouwd; 
e. de (bouw)hoogte van een bedrijfswoning zal ten hoogste 8,50 m 

bedragen; 
f. de (bouw)hoogte van de bedrijfsgebouwen zal ten hoogste 

12,00 m bedragen. 
 

2. Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij een 
bedrijfswoning gelden de volgende bepalingen: 
a. de aan- en uitbouwen en bijgebouwen zullen achter de naar de 

weg gekeerde gevel van de bedrijfswoning c.q. het verlengde 
daarvan worden gebouwd; 

b. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen en bij-
gebouwen bij een bedrijfswoning zal ten hoogste 60 m² bedra-
gen; 

c. de goothoogte van een aan- of uitbouw of bijgebouw zal ten 
hoogste 3,00 m bedragen; 

d. de (bouw)hoogte van een aan- of uitbouw of bijgebouw zal ten 
hoogste 6,00 m bedragen. 

 
3. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de 

volgende bepaling: 
- de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 

hoogste 15,00 m bedragen. 
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Nadere eisen 
 
F. Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de 

plaats en afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van: 
1. het bebouwingsbeeld; 
2. de verkeersveiligheid; 
3. de milieusituatie; 
4. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en 

bouwwerken. 
 
Strijdig gebruik 
 
G. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 

22 lid A, wordt in ieder geval gerekend: 
1. het gebruik van een bedrijfswoning als zelfstandige woning; 
2. het gebruik van bijgebouwen bij een bedrijfswoning voor bewoning; 
3. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor een verede-

lingstak. 
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Artikel 11: Bos 

Doeleindenomschrijving 
 
A. De op de plankaart voor bos aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

1. bos / bebossing; 
2. groenvoorzieningen; 
3. paden. 

 
Bebouwingsbepalingen 
 
B. 1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 
 

2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de 
volgende bepaling: 
- de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoog-

ste 3,00 m bedragen. 
 
Nadere eisen 
 
C. Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de 

plaats en afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van: 
1. de verkeersveiligheid; 
2. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en 

bouwwerken. 
 
Aanlegvergunningen 
 
D. 1. Het is verboden op of in de in lid A bedoelde gronden zonder of in 

afwijking van een schriftelijke vergunning van Burgemeester en 
Wethouders (aanlegvergunning) de navolgende werken, geen 
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 
a. het aanleggen of verharden van wegen, paden en banen en het 

aanbrengen van oppervlakteverhardingen; 
b. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden; 
c. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse construc-

ties, installaties of apparatuur met een grotere hoogte of diepte 
dan 75 cm; 

d. het vellen of rooien van houtgewas; 
e. het aanleggen of dempen van waterlopen, sloten en andere wa-

teren. 
 

2. Geen aanlegvergunning als bedoeld in lid D sub 1 is vereist voor 
werken en werkzaamheden die: 
a. het normale onderhoud betreffen; 
b. noodzakelijk zijn in verband met het op de bestemming gerichte 

beheer van de grond; 
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden 

van dit plan. 
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3. Burgemeester en Wethouders kunnen de vergunning slechts verle-
nen indien door de in lid D sub 1 genoemde werken of werkzaam-
heden, dan wel door de gevolgen daarvan, hetzij direct, hetzij indi-
rect de waarden en kwaliteiten van het bosgebied niet in onevenre-
dige mate (kunnen) worden aangetast, dan wel de mogelijkheden 
tot herstel van die waarden en kwaliteiten niet in onevenredige mate 
(kunnen) worden verkleind. 
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Artikel 12: Groenvoorzieningen 

Doeleindenomschrijving 
 
A. De op de plankaart voor groenvoorzieningen aangewezen gronden zijn 

bestemd voor: 
1. groenvoorzieningen; 
2. speelvoorzieningen; 
3. waterlopen en waterpartijen; 
4. paden. 

 
Bebouwingsbepalingen 
 
B. 1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 
 

2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden 
de volgende bepalingen: 
a. de hoogte van kunstobjecten en speelvoorzieningen zal ten 

hoogste 6,00 m bedragen; 
b. de hoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

zal ten hoogste 3,00 m bedragen. 
 
Nadere eisen 
 
C. Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de 

plaats en afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van: 
1. het bebouwingsbeeld; 
2. de verkeersveiligheid; 
3. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en 

bouwwerken. 
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Artikel 13: Water 

Doeleindenomschrijving 
 
A. De op de plankaart voor water aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

1. vaarten, kanalen, waterlopen en waterpartijen; 
2. oevers en wallen; 
3. bermen en beplanting; 
en in beperkte mate voor: 
4. groenvoorzieningen; 
met de daarbijbehorende: 
5. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bruggen, duikers 

en/of dammen. 
 
Bebouwingsbepalingen 
 
B. 1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 
 

2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden 
de volgende bepalingen: 
a. de hoogte van bruggen zal ten hoogste 2,00 m bedragen, geme-

ten ten opzichte van het gemiddelde waterpeil; 
b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal 

ten hoogste 3,00 m bedragen, gemeten ten opzichte van het 
gemiddelde waterpeil. 

 
Nadere eisen 
 
C. Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de 

plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van: 
1. de verkeersveiligheid; 
2. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en 

bouwwerken.   
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3. AANVULLENDE BESTEMMINGSBEPALINGEN 
 
Artikel 14: Transportleiding 

Doeleindenomschrijving 
 
A. De op de plankaart voor transportleiding aangewezen gronden zijn, 

naast de andere voor die gronden aangewezen doeleinden (basisbe-
stemming), tevens bestemd voor: 
1. hoofdgastransportleidingstroken; 
2. rioolpersleidingstroken. 

 
Bebouwingsbepalingen 
 
B. 1. In afwijking van het bepaalde bij de andere op de plankaart aange-

wezen bestemmingen (basisbestemmingen) mogen op of in deze 
gronden geen gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
worden gebouwd, anders dan ten behoeve van de aanvullende be-
stemming.  

 
2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de 

volgende bepaling: 
- de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 

hoogste 2,00 m bedragen. 
 
Vrijstelling van de bebouwingsbepalingen 
 
C. Burgemeester en Wethouders kunnen vrijstelling verlenen van: 

- het bepaalde in lid B sub 1 en toestaan dat de in de basisbestem-
ming genoemde gebouwen of bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
worden gebouwd, mits: 
a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het doelmatig en 

veilig functioneren van de hoofdgastransportleiding; 
b. vooraf advies wordt ingewonnen van de betreffende leidingbe-

heerder. 
 
Aanlegvergunningen 
 
D. 1. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergun-

ning van Burgemeester en Wethouders (aanlegvergunning) de vol-
gende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te 
voeren, zulks ongeacht het bepaalde in de voorschriften bij de an-
dere op deze gronden van toepassing zijnde bestemmingen: 
a. het ophogen en afgraven van gronden en het verrichten van 

graafwerkzaamheden; 
b. het aanleggen of verharden van wegen, paden en banen en het 

aanbrengen van oppervlakteverhardingen; 
 

2. Geen aanlegvergunning als bedoeld in lid D sub 1 is vereist voor 
werken en werkzaamheden die: 
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a. het normale onderhoud betreffen; 
b. noodzakelijk zijn in verband met het op de bestemming gerichte 

beheer van de grond; 
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden 

van het plan. 
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Artikel 15: Aandachtszone industrielawaai 

Doeleindenomschrijving 
 
A. De op kaart voor aandachtszone industrielawaai aangewezen gronden 

zijn, naast het bepaalde in de andere voor die gronden aangewezen 
bestemmingen (basisbestemmingen) bestemd voor het tegengaan van 
een te hoge geluidbelasting vanwege het industrieterrein van geluidge-
voelige gebouwen. 

 
Bebouwingsbepalingen 
 
B. Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende bepaling: 

- een op grond van de basisbestemming toelaatbaar geluidgevoelig 
gebouw mag niet worden gebouwd. 

 
Vrijstelling van de bebouwingsbepalingen 
 
C. Burgemeester en Wethouders kunnen, met inachtneming van de mili-

eusituatie, vrijstelling verlenen van: 
- het bepaalde in lid B en toestaan dat nieuwe geluidgevoelige ge-

bouwen worden gebouwd, mits: 
- de geluidbelasting vanwege het industrieterrein op de gevels van 

deze geluidgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daar-
voor geldende voorkeurgrenswaarde. 

 
Strijdig gebruik 
 
D. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 

22 lid A, wordt in ieder geval gerekend: 
- het gebruik van niet-geluidgevoelige gebouwen als geluidgevoelige 

gebouwen. 
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Artikel 16: Veiligheidszone LPG 

Bestemmingsomschrijving 
 
A. De op de kaart voor veiligheidszone LPG aangewezen gronden zijn, 

naast de andere op de kaart voor die gronden aangewezen bestem-
ming (basisbestemming), tevens bestemd voor het tegengaan van een 
te hoog veiligheidsrisico van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten 
vanwege een LPG-installatie. 

 
Bouwvoorschriften 
 
B. In afwijking van het bepaalde bij de andere op de kaart aangewezen 

bestemmingen mogen op in deze gronden geen kwetsbare of beperkt 
kwetsbare objecten worden gebouwd. 

 
Strijdig gebruik 
 
C. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 

22 lid A, wordt in ieder geval gerekend: 
- het gebruik van de gronden en bouwwerken als kwetsbaar of be-

perkt kwetsbaar object. 
 
Wijzigingsbevoegdheid 
 
D. Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk 

wordt gedaan aan de milieusituatie, het bestemmingsplan wijzigen in 
die zin dat: 
1. de bestemming veiligheidszone LPG van de kaart wordt verwijderd, 

mits: 
- de betreffende risicovolle inrichting ter plaatse is beëindigd; 

 
2. de bestemming veiligheidszone LPG op de kaart wordt gewijzigd 

(verkleind), mits: 
a. voor de risicovolle inrichting een vergunning ingevolge de Wet 

milieubeheer is verleend of gewijzigd; 
b. de ligging van de zone is afgestemd op de met deze vergunning 

corresponderende veiligheidsafstand ingevolge het Besluit ex-
terne veiligheid inrichtingen; 

c. zich binnen de gewijzigde zone geen kwetsbare of beperkt 
kwetsbare objecten bevinden; 

d. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de veiligheid van 
personen. 

 



blz 32  04-11-08 
 

Buro Vijn B.V.                                 voorontwerp Bestemmingsplan Bedrijventerreinen (9060) 

Artikel 17: Straalpad 

Voor zover gebouwen en andere bouwwerken, die zijn toegestaan op 
grond van de andere voor deze gronden aangewezen bestemmingen (ba-
sisbestemmingen), zijn gelegen binnen het op de kaart als zodanig aange-
geven straalpad, zal de hoogte van de betreffende gebouwen en andere 
bouwwerken niet meer bedragen dan de op de kaart aangegeven hoogte. 
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4. OVERIGE BEPALINGEN 
 
Artikel 18: Anti-dubbeltelbepaling 

Grond welke eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een 
bouwplan waaraan uitvoering is of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de 
beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing. 
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Artikel 19: Algemene vrijstellingsbepalingen 

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van de 
bepalingen van het plan voor: 
 
1. het overschrijden van de bouw- en bestemmingsgrenzen voor de bouw 

van erkers bij niet inpandige bedrijfswoningen met ten hoogste 1,50 m 
en over maximaal 2/3 van de breedte van de voorgevel van de uitpan-
dige bedrijfswoning, mits: 
- geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en be-

bouwingsbeeld; 
 
2. het overschrijden van de bepalingen inzake goothoogte, hoogte en op-

pervlakte van gebouwen, met niet meer dan 10%; 
 
3. het overschrijden van de bepalingen inzake de hoogte van bouwwer-

ken, geen gebouwen zijnde, met niet meer dan 20%; 
 
4. geringe afwijkingen van het beloop van een weg, groenstroken of be-

grenzing van bestemmingen, indien bij definitieve uitmeting en verkave-
ling blijkt dat deze geringe afwijkingen vanwege het belang van een 
juiste verwerkelijking van het plan gewenst of noodzakelijk zijn, mits de 
afwijkingen ten opzichte van hetgeen op de kaart is aangegeven niet 
meer dan 4,00 m bedragen, 
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Artikel 20: Wijzigingsbevoegdheden 

A. Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat: 
 

1. de bestemming “Agrarische doeleinden” wordt gewijzigd in de be-
stemmingen “Bedrijventerrein”, “Verkeersdoeleinden, “Groenvoor-
zieningen” en/of “Water”, mits: 
a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid voor de betref-

fende gronden de bepalingen van respectievelijk de artikelen 3,  
9, 12 en/of 13 van toepassing zijn; 

b. op de kaart de zone-aanduiding “B” op de kaart wordt aange-
bracht; 

 
2. de bestemming “Bos” wordt gewijzigd in de bestemmingen “Bedrij-

venterrein”, “Verkeersdoeleinden, “Groenvoorzieningen” en/of “Wa-
ter”, mits: 
a. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast in het 

gebied dat op de kaart is voorzien van de aanduiding “wijziging 
naar Bedrijfsdoeleinden van toepassing”; 

b. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid voor de betref-
fende gronden de bepalingen van respectievelijk de artikelen 3,  
9, 12 en/of 13 van toepassing zijn; 

c. op de kaart de zone-aanduiding “B” op de kaart wordt aange-
bracht, voor wat betreft de oostelijke rand en het centrale deel 
van het terrein en de zone-aanduiding “C” wordt aangebracht op 
de noordelijke rand van het terrein; 

 
3. de situering c.q. de omvang van de aanvullende bestemming “Aan-

dachtszone industrielawaai” wordt gewijzigd dan wel van de kaart 
wordt verwijderd, indien: 
- een verandering in de bedrijfsactiviteiten aanleiding geeft tot aan-

passing van de geluidzone dan wel de betreffende inrichting haar 
bedrijfsactiviteiten heeft beëindigd. 

 
B. 1. De wijzigingsbevoegdheid onder lid A sub 1 kan uitsluitend worden 

toegepast onder de volgende voorwaarden: 
a. de inrichting van het terrein dient aan te sluiten op het verkave-

lingspatroon van het bestaande terrein aan de westkant van de 
uitbreiding, ten zuiden van de Ploegschaar; 

b. de bebouwing dient qua hoogte, oppervlakte en bouwmassa 
aan te sluiten op de aansluitende bebouwing van het bestaande 
deel van het bedrijventerrein; 

c. het representatieve karakter dient te worden versterkt door een 
groene inrichting in de vorm van een omsluiting van het terrein 
door een groenstrook en laanbeplanting langs wegen. 

 
2. De wijzigingsbevoegdheid onder lid A sub 2 kan uitsluitend worden 

toegepast onder de volgende voorwaarden: 
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a. de inrichting van het terrein dient aan te sluiten op het verkave-
lingspatroon van de eerste fase van het bedrijventerrein, waarbij 
de inrichting voor wat betreft de verkaveling en de architectuur 
langs de randen van het terrein een representatieve uitstraling 
dienen te hebben; 

b. de bebouwing dient qua hoogte, oppervlakte en bouwmassa 
aan te sluiten op de aansluitende bebouwing van het bestaande 
deel van het bedrijventerrein; 

c. het representatieve karakter dient te worden versterkt door een 
groene inrichting in de vorm van een omsluiting van het terrein 
door een groenstrook en laanbeplanting langs wegen; 

d. het bos dat voor de realisatie van de vervolgfase van het bedrij-
venterrein verdwijnt zal met eenzelfde oppervlakte dienen te 
worden gecompenseerd. 
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Artikel 21: Procedureregels 

Bij het wijzigen als bedoeld in artikel 3 lid H, artikel 16 lid D en artikel 20 
wordt het ontwerp van de wijziging voor een periode van 14 dagen ter in-
zage gelegd voor belanghebbenden.  
 
Voor het overige wordt de procedure gevolgd die is vervat in afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht. 
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Artikel 22: Algemene gebruiksbepaling 

A. Het is verboden de in het plan begrepen gronden en bouwwerken te 
gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel strijdig met 
de aan de grond gegeven bestemming(en). 

 
Gebruik van onbebouwde gronden 

 
B. Onder strijdig gebruik als bedoeld in lid A wordt in ieder geval verstaan:  

- onbebouwde gronden te gebruiken of te laten gebruiken voor: 
a. de uitstalling, opslag, stand- of ligplaats van kampeerwagens, 

toer- of stacaravans en tenten; 
b. de opslag van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kis-

ten, bouwmaterialen, werktuigen, machines of onderdelen hier-
van; 

c. het opslaan van gebruiksklare of gebruiksonklare voer-, vaar- of 
vliegtuigen of onderdelen hiervan; 

d. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van puin, vuil 
of andere vaste of vloeibare afvalstoffen; 

e. prostitutiedoeleinden. 
 
C. Het bepaalde in lid B is niet van toepassing voor zover het betreft: 

1. het tijdelijk opslaan van materialen en werktuigen, welke nodig zijn 
voor de realisering of de handhaving van de in het plan aangewe-
zen bestemmingen; 

2. het opslaan of storten van afval- of meststoffen, voor zover noodza-
kelijk voor het normale onderhoud van tuinen en andere open ter-
reinen. 

 
Gebruik van bouwwerken 
 
D. Het is in ieder geval verboden de gebouwen, als bedoeld in lid A, te ge-

bruiken voor detailhandelsdoeleinden en als seksinrichting. 
 
E. Gebouwen, voor het bouwen waarvan ingevolge de bepalingen van dit 

plan vrijstelling is verleend, mogen behoudens het in lid A toegestane 
gebruik slechts worden gebruikt overeenkomstig het doel waarvoor die 
vrijstelling werd verleend. 

 
Vrijstelling 
 
F. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in 

lid A indien strikte toepassing van het verbod leidt tot beperkingen van 
het meest doelmatige gebruik die niet door dringende redenen worden 
gerechtvaardigd. 
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Artikel 23: Overgangsbepalingen 

Overgangsbepalingen ten aanzien van bouwwerken 
 
A. Bouwwerken welke ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp 

van dit plan bestaan dan wel nadien worden gebouwd of kunnen wor-
den gebouwd met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de 
Woningwet, en die in enigerlei opzicht van het plan afwijken, mogen, 
mits de bestaande afwijkingen naar de aard en omvang niet worden 
vergroot: 

 
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

 
2. na tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden ver-

nieuwd of veranderd, mits de bouwaanvraag geschiedt binnen 18 
maanden na het tenietgaan. 

 
B. Burgemeester en Wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het be-

paalde in lid A sub 1, met dien verstande dat de bestaande afwijkingen 
naar de omvang niet mogen worden vergroot en toestaan dat een een-
malige  vergroting plaatsvindt van de inhoud van de in lid A sub 1 toe-
gelaten bouwwerken met niet meer dan 10%. 

 
Overgangsbepaling ten aanzien van het gebruik 
 
C. Het gebruik van gronden en bouwwerken dat bestond ten tijde van het 

van kracht worden van het verbod tot gebruik in strijd met de aan die 
gronden en bouwwerken gegeven bestemming, en dat in enigerlei op-
zicht afwijkt van het plan, mag worden voortgezet of gewijzigd, zolang 
en voorzover de strijdigheid van dat gebruik ten opzichte van het ge-
bruik overeenkomstig de bestemmingen in dit plan, naar de aard en 
omvang niet wordt vergroot. 

 
Uitzonderingen op het overgangsrecht 
 
D. Lid A sub 1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar be-

staan op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit 
plan, doch zijn gebouwd in strijd met het toen geldende plan, daaronder 
begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

 
E. Lid C is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met 

het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de 
overgangsbepaling van het plan. 
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Artikel 24: Strafbepaling 

Overtreding van het bepaalde in  
artikel 22 lid A 
ten aanzien van het gebruik van gronden en bouwwerken, 
en van het bepaalde in  
artikel 11 lid D 
en 
artikel 14 lid D 
ten aanzien van het uitvoeren van werken en werkzaamheden 
wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van 
artikel 1a, onder 2° van de Wet op de economische delicten. 
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Artikel 25: Titel 

Dit plan kan  worden aangehaald onder de titel: 
 
Bestemmingsplan “Bedrijventerreinen (9060)“ 
van de gemeente Dronten. 
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dronten in zijn vergade-
ring van …………...………………………………………………………….200.. 
 
 
De voorzitter, 
 
 
 
 
………………… 

De griffier, 
 
 
 
 

………………… 
 
          
 
Goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Flevoland bij besluit van …; 
 





 

 

BIJLAGE 1 

Bedrijvenlijst 
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SBI-CODE OMSCHRIJVING                               MILIEUCATEGORIE 1 2 3 4 5 6

01 LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW

014 Dienstverlening t.b.v. de landbouw 3
0141.1 Hoveniersbedrijven 1
0142 KI-stations 3

02 BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. BOSBOUW

020 Bosbouwbedrijven 3

05 VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN

0501.1 Zeevisserijbedrijven 3
0501.2 Binnenvisserijbedrijven 3
0502 Vis- en schaaldierkwekerijen:

1. oester-, mossel- en schelpenteeltbedrijven 3
2. visteeltbedrijven 3

11 AARDOLIE- EN AARDGASWINNING

111 Aardolie- en aardgaswinning:
1. aardoliewinputten 4
2. aardgaswinning incl. gasbeh.inst.: < 100.000.000 N m³/d 5
3. aardgaswinning incl. gasbeh.inst.: >= 100.000.000 N m³/d 5

15 VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN

151 Slachterijen en overige vleesverwerking:
1. slachterijen en pluimveeslachterijen 3
2. vetsmelterijen 5
3. bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval 4
4. vleeswaren- en vleesconservenfabrieken 3
5. loonslachterijen 3

152 Visverwerkingsbedrijven:
1. drogen 5
2. conserveren 4
3. roken 4
4. verwerken anderszins 4

1531 Aardappelproducten fabrieken 4
1532, 1533 Groente- en fruitconservenfabrieken:

1. jam 3
2. groente algemeen 3
3. met koolsoorten 4
4. met drogerijen 4
5. met uienconservering (zoutinleggerij) 4

1541 Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten:
1. p.c. < 250.000 t/j 4
2. p.c. >= 250.000 t/j 4

1542 Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten:
1. p.c. < 250.000 t/j 4
2. p.c. >= 250.000 t/j 4
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SBI-CODE OMSCHRIJVING                            MILIEUCATEGORIE 1 2 3 4 5 6

1543 Margarinefabrieken:
1. p.c. < 250.000 t/j 4
2. p.c. >= 250.000 t/j 4

1551 Zuivelproductenfabrieken:
1. gedroogde producten, p.c. >= 1,5 t/u 5
2. geconcentreerde producten, verdamp. cap. >=20 t/u 5
3. melkproductenfabrieken v.c. < 55.000 t/j 3
4. melkproductenfabrieken v.c. >= 55.000 t/j 4
5. overige zuivelproducten fabrieken 4

1552 Consumptie-ijsfabrieken 3
1561 Meelfabrieken:

1. p.c. < 500 t/u 4
2. p.c. >= 500 t/u 4
Grutterswarenfabrieken 4

1562 Zetmeelfabrieken:
1. p.c. < 10 t/u 4
2. p.c. >= 10 t/u 4

1571 Veevoederfabrieken:
1. destructiebedrijven 5
2. beender-, veren-, vis-, en vleesmeelfabriek 5
3. drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap.<10 t/u water 4
4. drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder cap.>=10 t/u water 5
5. mengvoeder, p.c. < 100 t/u 4
6. mengvoeder, p.c. >= 100 t/u 4

1572 Vervaardiging van voer voor huisdieren 4
1581 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:

1. v.c. < 2500 kg meel/week 2
2. Brood- en beschuitfabrieken 3

1582 Banket-, biscuit- en koekfabrieken 3
1583 Suikerfabrieken:

1. v.c. < 2.500 t/j 5
2. v.c. >= 2.500 t/j 5

1584 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:
1. Cacao- en chocoladefabrieken 5
2. Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden 3
3. Suikerwerkfabrieken met suiker branden 4

1585 Deegwarenfabrieken 3
1586 Koffiebranderijen en theepakkerijen:

1. koffiebranderijen 5
2. theepakkerijen 3

1587 Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden 4
1589 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen 4
1589.1 Bakkerijgrondstoffenfabrieken 4
1589.2 Bakmeel- en puddingpoederfabrieken 4
1589.2 Soep- en soeparomafabrieken:

1. zonder poederdrogen 3
2. met poederdrogen 4

1591 Destilleerderijen en likeurstokerijen 4
1592 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:

1. p.c. < 5.000 t/j 4
2. p.c. >= 5.000 t/j 4
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SBI-CODE OMSCHRIJVING                            MILIEUCATEGORIE 1 2 3 4 5 6

1593 t/m 1595 Vervaardiging van wijn, cider en andere niet 
gedestilleerde, gegiste dranken

2

1596 Bierbrouwerijen 4
1597 Mouterijen 4
1598 Mineraalwater- en frisdrankfabrieken 3

16 VERWERKING VAN TABAK

160 Tabaksverwerkende industrie 4

17 VERVAARDIGING VAN TEXTIEL

171 Bewerken en spinnen van textielvezels 3
172 Weven van textiel:

1. aantal weefgetouwen < 50 3
2. aantal weefgetouwen >= 50 4

173 Textielveredelingsbedrijven 3
174, 175 Vervaardiging van textielwaren 3
1751 Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken 4
176, 177 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen 3

18 VERVAARDIGING VAN KLEDING; 
BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT

181 Vervaardiging kleding van leer 3
182 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (exclusief van leer) 2
183 Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont 3

19 VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN 
(EXCLUSIEF KLEDING)

191 Lederfabrieken 4
192 Lederwarenfabrieken (exclusief kleding en schoeisel) 3
193 Schoenenfabrieken 3

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

2010.1 Houtzagerijen 3
2010.2 Houtconserveringsbedrijven:

1. met creosootolie 4
2. met zoutoplossingen 3

202 Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 3
203, 204 Timmerwerkfabrieken 3
205 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 2

21 VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN 
PAPIER- EN KARTONWAREN

2111 Vervaardiging van pulp 4
2112 Papier- en kartonfabrieken:

1. p.c. < 3 t/u 3
2. p.c. 3 - 15 t/u 4
3. p.c. >= 15 t/u 4
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SBI-CODE OMSCHRIJVING                            MILIEUCATEGORIE 1 2 3 4 5 6

212 Papier- en kartonwarenfabrieken 3
2121.2 Golfkartonfabrieken:

1. p.c. < 3 t/u 3
2. p.c. >= 3 t/u 4

22 UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE 
VAN OPGENOMEN MEDIA

221 Uitgeverijen (kantoren) 1
2221 Drukkerijen van dagbladen 3
2222 Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) 3
2222.6 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 2
2223 Grafische afwerking 1

Binderijen 2
2224 Grafische reproduktie en zetten 2
2225 Overige grafische aktiviteiten 2
223 Reproduktiebedrijven opgenomen media 1

23 AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK.IND.

231 Cokesfabrieken 5
2320.1 Aardolieraffinaderijen 6
2320.2 Smeeroliën- en vettenfabrieken 3

Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie 4
Aardolieproductenfabrieken n.e.g. 4

24 VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN

2411 Vervaardiging van industriële gassen:
1. luchtscheidingsinstallatie v.c. >= 10 t/d lucht 5
2. overige gassenfabrieken, niet explosief 5
3. overige gassenfabrieken, explosief 5

2412 Kleur- en verfstoffenfabrieken 4
2413 Anorganische chemische grondstoffenfabrieken:

1. niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 4
2. vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 5

2414.1 Organische chemische grondstoffenfabrieken:
1. niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 4
2. vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 5
Methanolfabrieken:
1. p.c. < 100.000 t/j 4
2. p.c. >= 100.000 t/j 4

2414.2 Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synthetisch):
1. p.c. < 50.000 t/j 4
2. p.c. >= 50.000 t/j 5

2415 Kunstmeststoffenfabrieken 5
2416 Kunstharsenfabrieken e.d. 5
242 Landbouwchemicaliënfabrieken:

1. fabricage 5
2. formulering en afvullen 5

243 Verf, lak en vernisfabrieken 4
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SBI-CODE OMSCHRIJVING                            MILIEUCATEGORIE 1 2 3 4 5 6

2441 Farmaceutische grondstoffenfabrieken:
1. p.c. < 1.000 t/j 4
2. p.c. >= 1.000 t/j 5

2442 Farmaceutische productenfabrieken:
1. formulering en afvullen geneesmiddelen 3
2. verbandmiddelenfabrieken 2

2451 Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken 4
2452 Parfumerie- en cosmeticafabrieken 4
2461 Kruit-, vuurwerk-, en springstoffenfabrieken 5
2462 Lijm- en plakmiddelenfabrieken:

1. zonder dierlijke grondstoffen 3
2. met dierlijke grondstoffen 5

2464 Fotochemische productenfabrieken 3
2466 Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken 3

Overige chemische productenfabrieken n.e.g. 4
247 Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken 4

25 VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN RUBBER 
EN KUNSTSTOF

2511 Rubberbandenfabrieken 4
2512 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:

1. vloeropp. < 100 m² 3
2. vloeropp. > 100 m² 4

2513 Rubber-artikelenfabrieken 3
252 Kunststofverwerkende bedrijven:

1. zonder fenolharsen 4
2. met fenolharsen 4

26 VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, 
KALK- EN GIPSPRODUCTEN

261 Glasfabrieken:
1. glas en glasproducten, p.c. < 5.000 t/j 3
2. glas en glasproducten, p.c. >= 5.000 t/j 4
3. glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 t/j 4
4. glaswol en glasvezels, p.c. >= 5.000 t/j 5

2615 Glasbewerkingsbedrijven 3
262, 263 Aardewerkfabrieken:

1. vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 3
2. vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW 3

264 Baksteen- en baksteenelementenfabrieken 4
Dakpannenfabrieken 4

2651 Cementfabrieken:
1. p.c. < 100.000 t/j 5
2. p.c. >= 100.000 t/j 5

2652 Kalkfabrieken:
1. p.c. < 100.000 t/j 4
2. p.c. >= 100.000 t/j 5

2653 Gipsfabrieken:
1. p.c. < 100.000 t/j 4
2. p.c. >= 100.000 t/j 5
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SBI-CODE OMSCHRIJVING                            MILIEUCATEGORIE 1 2 3 4 5 6

2661.1 Betonwarenfabrieken:
1. zonder persen, triltafels en bekistingtrillers 4
2. met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c.< 100 t/d 4
3. met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. >= 100 t/d 5

2661.2 Kalkzandsteenfabrieken:
1. p.c. < 100.000 t/j 3
2. p.c. >= 100.000 t/j 4

2662 Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken 3
2663, 2664 Betonmortelcentrales:

1. p.c. < 100 t/u 3
2. p.c. >= 100 t/u 4

2665, 2666 Vervaardiging van producten van beton, (vezel)cement en gips:
1. p.c. < 100 t/d 3
2. p.c. >= 100 t/d 4

267 Natuursteenbewerkingsbedrijven:
1. zonder breken, zeven en drogen 3
2. met breken, zeven of drogen,   v.c. < 100.000 t/j 4
3. met breken, zeven of drogen,   v.c. >= 100.000 t/j 5

2681 Slijp- en polijstmiddelen fabrieken 3
2682 Bitumineuze materialenfabrieken:

1. p.c. < 100 t/u 4
2. p.c. >= 100 t/u 5
Isolatiematerialenfabrieken (exclusief glaswol):
1. steenwol, p.c. >= 5.000 t/j 4
2. overige isolatiematerialen 4
Minerale productenfabrieken n.e.g. 3
Asfaltcentrales 4

27 VERVAARDIGING VAN METALEN

271 Ruwijzer- en staalfabrieken:
1. p.c. < 1.000 t/j 5
2. p.c. >= 1.000 t/j 6

272 IJzeren- en stalenbuizenfabrieken:
1. p.o. < 2.000 m² 5
2. p.o. >= 2.000 m² 5

273 Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen:
273 1. p.o. < 2.000 m² 4
273 2. p.o. >= 2.000 m² 5
274 Non-ferro-metaalfabrieken:

1. p.c. < 1.000 t/j 4
2. p.c. >= 1.000 t/j 5
Non-ferro-metaalwalserijen, -trekkerijen e.d.:
1. p.o. < 2.000 m² 5
2. p.o. >= 2.000 m² 5

2751, 2752 IJzer- en staalgieterijen/ -smelterijen:
1. p.c. < 4.000 t/j 4
2. p.c. >= 4.000 t/j 5

2753, 2754 Non-ferro-metaalgieterijen/ -smelterijen:
1. p.c. < 4.000 t/j 4
2. p.c >=4.000 t/j 5



VNG-bestand categorale bedrijfsindeling 1999 (planologische selectie)  blz. 7

SBI-CODE OMSCHRIJVING                            MILIEUCATEGORIE 1 2 3 4 5 6

28 VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN METAAL 
(EXCLUSIEF MACHINES/TRANSPORTMIDELEN)

281 Constructiewerkplaatsen:
1. gesloten gebouw 3
2. in open lucht, p.o. < 2.000 m² 4
3. in open lucht, p.o. >= 2.000 m² 4

2821 Tank- en reservoirbouwbedrijven:
1. p.o. < 2.000 m² 4
2. p.o. >= 2.000 m² 5

2822, 2830 Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels 4
284 Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven 4

Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. 3
2851 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:

1. algemeen 3
2. scoperen (opspuiten van zink) 3
3. thermisch verzinken 3
4. thermisch vertinnen 3
5. mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten) 3
6. anodiseren, eloxeren 3
7. chemische oppervlaktebehandeling 3
8. emailleren 3
9. galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed) 3
10. stralen 4
11. metaalharden 3
12. lakspuiten en moffelen 3

2852 Overige metaalbewerkende industrie 3
287 Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:

1. p.o. < 2.000 m² 4
2. p.o. >= 2.000 m² 5
Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. 3

29 VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN

29 Machine- en apparatenfabrieken:
29 1. p.o. < 2.000 m² 3
29 2. p.o. >= 2.000 m² 4
29 3. met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW 4

30 VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS

30 Kantoormachines- en computerfabrieken 3

31 VERVAARDIGING VAN OVERIGE ELEKTRONISCHE MACHINES, 
APPARATEN EN BENODIGDHEDEN

311 Elektromotoren- en generatorenfabrieken 4
312 Schakel- en installatiemateriaalfabrieken 4
313 Elektrische draad- en kabelfabrieken 4
314 Accumulatoren- en batterijenfabrieken 3
315 Lampenfabrieken 4
316 Elektrotechnische industrie n.e.g. 3
3162 Koolelektrodenfabrieken 6
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SBI-CODE OMSCHRIJVING                            MILIEUCATEGORIE 1 2 3 4 5 6

32 VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, 
TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDHEDEN

321 t/m 323 Vervaardiging van audio-, video- en 
telecom-apparatuur en benodigdheden

3

3210 Fabrieken voor gedrukte bedrading 3

33 VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE 
APPARATEN EN INSTRUMENTEN

33 Fabrieken voor medische apparaten  en instrumenten, orthopedische 
artikelen, optische instrumenten en uurwerken

2

34 VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS 
EN OPLEGGERS

341 Autofabrieken en assemblagebedrijven
1. p.o. < 10.000 m² 4
2. p.o. >= 10.000 m² 4

3420.1 Carrosseriefabrieken 4
3420.2 Aanhangwagen- en opleggerfabrieken 4
343 Auto-onderdelenfabrieken 3

35 VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN 
(EXCLUSIEF AUTO'S, AANHANGWAGENS)

351 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:
1. houten schepen 3
2. kunststof schepen 3
3. metalen schepen < 25 m 4
4. metalen schepen >= 25m en/of proefdraaien
verbrandingsmotoren >= 1 MW

5

3511 Scheepssloperijen 5
352 Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:

1. algemeen 3
2. met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW 4

353 Vliegtuigbouw- en -reparatiebedrijven:
1. zonder proefdraaien motoren 4
2. met proefdraaien motoren 5

354 Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 3

355 Transportmiddelenindustrie n.e.g. 3

36 VERVAARDIGING VAN MEUBELS; VERVAARDIGING VAN 
OVERIGE GOEDEREN N.E.G.

361 Meubelfabrieken 3
362 Fabricage van munten, sieraden e.d. 2
363 Muziekinstrumentenfabrieken 2
364 Sportartikelenfabrieken 3
365 Speelgoedartikelenfabrieken 3
366 Vervaardiging van overige goederen n.e.g. 3
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SBI-CODE OMSCHRIJVING                            MILIEUCATEGORIE 1 2 3 4 5 6

37 VOORBEREIDING TOT RECYCLING

371 Metaal- en autoschredders 5
372 Puinbrekerijen en -malerijen:

1. v.c. < 100.000 t/j 4
2. v.c. >= 100.000 t/j 5
Rubberregeneratiebedrijven 4
Afvalscheidingsinstallaties 4

40 PRODUKTIE EN DISTRIBUTIE VAN ELECTRICITEIT, AARDGAS, 
STOOM EN WARM WATER

40 Elektriciteitsproduktiebedrijven (vermogen >= 50 MW)
1. kolengestookt 5
2. oliegestookt 5
3. gasgestookt 5
4. warmtekrachtinstallaties (gas) 5
Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:
1. < 10 MVA 2
2. 10 - 100 MVA 3
3. 100 - 200 MVA 3
4. 200 - 1000 MVA 4
5. >= 1000 MVA 5
Gasdistributiebedrijven:
1. gascompressorstations vermogen < 100 MW 4
2. gascompressorstations vermogen >= 100 MW 5
3. gasdrukregel- en meetruimten 
(kasten en gebouwen), categorie B en C

2

4. gasontvang- en -verdeelstations, categorie D 3
Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:
1. stadsverwarming 3
2. blokverwarming 2

41 WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER

41 Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:
1. met chloorgas 5
2. bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of  straling 3
Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:
1. < 1 MW 2
2. 1 - 15 MW 3
3. >= 15 MW 4

45 BOUWNIJVERHEID

45 Bouwbedrijven en aannemersbedrijven met werkplaats 3

50 HANDEL IN ENREPARATIE VAN AUTO'S EN MOTORFIETSEN; 
BENZINESERVICESTATIONS

501, 502, 504 Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven 2
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5020.4 Autoplaatwerkerijen 3
Autobeklederijen 1
Autospuitinrichtingen 3

5020.5 Autowasserijen 2
503, 504 Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 2
505 Benzineservicestations:

1. met LPG 3
2. zonder LPG 2

51 GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING

511 Handelsbemiddeling (kantoren) 1
5121 Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders 2
5122 Groothandel in bloemen en planten 2
5123 Groothandel in levende dieren 3
5124 Groothandel in huiden, vellen en leder 3
5125, 5131 Groothandel in ruwe tabak, groenten, fruit en 

consumptie-aardappelen
2

5132, 5133 Groothandel in vlees, vleeswaren, zuivelproducten, eieren, spijsoliën 
en vetten

2

5134 Groothandel in dranken 2
5135 Groothandel in tabaksproducten 2
5136 Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk 2
5137 Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen 2
5138, 5139 Groothandel in overige voedings- en genotmiddelen 2
514 Groothandel in overige consumentenartikelen 2
5151.1 Groothandel in vaste brandstoffen:

1. klein, lokaal verzorgingsgebied 3
2. kolenterminal, opslag opp. >= 2.000 m² 5

5151.2 Groothandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen:
1. vloeistoffen, o.c. < 100.000 m³ 4
2. vloeistoffen, o.c. >= 100.000 m³ 5
3. tot vloeistof verdichte gassen 4

5151.3 Groothandel minerale olieproducten (exclusief brandstoffen) 3
5152.1 Groothandel in metaalertsen:

1. opslag opp. < 2.000 m² 4
2. opslag opp. >= 2.000 m² 5

5152.2 /.3 Groothandel in metalen en -halffabrikaten 3
5153 Groothandel in hout en bouwmaterialen 3
5154 Groothandel in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur 3
5155.1 Groothandel in chemische producten 3
5156 Groothandel in overige intermediaire goederen 2
5157 Autosloperijen 3
5157.2 /.3 Overige groothandel in afval en schroot 3
5162 Groothandel in machines en apparaten 2
517 Overige Groothandel (bedrijfsmeubels, emballage, 

vakbenodigdheden e.d.
2

60 VERVOER OVER LAND

6021.1 Bus-, tram- en metrostations en -remises 3
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6022 Taxibedrijven, taxistandplaatsen 2
6023 Touringcarbedrijven 3
6024 Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) 3
603 Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 3

61, 62 VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT

61, 62 Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) 1

63 DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER

6311.1 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. zeeschepen:
1. containers 5
2. stukgoederen 4
3. ertsen, mineralen, e.d., opslagopp. >= 2.000 m² 5
4. granen of meelsoorten, v.c. >= 500 t/u 5
5. steenkool, opslagopp. >= 2.000 m² 5
6. olie, LPG, e.d. 5
7. tankercleaning 4

6311.2 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart:
1. containers 4
2. stukgoederen 3
3. ertsen, mineralen, e.d., opslagopp. < 2.000 m² 4
4. ertsen, mineralen, e.d., opslagopp. >= 2.000 m² 5
5. granen of meelsoorten , v.c. < 500 t/u 4
6. granen of meelsoorten, v.c. >= 500 t/u 5
7. steenkool, opslagopp. < 2.000 m² 4
8. steenkool, opslagopp. >= 2.000 m² 5
9. olie, LPG, e.d. 5
10. tankercleaning 4

6312 Veem- en pakhuisbedrijven, koelhuizen 3
6321 Overige dienstverlening t.b.v. het vervoer over land n.e.g.

met uitzondering van parkeergarages 2
634 Expediteurs, cargadoors (kantoren) 1

64 POST EN TELECOMMUNICATIE

641 Post- en koeriersdiensten 2
642 Telecommunicatiebedrijven 1

TV- en radiozendstations 2

71 VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, 
ANDERE ROERENDE GOEDEREN

711 Personenautoverhuurbedrijven 2
712 Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (exclusief personenauto's) 3
713 Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 3
714 Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 2

72 COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE

72 Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 1
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74 OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

747 Reinigingsbedrijven voor gebouwen 3
7481.3 Foto- en filmontwikkelcentrales 2
7484.3 Veilingen voor landbouw- en visserijproducten 4
7484.4 Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 1

90 MILIEUDIENSTVERLENING

9000.1 Rioolwaterzuiverings- en gierverwerkingsinrichtingen 
(geen korrelfabrieken), met afdekking voorbezinktanks:
1. < 100.000 i.e. 4
2. 100.000 - 300.000 i.e. 4
3. >= 300.000 i.e. 5

9000.2 Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d. 3
Gemeentewerven (afval-inzameldepots) 3

9000.3 Afvalverwerkingsbedrijven:
1. mestverwerking/korrelfabrieken 5
2. kabelbranderijen 3
3. pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) 3
4. oplosmiddelterugwinning 3
5. afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW 4
6. verwerking fotochemisch en galvano-afval 2
Vuilstortplaatsen 4
Vuiloverslagstations 4
Composteerbedrijven:
1. open 5
2. gesloten 3

93 OVERIGE DIENSTVERLENING

9301.1 Wasserijen en strijkinrichtingen 3
Tapijtreinigingsbedrijven 3

9301.2 Chemische wasserijen en ververijen 2
9301.3 Wasverzendinrichtingen 2

Wasserettes, wassalons 1
9302 Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten 1
9304 Badhuizen en sauna-baden 2
9305 Dierenasiels en -pensions 3

Persoonlijke dienstverlening n.e.g.,
exclusief bordelen, prostituees en sexclubs

1

Afkortingen:

cat.    categorie kl.  klasse
o.c.    opslagcapaciteit u   uur
v.c.    verwerkingscapaciteit d   dag
p.c.    productiecapaciteit w  week
p.o.    productieoppervlak j     jaar
e.d.    en dergelijke <   kleiner dan
n.e.g. niet elders genoemd >   groter dan
t         ton =   gelijk aan





 

 

 

BIJLAGE 2 

Bedrijvenlijst kleinschalige 
bedrijfsmatige activiteiten 



 

 

BEDRIJVENLIJST KLEINSCHALIGE BEDRIJFSMATIGE ACTIVITEITEN 
 
SBI-code / Bedrijfs(sub)groep of activiteit 
 
01  LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 
0141.1  hoveniersbedrijven 
 
22  UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN 

OPGENOMEN MEDIA 
221  Uitgeverijen (kantoren) 
2223  Grafische afwerking 
223  Reproductiebedrijven opgenomen media 
 
36  VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN 

NIET ELDERS GENOEMD 
36.1  Vervaardiging van meubels: meubelstoffeerderijen 
 
45  BOUWNIJVERHEID 
45.4  Afwerken van gebouwen: woningstoffeerderijen 
 
50  HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN 

EN BENZINESERVICESTATIONS  
5020.4  Autobeklederijen 
 
51  GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING 
511  Handelsbemiddeling (kantoren) 
 
52 DETAILHANDEL EN REPARATIE TEN BEHOEVE VAN 

PARTICULIEREN 
527  Reparatie ten behoeve van particulieren (excl. auto's en motorfietsen) 
 
61, 62  VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT 
61, 62  Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) 
 
63  DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER 
6322, 6323 Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) 
633  Reisorganisaties 
634  Expediteurs, cargadoors (kantoren) 
 
64  POST EN TELECOMMUNICATIE 
642  Telecommunicatiebedrijven 
 
72  COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE 
72  Computerservice- en informatietechnologie-bureau’s en dergelijke. 
 
73  SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK 
732  Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 
 
74  OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING 
74  Overige zakelijke dienstverlening: kantoren 
 
80  ONDERWIJS  
8041  Rijscholen, zonder instructielokaal 
 
93  OVERIGE DIENSTVERLENING 
9302  Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten 
9303 Begrafenisondernemingen: kantoorruimte c.a. ten behoeve van uitvaart-

verzorging 
9305  Persoonlijke dienstverlening niet elders genoemd. 
 



 

 

 
 

BIJLAGE 3 

Bedrijvenlijst kleinschalige 
dienstverlenende bedrijven 





 

 

BEDRIJVENLIJST KLEINSCHALIGE DIENSTVERLENENDE BEDRIJ-
VEN 
 
SBI-code / Bedrijfs(sub)groep of activiteit 
 
22 UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN 

OPGENOMEN MEDIA 
221  Uitgeverijen (kantoren) 
2223  Grafische afwerking 
223  Reproductiebedrijven opgenomen media 
 
51  GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING 
511  Handelsbemiddeling (kantoren) 
 
52  DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN 
527  Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto’s en motorfietsen) 
 
61,62  VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT 
61, 62  Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) 
 
63  DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER 
6322, 6323 Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) 
633  Reisorganisaties 
634  Expediteurs, cargadoors (kantoren) 
 
64  POST EN TELECOMMUNICATIE 
642  Telecommunicatiebedrijven 
 
70  VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED 
70  Verhuur van en handel in onroerend goed 
 
72  COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE 
72  Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 
 
73  SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK 
732  Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 
 
74  OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING 
74  Overige zakelijke dienstverlening: kantoren 
 
85  GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG 
8512, 8513 Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven 
8514, 8515 Consultatiebureaus 
 
92  CULTUUR, SPORT EN RECREATIE 
9251, 9252 Ateliers, e.d. 
9301.1  Wasserettes, wassalons 
9302  Schoonheidsinstituten 
9305  Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 
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