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1. INLEIDING 

 

1.1 Aanleiding 
 

Initiatiefnemer heeft het voornemen om de percelen Parallelweg 101-104 in Hardinxveld-Giessendam 

te ontwikkelen. In de huidige situatie staat op deze percelen één vrijstaande woning. De rest van het 

plangebied is in de huidige situatie ingericht als volkstuin. De gewenste ontwikkeling betreft de sloop 

van het bestaande pand aan de Parallelweg 101 en de bouw van vier woningen op de percelen tus-

sen de Parallelweg 100 en 104.  

 

In het vigerende bestemmingsplan ‘Hardinxveld-Giessendam, bebouwd gebied’ is de bouw van de 

nieuwe woningen niet direct toegestaan. De te slopen woning aan de Parallelweg 101 heeft in het vi-

gerende bestemmingsplan al een woonbestemming. Echter zal de nieuwe woning op dit perceel de 

grenzen van het bouwvlak doorkruisen. Voor de andere drie percelen van het plangebied is de be-

stemming ‘Recreatie – Volkstuin’ opgenomen. Binnen deze bestemming is het niet toegestaan om wo-

ningen te bouwen. Om de gewenste ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken is dus een 

nieuw bestemmingsplan noodzakelijk. Onderhavige toelichting is een onderdeel van dit bestemmings-

plan.  

 

 

1.2 Plangebied 
 

Het plangebied ligt in het bebouwde gebied van Giessendam – Neder-Hardinxveld in de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam. Giessendam – Neder-Hardinxveld is een dubbeldorp in de Alblasserwaard, 

dat sinds 1957 samen met het dorp Boven-Hardinxveld de gemeente Hardinxveld-Giessendam vormt. 

De gemeente ligt ten oosten van gemeenten Dordrecht en Rotterdam, in de provincie Zuid-Holland, en 

telt ongeveer 18.000 inwoners. Ten noorden van het plangebied loopt de Betuweroute (spoorlijn) en 

de watergang Giessen en ten zuiden van het plangebied de A15 (Rijksweg), de watergang Beneden 

Merwede en het Kanaal van Steenenhoek. 

 

In het noorden wordt het plangebied begrensd door een sloot die parallel aan de Parallelweg loopt. In 

het oosten en westen wordt het plangebied begrensd door de zijdelingse percelen Parallelweg 100 en 

104. In het zuiden wordt de plangrens bepaald door de huidige bestemmingsvlakken die zijn weerge-

geven in het bestemmingsplan ‘Hardinxveld-Giessendam, bebouwd gebied’ (zoals te zien is in figuur 

1.2).  

 

Het plangebied valt binnen 6 kadastrale percelen. Kadastraal staan deze percelen bekend onder sec-

tie L en perceelnummers 21, 22, 631, 633, 634 en 24 (van west naar oost). Het plangebied heeft een 

grootte van ongeveer 8.400 m2.  

 

Luchtfoto’s met de ligging en de grenzen van het plangebied zijn weergegeven in figuur 1.1.  
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Figuur 1.1: Ligging en globale begrenzing plangebied : Plangrens 

Hardinxveld-

Giessendam 

Benede Merwede 

A15 

ca. 8.400 m2 
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1.3 Vigerend bestemmingsplan 
 

Voor onderhavig plangebied is het bestemmingsplan ‘Hardinxveld-Giessendam, bebouwd gebied’ 

(d.d. 30 maart 2017) vigerend. In dit bestemmingsplan zijn voor onderhavig plangebied de bestemmin-

gen ‘Wonen’ en ‘Recreatie – Volkstuin’ opgenomen. Daarnaast heeft het gebied de dubbelbestem-

ming ‘Waarde – Archeologische verwachting 5’. Een uitsnede van de verbeelding is weergegeven in 

figuur 1.2.  

 

In dit bestemmingsplan is opgenomen dat binnen de bestemming ‘Wonen’ alleen hoofdgebouwen ge-

realiseerd mogen worden binnen het bouwvlak. De geplande woning op dit perceel past niet binnen 

de grenzen van het bestaande bouwvlak, waardoor deze woning niet gerealiseerd kan worden binnen 

de regels van het vigerende bestemmingsplan. De drie andere geplande woningen komen binnen de 

bestemming ‘Recreatie – Volkstuin’. De voor ‘Recreatie – Volkstuin’ aangewezen gronden zijn be-

stemd voor: 

a. volkstuinen; 

b. extensief dagrecreatief medegebruik; 

c. groenvoorzieningen; 

d. paden en andere oppervlakteverhardingen; 

e. watergang, waterpartijen en voorzieningen voor de waterhuishouding; 

f. bij een en ander behorende niet voor bewoning bestemde gebouwen en bouwwerken, geen ge-

bouwen zijnde. 

Het is dus niet mogelijk om binnen deze bestemming woningen te realiseren. Om onderhavig plan juri-

disch-planologisch mogelijk te maken is dus een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk. Onderhavig 

document geeft hier invulling aan.   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

: Plangrens 

Figuur 1.2: Uitsnede bestemmingsplan ‘Hardinxveld-Giessendam, bebouwd gebied’ 
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1.4 Leeswijzer 
 

Na dit inleidende hoofdstuk volgt hoofdstuk 2 waarin een beschrijving van het plan is opgenomen. De 

daaropvolgende hoofdstukken vormen de verantwoording van de ontwikkeling die dit bestemmings-

plan mogelijk maakt. In hoofdstuk 3 wordt het Rijks-, provinciaal-, regionaal- en gemeentelijk beleid 

beschreven. In hoofdstuk 4 wordt inzicht gegeven in diverse planologische aspecten die van belang 

zijn voor het voorliggende bestemmingsplan. In hoofdstuk 5 is de juridische toelichting op de planop-

zet gegeven. In het laatste hoofdstuk komt de financiële en maatschappelijke uitvoerbaarheid aan de 

orde.  
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2. PLANBESCHRIJVING  

 

De Parallelweg is een karakteristiek, beeldbepalend lint in de gemeente. Een ‘lint’ is een lijnvormig be-

bouwingspatroon langs wegen, water of dijken met een sterke relatie tot het omliggende landschap. 

Karaktereigenschap van linten is, dat de bebouwing zich geleidelijk en over vele jaren heeft ontwikkeld 

waardoor de historie erin is af te lezen. Bepalend voor de ruimtelijke kwaliteit van het lint is een be-

paalde (maximale) korrelgrootte van bebouwing, een typisch profiel met beperkte bandbreedte in de 

positie van bebouwing ten opzichte van de weg, transparantie tussen de bebouwing waardoor het 

achterliggend landschap ervaarbaar is en een bebouwingsopzet en -typologie die in lijn is met het ont-

stane (historische) patroon. 

 

De kavel Parallelweg 101 (de meest westelijk gelegen kavel op afbeelding 2.1), het aangrenzende 

oostelijk gelegen perceel en het perceel ten oosten van de toegangsweg richting de volkstuinen vallen 

binnen het bestaand stads- dorpsgebied. Binnen dit gebied heeft de bebouwing een bepaalde kwali-

teit, schaal en maat. De kaprichting van de woningen is wisselend. 

 

  

Figuur 2.1: Huidige situatie plangebied in beeld 
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In mei 2017 is de richtlijn ontwikkelingsmogelijkheden Parallelweg voor de gemeente Hardinxveld-

Giessendam opgesteld. Hierin staat onder meer een stedenbouwkundig advies inzake de ontwikkeling 

van kavels vanaf Parallelweg 101 tot aan kavel Parallelweg 104. Dit advies ging uit van de bouw van 

vier vrijstaande woningen. Eén van deze woningen zou gebouwd worden op de meest westelijk gele-

gen kavel Parallelweg 101 met handhaving van het bestaande pand. Inmiddels heeft de initiatiefnemer 

besloten om in plaats van handhaving van de bestaande woning en nieuwbouw van een nieuwe wo-

ning (dus twee woningen op twee percelen), over te gaan tot realisatie van één nieuwe woning na 

sloop van de bestaande woning.  Dit leidt tot minder zichtbelemmering vanaf de Parallelweg naar het 

achtergebied en is daarmee in principe passend binnen de ruimtelijke opzet van het lint en de richtlijn 

2017.  Dit geldt ook voor de bouw van 3 vrijstaande woningen ten oosten van dit perceel. Deze waren 

al als zodanig geprojecteerd in de richtlijn. 

 

Een weergave van de huidige situatie van het plangebied en omgeving is weergegeven in figuur 2.1. 

 
De omvang en globale positionering van de panden zijn in figuur 2.2 als schets weergegeven.  

 
 
 
Huidige en toekomstige situatie per kavel 

Kavel A: 

In de huidige situatie staat op deze kavel een vrijstaande woning met een poel in de achtertuin. Voor 

deze woning is in het vigerende bestemmingsplan een bouwvlak opgenomen van circa 26 meter 

breed en 15 meter diep (390 m2). Dit bouwvlak mag volgens de vigerende bouwregels voor 100% be-

bouwd worden, waarbij rekening gehouden moet worden met een maximale goothoogte van 6 meter 

en een maximale bouwhoogte van 10 meter.  

 

Figuur 2.2: Toekomstige woningen Parallelweg 101-104 

A 

B 
C 

D 
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In de toekomstige situatie zal deze woning gesloopt worden en zal een nieuwe vrijstaande woning ge-

realiseerd worden. De bebouwingsopzet van deze nieuwe woning kan worden gekarakteriseerd als 

een samengesteld hoofdvolume met dubbele, parallelle dwarskap met een goothoogte van circa 3,5 

meter en een maximale nokhoogte van 9,0 m. Ter weerszijden van het hoofdvolume liggen eenlaagse 

aanbouwen met een maximale goothoogte van 3 meter. Het bouwvlak heeft een oppervlakte van circa 

500 m2. De bestaande poel in de achtertuin kan worden vergroot ten behoeve van waterberging. De 

parkeerbehoefte voor dit perceel wordt op eigen terrein opgelost. De ontsluiting zal niet veranderen 

ten opzichte van de huidige situatie.  

  

Kavel B: 

In de huidige situatie ligt deze kavel geheel braak en wordt aan de westzijde begrensd door de naast-

gelegen sloot. Het perceel wordt ontsloten via een bruggetje over de watergang aan de noordzijde.  

 

In de toekomstige situatie zal een vrijstaande woning met een kaprichting dwars op de weg op dit per-

ceel gerealiseerd worden. De bestaande kavel wordt met 3 meter verbreed aan de oostzijde en ter 

plaatse van de erfgrens zal een smalle watergang gerealiseerd worden ten behoeve van onder andere 

waterberging. De woning op dit perceel krijgt een voorgevelbreedte van 7 meter, een diepte van 15 

meter en wordt gerealiseerd op 3 meter van de zijdelingse perceelsgrenzen. Op deze manier past het 

initiatief in de ruimtelijke opzet van het lint en is er voldoende afstand tot belendende percelen. Het 

bouwvlak krijgt een oppervlakte van circa 105 m2. De parkeerbehoefte zal op eigen terrein gereali-

seerd worden. Het belendende perceel wordt ontsloten via bestaande toegangsweg. 

 

Kavel C: 

Deze kavel is in eigendom van de gemeente Hardinxveld-Giessendam en is in de huidige situatie ge-

heel onverhard. Aan de oostzijde van het perceel ligt een bestaande ontsluitingsweg met naastgele-

gen bomenrij.  

 

In de toekomstige situatie zal een vrijstaande woning met een kaprichting dwars op de weg op dit per-

ceel gerealiseerd worden. Een dergelijke kaprichting past bij het beeldbepalende karakteristiek van 

het bebouwingslint. Aan de westzijde zal het perceel met 3 meter worden verkleind ten behoeve van 

de woning op kavel B. Daarnaast wordt er een smalle watergang gerealiseerd op de nieuwe erfgrens. 

De woning krijgt een bouwvlak van ruim 8 meter breed en 15 meter diep. Het bouwvlak krijgt een op-

pervlakte van circa 122 m2. De parkeerbehoefte zal op eigen terrein gerealiseerd worden. Het belen-

dende perceel wordt ontsloten via bestaande toegangsweg. 

 

Kavel D: 

In de huidige situatie behoort deze kavel tot een volkstuinencomplex van Hardinxveld-Giessendam. 

De kavel is geheel onverhard en wordt aan de westzijde begrensd door de naastgelegen sloot. Het 

perceel kan bereikt worden via de achterzijde van het perceel Parallelweg 104.  

 

In de toekomstige situatie zal een vrijstaande woning met een kaprichting dwars op de weg op dit per-

ceel gerealiseerd worden. Concreet betreft het een bouwvlak van 7 meter breed en 15 meter diep, 

met een goothoogte van 3 meter en een maximale nokhoogte van 9 meter. Het bouwvlak heeft een 

oppervlakte van circa 120 m2. De parkeerbehoefte zal op eigen terrein gerealiseerd worden. Het be-

lendende perceel wordt ontsloten via een nieuw aan te leggen bruggetje over de watergang aan de 

westzijde van het perceel. Dit bruggetje zal aansluiten op de bestaande weg van kavel C.  
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3. BELEIDSKADER  

 

In dit hoofdstuk wordt het beleidskader dat relevant is voor het plan toegelicht en wordt het plan hier-

aan getoetst. Er is sprake van een doorwerking van beleid dat is vastgesteld op verschillende niveaus 

van bestuur.  

 

 

3.1 Rijksbeleid  
 

3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 

 

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, vastgesteld op 13 maart 2012, staan de plannen van de 

rijksoverheid ten aanzien van aspecten op het gebied van ruimte en mobiliteit. Het Rijk streeft naar 

een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland. Om dit te kunnen bewerkstelligen laat het 

Rijk de ruimtelijke ordening meer over aan de decentrale overheden (provincie en gemeenten) en 

komt de gebruiker centraal te staan. Tevens werkt het Rijk aan een eenvoudigere regelgeving. Hier-

door neemt de bestuurlijke drukte af en ontstaat er ruimte voor regionaal maatwerk. 

 

Het Rijk blijft verantwoordelijk voor het systeem van ruimtelijke ordening. Daarnaast kan een rijksver-

antwoordelijkheid aan de orde zijn indien: 

 een onderwerp nationale baten en/of lasten heeft en de doorzettingsmacht van provincies en ge-

meenten overstijgt, bijvoorbeeld het reserveren van ruimte voor militaire activiteiten en het stellen 

van opgaven in de stedelijke regio’s rondom de mainports, brainports, greenports en valleys; 

 over een onderwerp internationale verplichtingen of afspraken zijn aangegaan, bijvoorbeeld het 

stimuleren van biodiversiteit, duurzame energie, watersysteemherstel of het beschermen van we-

relderfgoed; 

 een onderwerp provincie- of landsgrensoverschrijdend is en ofwel een hoog afwentelrisico kent 

ofwel in beheer bij het Rijk is. Bij dit laatste gaat het bijvoorbeeld om de hoofdnetten van weg, 

spoor, water en energie, maar ook de bescherming van gezondheid van inwoners is op rijksniveau 

relevant. 

 

Het Rijk kiest drie doelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden voor 

de middellange termijn (2028): 

 het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk-eco-

nomische structuur van Nederland; 

 het verbeteren en ruimtelijk zeker stellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop staat; 

 het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistori-

sche waarden behouden zijn. 

 

Het Rijk kiest voor een selectievere inzet van rijksbeleid en heeft daarom uit bovenstaande drie doelen 

slechts dertien nationale belangen naar voren laten komen. Voor die belangen is het Rijk verantwoor-

delijk en wil het resultaten boeken. Buiten deze belangen hebben decentrale overheden beleidsvrij-

heid. De dertien belangen van het Rijk zijn: 

 een excellent ruimtelijk-economische structuur van Nederland door een aantrekkelijk vestigingskli-

maat in en goede internationale bereikbaarheid van de stedelijke regio’s met een concentratie van 

topsectoren; 

 ruimte voor het hoofdnetwerk voor (duurzame) energievoorziening en energietransitie; 
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 ruimte voor het hoofdnetwerk voor vervoer van (gevaarlijke) stoffen via buisleidingen; 

 efficiënt gebruik van de ondergrond; 

 een robuust hoofdnet van wegen, spoorwegen en vaarwegen rondom en tussen de belangrijkste 

stedelijke regio’s inclusief de achterlandverbindingen; 

 betere benutting van de capaciteit van het bestaande mobiliteitssysteem; 

 het instandhouden van het hoofdnet van wegen, spoorwegen en vaarwegen om het functioneren 

van het mobiliteitssysteem te waarborgen; 

 verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water) en bescherming tegen geluidsoverlast en 

externe veiligheidsrisico’s; 

 ruimte voor waterveiligheid en duurzame zoetwatervoorzieningen en kaders voor klimaatbesten-

dige stedelijke (her)ontwikkeling; 

 ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale unieke cultuurhistorische en natuurlijke 

kwaliteiten; 

 ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het overleven en ontwikkelen van flora- en fau-

nasoorten; 

 ruimte voor militaire terreinen en activiteiten; 

 zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele beslui-

ten. 

 

Conclusie 

De ontwikkelingen die met onderhavige plan mogelijk gemaakt worden hebben geen nationaal belang. 

De SVIR zal dus ook geen invloed hebben op onderhavig plan.  

 

3.1.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 

 

Structuurvisies hebben geen bindende werking voor andere overheden dan de overheid die de visie 

heeft vastgesteld. De nationale belangen uit de SVIR die juridische borging vragen, zijn geborgd in het 

Barro. Het Barro is gericht op doorwerking van nationale belangen in gemeentelijke bestemmingsplan-

nen en zorgt voor sturing en helderheid van deze belangen vooraf.  

 

Conclusie 

De ontwikkelingen die met onderhavige plan mogelijk gemaakt worden hebben geen nationaal belang. 

Het Barro zal dus ook geen invloed hebben op onderhavig plan.  

 

3.1.3 Ladder voor duurzame verstedelijking 

 

Om zorgvuldig ruimtegebruik te bevorderen is per 1 oktober 2012 de ladder voor duurzame verstede-

lijking in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6 Bro) opgenomen. De ladder ziet toe op een zorg-

vuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten. De 

ladder is een motiveringsinstrument dat verplicht moet worden toegepast bij elk ruimtelijk besluit dat 

een ‘nieuwe stedelijke ontwikkeling’ mogelijk maakt. Wat er onder een nieuwe stedelijke ontwikkeling 

wordt verstaan, is in artikel 1.1.1 Bro bepaald: “De ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of 

zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzienin-

gen.” Uit de jurisprudentie komt naar voren dat het wel een nieuwe stedelijke ontwikkeling van enige 

omvang moet zijn.1 

 

                                                      
1   O.a. ABRS 1 juni 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:1503), ABRS 18 februari 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:428) en ABRS 24 augustus  
     2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2319). 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=87867&summary_only=&q=201503801%2F1%2FR2
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=82710&summary_only=&q=ECLI%3ANL%3ARVS%3A2015%3A428
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=88704&summary_only=&q=ECLI%3ANL%3ARVS%3A2016%3A2319
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Per 1 juli 2017 is een gewijzigde Ladder in werking getreden. Hierin is de tekst van de Ladder terugge-

bracht naar de essentie, namelijk de noodzaak om aan te geven dat de voorgenomen nieuwe stede-

lijke ontwikkeling voorziet in een behoefte plus een motivering indien de stedelijke ontwikkeling niet 

binnen bestaand stedelijk gebied kan worden gerealiseerd: “De toelichting bij een bestemmingsplan 

dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat een beschrijving van de behoefte aan 

die ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand 

stedelijk gebied, een motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan 

worden voorzien.” (artikel 3.1.6 lid 2 Bro). 

 

Conclusie 

Bij onderhavig plan worden vier woningen mogelijk gemaakt. Aangezien de omvang erg beperkt is, is 

er geen sprake van een stedelijke ontwikkeling in de zin van het Besluit ruimtelijke ordening. Om deze 

reden is de ladder van duurzame verstedelijking niet van toepassing op onderhavig plan.  

 

 

3.2 Provinciaal beleid  
 

3.2.1 Visie Ruimte en Mobiliteit 

 

Op 19 januari 2018 is door Provinciale Staten van Zuid-Holland de Visie Ruimte en Mobiliteit geconso-

lideerd. In de visie is het provinciale ruimtelijke ordeningsbeleid en het mobiliteitsbeleid vastgelegd. In 

de visie staan vier rode draden centraal: 

1. het beter benutten en opwaarderen van bestaande netwerken en bebouwde gebieden; 

2. het vergroten van de agglomeratie; 

3. het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit; 

4. het bevorderen van de transitie naar een water en energie-efficiënte samenleving. 

 

De provincie Zuid-Holland wil de groei van de bevolking, de mobiliteit en de economische activiteit 

hoofdzakelijk opvangen in de bestaande netwerken en bebouwde gebieden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figuur 3.1: Ligging plangebied in bestaande bebouwde ruimte (Visie Ruimte en Mobiliteit Zuid-Holland) 
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Op het tabblad ‘Beter benutten bebouwde ruimte’ bevindt het plangebied zich in de bestaande be-

bouwde ruimte. Onder “bebouwde ruimte” wordt het stelsel verstaan van de stedelijke agglomeratie, 

het systeem van kernen en linten en het logistiek-industrieel systeem. De provincie wil de bebouwde 

ruimte beter benutten. Tegelijkertijd is er het streven om de leefkwaliteit van die bebouwde ruimte te 

verbeteren. Beter benutten van de bebouwde ruimte krijgt ruimtelijk invulling door verdichting, her-

structurering en binnenstedelijke transformatie. De provincie wil de realisatie van woningen zo veel 

mogelijk binnen de ‘bebouwde ruimte’ houden.  

 

Conclusie 

Onderhavig plan is niet strijdig met de belangen uit de Visie ruimte en mobiliteit. 

 

3.2.2 Verordening Ruimte 

 

De Verordening Ruimte Zuid-Holland (geconsolideerd d.d. 19 januari 2018) is gemaakt in samenhang 

met de Visie ruimte en mobiliteit en het Programma ruimte. De visie bevat de hoofdzaken van het 

ruimtelijk beleid en het mobiliteitsbeleid van de provincie Zuid-Holland. Het ruimtelijk beleid is uitge-

werkt in het Programma ruimte. De verordening is vastgesteld met het oogmerk van juridische door-

werking van een deel van het ruimtelijk beleid en bevat daarom regels voor bestemmingsplannen en 

daarmee gelijkgestelde ruimtelijke plannen. 

 

In de Verordening Ruimte zijn geen directe ambities beschreven voor onderhavig plangebied. Dit plan 

voorziet in de toevoeging van 3 woningen binnen het bestaand stedelijk gebied, waardoor onbe-

bouwde grond wordt benut volgens de wensen van de provincie. De ontwikkeling voorziet niet in een 

nieuwe stedelijke ontwikkeling. Hierdoor is onderhavig plan in lijn met de regels van de Verordening 

Ruimte. 

 

Ladder voor duurzame verstedelijking 

Gezien de ligging binnen het bestaand stedelijk gebied en de toevoeging van slechts 3 woningen geldt 

voor onderhavig plan geen plicht voor het doorlopen van de ladder voor duurzame verstedelijking.  

 

Het plan is in lijn met het provinciale beleid.  

 

 

3.3 Gemeentelijk beleid 
 

3.3.1 Structuurvisie Hardinxveld-Giessendam 

 

De gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft op 19 januari 2015 de ‘Structuurvisie Hardinxveld-Gies-

sendam’ vastgesteld. In deze structuurvisie laten de burgemeester en wethouders zien hoe zij de toe-

komstige inrichting van de gemeente zien. Onderdeel van deze structuurvisie is de structurenkaart. 

Een uitsnede van deze kaart ter plaatse van het plangebied is weergegeven in figuur 3.2.  

 

Op de kaart is te zien dat het plangebied binnen de structuren ‘Landbouwgebied’, ‘Wijken en buurten’ 

en ‘Sportveld’ ligt.  
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Landbouwgebied  

Het grootste deel van het plangebied is aangeduid als ‘Landbouwgebied’. De gemeente Hardinxveld-

Giessendam heeft deze structuur opgenomen op deze locatie, omdat in de huidige situatie een 

volkstuin aanwezig is in dit deel van het plangebied. Echter blijkt uit onderstaande tabel, met hierin het 

uitvoeringsschema van de gemeente, dat de gemeente geen maatregelen of initiatieven heeft voor het 

landbouwgebied. Daarnaast is te zien dat de gemeente wil inzetten op inbreidingslocaties voor 

woningen. Onderhavig plangebied ligt binnen de bebouwde kom en in een lint van vele woningen. De 

nieuwe woningen die met onderhavig plan mogelijk worden gemaakt geven invulling aan een 

ontbrekend stuk van deze lintbebouwing. Hiermee is het plan in lijn met de wensen van de gemeente 

die zijn beschreven in het uitvoeringsschema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda 

 

 Landbouwgebied 

 

 Wijken en buurten 

 

 Sportveld 

Figuur 3.2: Uitsnede structuurvisie Hardinxveld-Giessendam (plangebied rood omrand) 

Figuur 3.3: Uitvoeringsschema gemeente Hardinxveld-Giessendam (bron: Structuurvisie Hardinxveld-Giessendam) 
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Wijken buurten 

De structuur ‘Wijken en buurten’ is gelegen aan de oostzijde van het plangebied. Eén van de wonin-

gen die met onderhavig plan wordt mogelijk gemaakt zal binnen deze structuur gerealiseerd worden. 

Binnen deze structuur wil de gemeente de woningvraag opvangen. Dit onderdeel zal dus geen belem-

meringen hebben voor de ontwikkeling van onderhavig plan. 

 

Sportveld  

De structuur ‘Sportveld’ is voornamelijk gelegen op de bestaande sportvelden van de Korfbalvereni-

ging ‘Vriendenschaar’, Voetbalvereniging Hardinxveld en het openbaar zwembad ‘De Duikelaar’. Er 

zijn geen plannen om deze sportaccommodaties uit te breiden richting het noorden/richting het plan-

gebied. Onderhavig plan maakt daarnaast geen ontwikkelingen mogelijk die betrekking hebben op het 

deel van het plangebied dat is aangeduid als ‘Sportveld’. 

 

Conclusie 

De ontwikkeling van de Parallelweg 101-104 die met onderhavig plan mogelijk wordt gemaakt is in lijn 

met de uitgangspunten uit de Structuurvisie van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. 

 

3.3.2 Nota Wonen 2012-2022 gemeente Hardinxveld-Giessendam 

 

Op 23 februari 2012 heeft de gemeente Hardinxveld-Giessendam de Nota Wonen 2012-2022 vastge-

steld.  

 

De Nota Wonen 2012-2022: 

 is bedoeld om een zo actueel mogelijk woonbeleid te formuleren;  

 geeft inzicht in ontwikkelingen en trends op de lokale woningmarkt;  

 formuleert ambities voor het woonbeleid voor de periode 2012-2022;  

 bevat een (flexibel) bouwprogramma;  

 bevat een uitvoeringsparagraaf, waarin de doelen SMART worden geformuleerd;  

 besteedt integraal aandacht aan wonen, welzijn en zorg;  

 is een toetsingskader voor projecten;  

 fungeert als basis voor de op te stellen structuurvisie en de nieuwe prestatieafspraken met Omni-

vera;  

 maakt het mogelijk dat de Nota Wonen jaarlijks eenvoudig kan worden geactualiseerd.  

 

Het gewenste beeld voor de gemeente Hardinxveld-Giessendam op het gebied van wonen wordt als 

volgt geformuleerd: 

 

Hardinxveld-Giessendam is in 2022 een gemeente die voorziet in de behoefte van de lokale bevol-

king. De gemeente staat ook open voor de opvang van de behoefte van de gemeenten in de regio die 

hun lokale behoefte onvoldoende kunnen opvangen. Met de hulp van Omnivera worden de bijzondere 

doelgroepen adequaat gehuisvest. Dit betekent dat ook de minder krachtige doelgroepen, die niet 

zelfstandig in goede huisvesting kunnen voorzien, veilig en prettig in de gemeente kunnen wonen. 

Door een groter aanbod van betaalbare woningen is het voor jongeren en jonge gezinnen die dat wil-

len, mogelijk om in de gemeente te (blijven) wonen. De beperking van het vertrek van deze groepen 

uit de gemeente heeft geleid tot meer draagvlak voor de voorzieningen. De beide kernen van de ge-

meente zijn leefbaar omdat de gemeente oog heeft voor duurzaamheid en leefbaarheid van de ker-

nen. 
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De nieuwbouw van woningen is een belangrijk instrument om de knelpunten van de diverse groepen 

te verminderen. Het woningbouwprogramma voor de komende vijf jaar wordt als volgt vastgesteld:  

 De omvang bedraagt gemiddeld per jaar tussen de 50 en 100 woningen. De ondergrens vloeit 

voort uit Primos 2009. De argumenten voor de bovengrens zijn:  

o voorsorteren op een mogelijk tekort aan woningbouwmogelijkheden van de gemeente 

Sliedrecht;  

o het eventueel aantrekken van de woningmarkt;  

o het eventueel huisvesten van arbeidsmigranten, na het vaststellen van de behoefte;  

o mogelijkheden die worden geboden in de provinciale structuurvisie en de positie van Har-

dinxveld-Giessendam in de structuurvisie;  

 Van dit totale programma behoren tussen de 30 woningen (bij het totaal van 50 woningen) en 50 

woningen (bij het totaal van 100 woningen) tot de sociale sector;  

 Binnen de sociale sector zijn de huurwoningen en (goedkope) koopwoningen uitwisselbaar;  

 Het percentage meergezinswoningen bedraagt maximaal 20%16. Deze woningen worden vooral 

gebouwd in de woonzorgzones.  

 

Het jaarlijkse woningbouwprogramma van de gemeente Hardinxveld-Giessendam ziet er dus als volgt 

uit: 

 

 
Figuur 3.4: Jaarlijks woningbouwprogramma 

 

Conclusie  

In de Nota Wonen wordt de invulling van de Parallelweg niet direct genoemd. Wel kan de inbrei-

dingslocatie tussen de Parallelweg 101 en 104 worden gebruikt om de woningbouwbehoefte voor een 

deel op te lossen. De gemeente wil namelijk jaarlijks zo’n 100 woningen realiseren. De ontwikkeling 

die met onderhavig plan wordt mogelijk gemaakt geeft hier voor een deel invulling aan. Hiermee is het 

plan in lijn met de uitgangspunten van de Nota Wonen 2012-2022 van de gemeente Hardinxveld-

Giessendam. 
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4. OMGEVINGSASPECTEN 

 

In dit hoofdstuk worden de diverse relevante omgevingsaspecten aangehaald en wordt het plan hier-

aan getoetst.  

 

 

4.1 Verkeer en parkeren  
 

4.1.1 Toetsingskader 

 

Op 8 mei 2012 is in opdracht van de gemeente Hardinxveld-Giessendam het ‘Verkeer- en Vervoers-

plan 2012-2022’ opgesteld. Hierin is o.a. de ontstaansgeschiedenis en de huidige situatie van het ver-

keer in de gemeente beschreven, maar ook de ambities, het programma en het beleid van de ge-

meente Hardinxveld-Giessendam op het gebied van verkeer en parkeren.  

 

In dit verkeer- en vervoersplan is geen beleid opgenomen wat specifiek betrekking heeft op onderha-

vig plangebied. Wel zal bij alle ruimtelijke ontwikkelingen gekeken moeten worden wat dit voor invloed 

kan hebben op de verkeersdrukte op de ontsluitingswegen en of voldaan kan worden aan de parkeer-

norm. 

 

In het GVVP is opgenomen, dat de actuele parkeernormen moeten worden gehanteerd conform de 

CROW publicatie 317 ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’. Voor woningen gelegen in ‘weinig 

stedelijk gebied’ c.q. ‘buitengebied’ geldt een parkeernorm van 2.8 parkeerplaats per vrijstaande wo-

ning.  

 

In het verkeer- en vervoersplan zijn geen kengetallen opgenomen voor de verkeersgeneratie van een 

bepaalde functie. Om te weten te komen wat de toename van het verkeer zal zijn door onderhavige 

ontwikkeling wordt gebruik gemaakt van de CROW-tool. 

 

4.1.2 Onderzoek 

 

Verkeer 

In de huidige situatie is binnen de grenzen van het plangebied één vrijstaande woning toegestaan. In 

de nieuwe situatie worden dit vier vrijstaande woningen. Om te weten te komen wat de toename van 

het verkeer zal zijn door onderhavige ontwikkeling is gebruik gemaakt van de CROW-tool. Hierbij zijn 

de volgende gegevens ingevoerd: 

 

Huidige situatie: 

 Hoofdgroep:  wonen 

 Type:   koop, vrijstaand 

 Hoeveelheid:  1 woning 

 Gemeente:  Hardinxveld-Giessendam 

 Ligging:   rest bebouwde kom 

 

Nieuwe situatie: 

 Hoofdgroep:  wonen 

 Type:   koop, vrijstaand 
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 Hoeveelheid:  4 woningen 

 Gemeente:  Hardinxveld-Giessendam 

 Ligging:   buitengebied 

 

Het resultaat wat hieruit volgt is in de tabel hieronder weergegeven. 

 

Situatie Verkeergeneratie 

(gem. weekdag) 

Huidige situatie:  

1 vrijstaande woning 8.6 mvt/etmaal 

Toekomstige situatie:  

4 vrijstaande woningen 34.4 mvt/etmaal 

Toename 25.8 mvt/etmaal 

 

De ontwikkeling die met onderhavig plan mogelijk wordt gemaakt zal dus zorgen voor een toename 

van 25.8 motorvoertuigen per etmaal. De Parallelweg is een erftoegangsweg en geen onderdeel van 

de hoofdontsluiting van en naar Boven-Hardinxveld. Een toename van 24 mvt/etmaal zal niet tot nau-

welijks merkbaar zijn. De toename is zo beperkt dat geen maatregelen aan de weg getroffen hoeven 

worden.  

 

Parkeren 

Om te weten te komen wat de toename van het aantal benodigde parkeerplaatsen zal zijn is gekeken 

naar de parkeernormen van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. De toename is in de tabel hieron-

der weergegeven.  

 

Situatie Benodigde aantal 

parkeerplaatsen (pp) 

Huidige situatie:  

1 woning “midden” 2.8 pp (afgerond 3) 

Toekomstige situatie:  

4 woningen, waarvan: 

o ”  

11.2 pp (afgerond 11) 

 

 

Om aan de parkeernormen van de gemeente te voldoen zullen er in de toekomstige situatie 11 par-

keerplaatsen noodzakelijk zijn voor de vier woningen. Op het eigen terrein zal voldoende ruimte be-

schikbaar zijn om in deze parkeerplaatsen te voorzien.  

 

4.1.3 Conclusie 

 

Het aspect ‘verkeer en parkeren’ zal niet voor belemmeringen zorgen.  
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4.2 Geluid 
 

4.2.1 Toetsingskader 

 

Wegverkeer 

Op basis van de Wet geluidhinder (artikel 77 Wgh) dient bij een bestemmingsplan een akoestisch on-

derzoek te worden uitgevoerd als het plan mogelijkheden biedt voor: 

 de toevoeging van een nieuwe woning of andere geluidsgevoelige functie binnen de zone van een 

weg; 

 de aanleg van een nieuwe weg; 

 de reconstructie van een bestaande weg. 

 

De breedte van de zone van een weg is afhankelijk van het aantal rijstroken, het stedelijk gebied en 

de maximumsnelheid. In een akoestisch onderzoek kunnen wegen waarvoor een maximumsnelheid 

van 30 km/uur geldt buiten beschouwing worden gelaten.  

Tabel  Breedte geluidszones langs wegen 

 Aantal rijstroken Zone breedte 

Stedelijk gebied  1 of 2 200 meter 

3 of meer 350 meter 

Buiten stedelijk gebied 1 of 2 250 meter 

3 of 4 400 meter 

5 of meer 600 meter 

 

In de Wgh zijn grenswaarden opgenomen met betrekking tot de geluidbelasting op de gevels van wo-

ningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting 

op de gevel is 48 dB en mag in principe niet worden overschreden. Onder bepaalde voorwaarden, als 

maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn en het voldoen aan de grenswaarden onoverkomelijke be-

zwaren ontmoet van landschappelijke, stedenbouwkundige of financiële aard, mag de geluidbelasting 

hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde. Hiervoor dient middels een ontheffing een hogere waarde te 

worden vastgesteld.  

 
Tabel  Maximale ontheffingswaarden 

Situatie Maximale ontheffings-

waarde 

Artikel 

Stedelijk gebied    

 Nieuwe woningen 63 dB Artikel 83, lid 2 Wgh 

 Vervangende nieuwbouw 68 dB Artikel 83, lid 5 Wgh 

Buiten stedelijk gebied   

 Nieuwe woningen 53 dB Artikel 83, lid 1 Wgh 

 Agrarische bedrijfsbebouwing 58 dB Artikel 83, lid 4 Wgh 

 Vervangende nieuwbouw 58 dB Artikel 83, lid 7 Wgh 

 Vervangende nieuwbouw* binnen de zone van 

een autoweg of autosnelweg 

63 dB Artikel 83, lid 6 Wgh 

*Met dien verstande dat de vervanging niet zal leiden tot een ingrijpende wijziging van de bestaande stedenbouwkundige func-

tie of structuur en een wezenlijke toename van het aantal geluidgehinderden bij toetsing op bouwplanniveau voor ten hoogte 

100 woningen. 
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Spoorweglawaai 

De grenswaarden voor railverkeerslawaai zijn vastgelegd in art. 4.9 tot en met 4.12 van het Besluit 

Geluidhinder (Bgh). Onderstaande tabel geeft hiervan een samenvatting. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Onderzoek 

 

Wegverkeer 

Er is door De Roever een onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd voor het plangebied. In deze toe-

lichting worden de belangrijkste conclusies vermeld, voor het gehele onderzoek wordt verwezen naar 

de bijlagen. 

Uit het onderzoek blijkt dat een hogere waarde procedure moet worden gevolgd voor in totaal 30 ge-

veldelen. Maatregelen om de geluidbelasting terug te dringen tot de voorkeursgrenswaarde zijn niet 

mogelijk of niet gewenst. Er kan op een aantal geveldelen niet voldaan worden aan de hoogst toelaat-

bare geluidbelasting (53 dB). Voor deze geveldelen zijn maatregelen noodzakelijk.  

 

Maatregel: dove gevels (9 geveldelen)  

Daarbij dient in beschouwing te worden genomen dat de voorgevels van alle 4 de woningen uitge-

voerd moeten worden als dove gevel, met uitzondering van de begane grond van kavel 1, 3 en 4.  

 

Een dove gevel is een bouwkundige constructie zonder te openen delen met een voorgeschreven ge-

luidwering. In de nieuwe gewijzigde Wet geluidhinder mag de dove gevel te openen delen hebben 

mits deze niet direct grenzen aan een geluidgevoelige ruimte. 

 

Bouwbesluit 

Aangeraden wordt om bij het definitieve ontwerp van het pand nader te onderzoeken of de karakteris-

tieke geluidwering van de geveldelen waar een gecumuleerde geluidbelasting van 54 dB en hoger vol-

doet aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012. Hierbij kan rekening gehouden worden met een maximale 

geluidsbelasting van 63 dB (cumulatief). Dit is alleen noodzakelijk als deze geveldelen een scheiding 

tussen een verblijfsruimte en de buitenlucht vormen. 

 

Spoorweglawaai 

Er is door AGEL Adviseurs een onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd voor het plangebied. In 

deze toelichting worden de belangrijkste conclusies vermeld, voor het gehele onderzoek wordt verwe-

zen naar de bijlagen. 

 

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 55 dB ter 

plaatse van alle voorgevels van de woningen en bij enkele zijgevels op een beoordelingshoogte van 

4,5 en 7,5 meter wordt overschreden. Ter plaatse van de voorgevels bedraagt de overschrijding maxi-

maal 5 dB en ter plaatse van de zijgevels 2 dB. Ter plaatse van de achtergevels is de geluidsbelasting 

34 dB en lager en wordt voldaan aan de voorkeurswaarde van de Wet geluidhinder.  

 

De maximaal toelaatbare hogere waarde van 68 dB wordt niet overschreden. 
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Op basis van de onderzoeksresultaten kan gesteld worden dat voor een ruimtelijke procedure een 

verzoek hogere waarde aangevraagd moet worden. De procedure tot vaststelling van een hogere 

waarde wordt gevoerd gelijktijdig met de bestemmingsplanprocedure.  

 

Daarnaast zal bij een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouw een onderzoek gedaan 

moeten worden naar de geluidwering van de gevel. Het Bouwbesluit 2012 vereist dat de karakteris-

tieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie minimaal 20 dB bedraagt. Daarnaast 

geldt op grond van artikel 3.2 van het Bouwbesluit dat, indien sprake is van een vastgestelde hogere 

waarde, de karakteristieke geluidwering voor een verblijfsgebied minimaal het verschil is van de vast-

gestelde hogere waarde en 33 dB. Omdat de karakteristieke geluidwering bij een standaard gevelop-

bouw reeds 20 dB bedraagt om aan het Bouwbesluit te voldoen, zijn bij een geluidsbelasting hoger 

dan 53 dB mogelijk extra geluidwerende gevelmaatregelen noodzakelijk. In deze situatie zijn zeker ge-

luidwerende maatregelen noodzakelijk. Hierbij dient gedacht te worden aan geluiddempende ventila-

tievoorzieningen en eventueel geluidwerende beglazing. 

 

4.2.3 Conclusie 

 

Er dienen dove gevels gerealiseerd te worden bij de voorgevels van alle 4 de woningen, met uitzonde-

ring van de begane grond van kavel 1, 3 en 4. 

 

 

4.3 Luchtkwaliteit 
 

4.3.1 Toetsingskader 

 

De hoofdlijnen voor regelgeving rondom luchtkwaliteitseisen staan beschreven in de Wet milieubeheer 

(hoofdstuk 5, titel 5.2 Wm). Hierin zijn grenswaarden opgenomen voor luchtvervuilende stoffen. Voor 

ruimtelijke projecten zijn fijn stof (PM10 en PM2,5) en stikstofdioxide (NO2) de belangrijkste stoffen.  

 

Een project is toelaatbaar als aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

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

 het project leidt per saldo niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit; 

 het project draagt alleen niet in betekenende mate bij aan de luchtverontreiniging; 

 het project is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) of een 

regionaal programma van maatregelen.  

 

Om te bepalen of een project "niet in betekenende mate" bijdraagt aan de luchtkwaliteit is een alge-

mene maatregel van bestuur 'Niet in betekenende mate' (Besluit NIBM) en een ministeriële regeling 

NIBM (Regeling NIBM) vastgesteld waarin de uitvoeringsregels zijn vastgelegd. Een project kan in 

twee situaties NIBM bijdragen aan de luchtkwaliteit: 

 het project behoort tot de lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woning-

bouwlocaties) die is opgenomen in de Regeling NIBM; 

 het project heeft een toename van minder dan 3% van de jaargemiddelde concentratie NO2 en 

PM10 (1,2μg/m3). 
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4.3.2 Onderzoek 

 

Er is door BRO een NIBM-berekening uitgevoerd, door middel van de ‘NIBM-tool’ waaruit blijkt of de 

bijdrage van het extra verkeer ‘niet in betekenende mate’ is. Het resultaat is hieronder weergegeven: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat de toename van het verkeer door onderhavig plan niet in bete-

kenende mate bijdraagt aan de luchtkwaliteit en nader onderzoek niet noodzakelijk is. De achter-

grondwaarden, zoals terug te vinden in de NSL Monitoringstool, van het dichtstbijzijnde meetpunt (aan 

de Binnendamseweg, ten noorden van het plangebied) zijn in navolgende tabel opgenomen. Weerge-

geven zijn de achtergrondwaarden in 2016.  

 

Uit de tabel volgt dat de concentraties NO2, PM10 en PM2,5 ruim beneden de norm liggen. Hieruit 

kan geconcludeerd worden dat de luchtconcentraties ruim voldoen aan de normering Wet milieube-

heer onderdeel luchtkwaliteit (grenswaarde voor stikstofdioxide en fijnstof bedragen 40 microgram per 

kubieke meter, te bereiken in 2015 resp. in 2012). 

 

4.3.3 Conclusie 

 

Het aspect luchtkwaliteit zal niet voor belemmeringen zorgen. 

 

 
4.4 Bedrijven en milieuzonering 
 

4.4.1 Toetsingskader 

 

Onder milieuzonering wordt verstaan het waar nodig zorgen voor een voldoende ruimtelijke scheiding 

tussen enerzijds bedrijven of overige milieubelastende functies en anderzijds milieugevoelige functies 

 Id NO2 

μg/m3 

PM10 

μg/m3 

PM10 overschrijdingsda-

gen 

PM2.5 

μg/m3 

Jaar 

Meet-

punt 

159481 20.2 18.2 6.4 11.2 2016 

Norm  40 40 35 25  

Jaar van planrealisatie 2018

Extra verkeer als gevolg van het plan

Extra voertuigbewegingen (weekdaggemiddelde) 24

Aandeel vrachtverkeer 0,0%

Maximale bijdrage extra verkeer NO2 in μg/m3 0,02

PM10 in μg/m3 0,00

1,2

Worst-case berekening voor de bijdrage van het extra verkeer 

als gevolg van een plan op de luchtkwaliteit

Conclusie

De bijdrage van het extra verkeer is niet in betekenende mate;

geen nader onderzoek nodig

Grens voor "Niet In Betekenende Mate" in μg/m3

Figuur 4.1: Resultaat NIBM-tool 
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zoals woningen. Bij de planontwikkeling dient rekening te worden gehouden met milieuzonering om de 

kwaliteit van het woon- en leefmilieu te handhaven en te bevorderen en daarnaast bedrijven vol-

doende zekerheid te bieden dat zij hun activiteiten duurzaam binnen aanvaardbare voorwaarden kun-

nen uitvoeren.  

 

Richtafstanden 

Bij de milieuzonering wordt gebruik gemaakt van de door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

(VNG) opgestelde publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’2. In de publicatie is een lijst opgenomen met 

bedrijfstypen. Voor de bedrijfstypen zijn indicatieve (richt)afstanden bepaald voor de milieuaspecten 

geur, stof, geluid en gevaar. De richtafstanden vormen een indicatie van de aanvaardbaarheid in de 

situatie dat gevoelige functies in de nabijheid van milieubelastende functies worden gesitueerd. Indien 

bekend is welke activiteiten concreet worden beoogd of aanwezig zijn, kan gemotiveerd worden uitge-

gaan van de daadwerkelijk te verwachten milieubelasting (in plaats van de richtafstanden). 

 

Omgevingstype 

De richtafstanden zijn afgestemd op de omgevingskwaliteit zoals die wordt nagestreefd in een rustige 

woonwijk of een vergelijkbaar omgevingstype (zoals een rustig buitengebied, een stiltegebied of een 

natuurgebied). Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functie-

scheiding. Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies (zoals be-

drijven en kantoren) voor. Binnen gemengde gebieden heeft men te maken met milieubelastende en 

milieugevoelige functies die op korte afstand van elkaar zijn gesitueerd. Direct naast woningen komen 

andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Voorbeelden van gebieden met func-

tiemenging zijn horecaconcentratiegebieden, stadscentra, winkelcentra en winkelgebieden van dorps-

kernen, woon-werkgebieden met kleinschalige ambachtelijke bedrijvigheid, gebieden langs stadstoe-

gangswegen met meerdere functies en lintbebouwing in het buitengebied met veel agrarische en an-

dere bedrijvigheid. 

4.4.2 Onderzoek 

 

In de huidige situatie heeft het plangebied de bestemmingen ‘Wonen’ en ‘Recreatie – Volkstuin’. In de 

toekomstige situatie zal de bestemming ‘Recreatie – Volkstuin’ worden omgevormd tot ‘Wonen’ ten 

behoeve van de drie nieuwe woningen die hier gerealiseerd worden. Hierdoor wordt het bestemmings-

vlak met de geluidsgevoelige woningen groter. Om deze reden is naar de omliggende bedrijven en de 

desbetreffende richtafstanden gekeken. De ligging van de bedrijven in de omgeving is weergegeven in 

figuur 4.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2  ‘Bedrijven en Milieuzonering’, Uitgave VNG, Den Haag, 2009. 
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In totaal zijn er 16 verschillende bedrijfslocaties in de omgeving die milieucontouren kunnen hebben 

die binnen het plangebied vallen. Deze bedrijven zijn in de navolgende tabel weergegeven. Hierin is 

de feitelijke functie van het bedrijf genoemd en de milieucategorie van hetgeen wat hier planologisch 

mogelijk is. Vervolgens is hieraan een minimaal aan te houden afstand gekoppeld en is de daadwer-

kelijke afstand weergegeven. Onderhavig plangebied valt onder het gemengd gebied, waardoor de 

milieucontouren met een trap kunnen worden verlaagd. De hoogste milieucontour wordt gevormd door 

enkele bedrijven op het bedrijventerrein ‘Nieuweweg’ en de veehouderij aan de Binnendamseweg 64. 

Het dichtstbijzijnde bedrijf is het agrarische (graasdieren)bedrijf aan de Parallelweg 108 op ongeveer 

30 meter. Uit de volgende tabel is af te leiden dat alle milieucontouren onder de daadwerkelijke af-

stand blijven, met uitzondering van het bedrijf aan de Parallelweg 108. 

 

Figuur 4.2: Ligging bedrijven in omgeving (plangebied rood omrand) 

1
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* dit is de minimale afstand in meters in een gemengd gebied 

** dit is de daadwerkelijke afstand in meters (naar beneden afgerond)  

 

Parallelweg 108 

Op dit perceel is een agrarisch graasdierenbedrijf aanwezig. Dit type bedrijf valt onder milieucategorie 

3.2 en heeft een maximale gecorrigeerde richtafstand van 50 meter. Deze afstand is van toepassing 

voor het aspect geur. De afstand tussen de gevel van de toekomstige woning (die het dichtst bij dit 

agrarisch bedrijf gerealiseerd wordt) en de bestemmingsgrens van het agrarisch bedrijf bedraagt circa 

30 meter. Hierdoor wordt niet voldaan aan de (gecorrigeerde) richtafstand van 50 meter. Om deze re-

den dient gekeken te worden naar de daadwerkelijke afstand. In figuur 4.3 is te zien dat op kortere af-

stand (op 0 meter van de agrarische bestemming) al een geurgevoelige bestemming is gelegen (de 

woning aan de Parallelweg 104). Deze woning is reeds al bepalend voor de bedrijfsvoering van het 

agrarische bedrijf. Het onderhavige plan zal dus niet leiden tot (verdere) beperking van de bedrijfsvoe-

ring van het betreffende agrarische bedrijf. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat er sprake 

is van een acceptabel woon- en leefklimaat en het agrarisch bedrijf niet (verder) in bedrijfsvoering 

wordt beperkt. 

 

Volkstuinen complex 

De nieuw te bebouwen kavels grenzen dan wel liggen in de nabijheid van een volkstuinencomplex 

met een parkeerterrein. De volkstuinen worden verhuurd aan particulieren. Het gaat hier om hobby-

matig gebruik. Een dergelijk complex is niet opgenomen in de publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’.  

Er zijn dus geen richtlijnen over aan te houden afstanden. Momenteel grenst al een woning aan de 

volkstuinen. Er zijn geen berichten bekend dat het woonklimaat wordt geschaad door de volkstuinen 

dan wel de gebruikers van volkstuinen door de nabijheid van de woning beperkt worden in het tuinie-

ren. Gelet op het hobbymatige gebruik en dat er geen klachten bekend zijn over overlast kan gecon-

cludeerd worden dat er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.  En de tuinders worden 

onevenredig beperkt in de mogelijkheden om te tuinieren.   

 

 

 

 Inrichting Adres Milieucategorie Min. Afstand* Daadw. afstand** 

1 Caravanstalling Binnendamseweg 84 2 10 600 

2 Transportbedrijf de Bruijn B.V. Binnendamseweg 74 2 10 530 

3 Tuincentrum V.O.F. A. Visser 

Veehouderij 

Binnendamseweg 64 

Binnendamseweg 64 

2 

4.1 

10 

100 

310 

340 

4 Handelsonderneming Primu 

G.J. van Gardereen Transport 

Binnendamseweg 50 

Binnendamseweg 46b 

2 

2 

10 

10 

280 

280 

5 Boxman / Van Wijk Binnendamseweg 26 2 10 340 

6 Bouwbedrijf Jan Kleppe Binnendamseweg 20 2 10 380 

7 Paardenhouderij Binnendamseweg 18 3.1 30 410 

8 Opslag Binnendamseweg 4 2 10 560 

9 Nu Buiten Houthandel Giessenzoom 15 2 10 71 

10 Verhuurbedrijf JM Trailers Parallelweg 79 2 10 300 

11 Groothandel Bongers Rijshaak 14 3.2 50 400 

12 Gemeentewerkplaats Schrank 6 3.2 50 275 

13 Verschillende bedrijven Stek / Rijshaak 4.1 100 470 

14 Verschillende bedrijven Houtschelf 4.1 100 410 

15 Telecommunicatie Sluisweg 142 3.1 30 340 

16 Agrarisch (graasdieren)bedrijf Parallelweg 108 3.2 50 30 
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4.4.3 Conclusie 

 

Er is sprake van een goed woon- en leefklimaat. En de omliggende bedrijven worden niet beperkt in 

hun bedrijfsvoering. Het aspect ‘bedrijven en milieuzonering’ vormt derhalve geen belemmering voor 

de realisatie van het onderhavige plan. 

 

 

4.5  Kabels en leidingen  
 

Over de percelen loopt een tracé van een rioolpersleiding. Dit tracé bevindt zich buiten de bouwvlak-

ken van het hoofdgebouw. De bescherming van deze leiding is privaatrechtelijk geregeld via een za-

kelijk recht overeenkomst.   

 

Voor het overige wordt verwezen naar de volgende paragraaf 4.6 ‘Externe veiligheid’. 

 

 

4.6  Externe veiligheid  
 

4.6.1 Toetsingskader 

 

Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van de opslag van of handelingen met 

gevaarlijke stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of transportroutes. Op beide 

categorieën is landelijke wet- en regelgeving van toepassing.  

 

In de landelijke wet- en regelgeving zijn kwaliteitseisen en normen op het gebied van externe veilig-

heid geformuleerd. Doel is om bepaalde risico's, waaraan burgers in hun leefomgeving worden bloot-

gesteld, tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Deze bedoelde risico's hangen vooral samen 

met: 

 activiteiten met gevaarlijke stoffen in inrichtingen; 

 transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen; 

 transport van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en het water. 

 

Ook zijn er onder meer landelijke regels voor de opslag en verkoop van vuurwerk. Verder wordt bij de 

plaatsing van windmolens ook de externe veiligheid in ogenschouw genomen. 

 

De risico's voor externe veiligheid komen tot uitdrukking via het plaatsgebonden risico en het groepsri-

sico. Het plaatsgebonden risico kan op de kaart worden weergeven met zogeheten risicocontouren: 

lijnen die punten verbinden met eenzelfde plaatsgebonden risico. Via het plaatsgebonden risico wordt 

een basisbeschermingsniveau gewaarborgd. Bij het groepsrisico wordt wel beoordeeld hoeveel perso-

nen zich, redelijkerwijs, feitelijk in de omgeving kunnen bevinden. Voor het groepsrisico geldt geen 

grenswaarde, maar een oriëntatiewaarde. Dit is een ijkwaarde waaraan veranderingen getoetst kun-

nen worden. Deze oriëntatiewaarde mag overschreden worden, mits goed beargumenteerd door het 

bevoegd gezag. Samen met de hoogte van groepsrisico moet andere kwalitatieve aspecten worden 

meegewogen in de beoordeling van het groepsrisico. Onder deze aspecten vallen zelfredzaamheid en 

bestrijdbaarheid. Deze argumentatie is een onderdeel van de verantwoording van het groepsrisico. 

Onderdeel van deze verantwoording is overleg met (advies vragen aan) de regionale brandweer. 
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Het plaatsgebonden risico (PR) is de kans, per jaar, op overlijden van een onbeschermd individu ten gevolge van ongevallen 

met gevaarlijke stoffen. De aanwezigheid van een persoon is fictief. Niet wordt beoordeeld hoe groot de kans op de aanwe-

zigheid van een persoon feitelijk is. 

Het groepsrisico (GR) is een maat voor de kans per jaar dat een groep van bijvoorbeeld 10, 100 of 1000 personen het 

slachtoffer wordt van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het groepsrisico wordt ook beschouwd als een maat voor de 

maatschappelijke ontwrichting. 

 

4.6.2 Onderzoek 

 

De eventuele risicobronnen rondom het plangebied zijn in kaart gebracht op de Risicokaart van Ne-

derland. Een uitsnede van deze kaart ter plaatse van het plangebied is in figuur 4.3 weergegeven.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figuur 4.3: Uitsnede Risicokaart (plangebied zwart omrand) 

1 

3 

2 

4 

5 

6 7 
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Op de kaart in figuur 4.4 is te zien dat er vier inrichtingen rondom het plangebied liggen met gevaar-

lijke stoffen. Daarnaast loopt er één spoorlijn ten noorden van het plangebied waarover gevaarlijke 

stoffen worden getransporteerd en lopen er twee (buis)leidingen waarmee gevaarlijke stoffen worden 

vervoerd. Hieronder worden de eigenschappen van deze risicobronnen beschreven. 

             

1 Basisnet Spoor 

 Naam:    Betuwelijn  

Spoortrajectnummer:  202E1.1 

PR-plafond (m):   30 

GR-plafond 10-7 (m):  280 

GR-plafond 10-8 (m):  1298 

 

Afstand tot plangebied (m): circa 580 

             

2 Buisleiding 

 Type:    Aardgasleiding NEN 3650-leiding 

 Lengte transportdeel (m): 539  

 Uitwendige diameter (inch): 12,76 

 Wanddikte buisleiding (inch): 0,28 

 Maximale werkdruk (bar): 40 

  

 1% letaliteit bij (m):  150 

 100% letaliteit bij (m):  80 

  

 Afstand tot plangebied (m): circa 83 

             

3 Buisleiding 

 Type:    Aardgasleiding NEN 3650-leiding 

 Lengte transportdeel (m): 610 

 Uitwendige diameter (inch): 6,61 

 Wanddikte buisleiding (inch): 0,20 

 Maximale werkdruk (bar): 40 

 

 1% letaliteit bij (m):  100 

 100% letaliteit bij (m):  50 

 

 Afstand tot plangebied (m): circa 138 

             

4 Inrichting 

 Adres:    Hakgriend 6 

 Hoofdactiviteit inrichting: Vervaardiging van producten van beton voor de bouw 

Categorie installatie:  Propaan of ander vloeibaar gemaakt brandbaar gas 

 Soort installatie:  Twee bovengrondse tanken 

 Risicoafstand (PR10-6) (m): 12 

 Groepsrisico overschrijding: N 

 

 Afstand tot plangebied (m): circa 650 
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5 Inrichting 

 Adres:    Sluisweg 142a 

 Hoofdactiviteit inrichting: Zwembaden 

 Naam inrichtinghouder:  Zwembad De Duikelaar 

 Risicoafstand (m):  - 

 

 Afstand tot plangebied (m): circa 140 

             

6 Inrichting 

 Adres:    Wiedhaak 6 

 Hoofdactiviteit inrichting: Vervaardiging van producten van beton voor de bouw 

 Categorie installatie:  Propaan of ander vloeibaar gemaakt brandbaar gas 

 Soort installatie:  Twee bovengrondse tanken 

 1. Risicoafstand (PR10-6) (m): 17 

 2. Risicoafstand (PR10-6) (m): 15 

 

 Afstand tot plangebied (m): circa 770 

             

7 Inrichting 

 Adres:    Sluisweg 67 

Hoofdactiviteit inrichting: Productie en distributie van elektriciteit, aardgas, stoom 

en water 

 Categorie installatie:  Gasdrukregel- en meetstations 

 Soort installatie:  Regelmeet 

 Bepaling PR:   Generiek 

 Werkdruk inlaatzijde > 16 bar: J 

 Werkdruk inlaatzijde > 8 bar: J 

 Diameter (m):   0 

 Type station:   C 

 Risicoafstand (m):  - 

 

 Afstand tot plangebied (m): circa 520 

             

 

Zoals uit de bovenste analyse blijkt, valt het plangebied binnen de GR10-8-contour van de Betuwelijn 

en de invloedszone van een aardgasleiding. Deze risicobronnen liggen echter wel nog op grote af-

stand van het plangebied. De veiligheidsrisico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor 

en via de buisleiding hoeven niet kwantitatief inzichtelijke gemaakt te worden. De risico’s dienen wel 

meegewogen te worden in de verantwoordingsplicht groepsrisico, omdat de Betuwelijn binnen de 

GR10-8-contour ligt en het plangebied binnen de 1% letaliteitscontour, maar buiten de 100% letaliteits-

contour. 
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Verantwoording groepsrisico 

Op grond van artikel 7 van het Bevt moet in dergelijke gevallen worden ingegaan op de mogelijkheden 

voor: 

 de bestrijdbaarheid van een zwaar ongeval op deze transportroute en 

 de zelfredzaamheid met betrekking tot nog niet aanwezige (beperkt) kwetsbare objecten binnen 

het plangebied. 

 

Bestrijdbaarheid van de omvang van een ramp of zwaar ongeval 

Bij een calamiteit, waarbij toxische vloeistoffen of gassen (kunnen) vrijkomen, zal de brandweer inzet-

ten op het beperken of voorkomen van effecten. Deze inzet zal voornamelijk plaatsvinden bij de bron. 

De brandweer richt zich dan niet direct op het bestrijden van effecten in of nabij het plangebied. De 

mogelijkheden voor bestrijdbaarheid worden daarom niet verder in beschouwing genomen. 

 

Mogelijkheden tot zelfredzaamheid 

Bij een calamiteit, waarbij toxische vloeistoffen of gassen vrijkomen, is het belangrijk dat de aanwezi-

gen in het plangebied worden geïnformeerd hoe te handelen bij dat incident. Hiervoor wordt gebruik 

gemaakt van de zogenaamde waarschuwings- en alarmeringspalen (WAS-palen) of NL-alert. Bij het 

genoemde incidentscenario is het advies om te schuilen In een gebouw, waarvan de ramen, deuren 

en ventilatie gesloten kunnen worden. De nieuw te realiseren woningen voldoen aan deze voorwaar-

den.  

 

4.6.3 Conclusie 

 

Het aspect externe veiligheid is relevant vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Betuwe-

lijn en door een aardgasleiding. Gelet op de hiervoor genoemde overwegingen zijn er voldoende mo-

gelijkheden voor zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid bij een zwaar ongeval op de Betuwelijn of een 

brand in de buisleiding. Dit betekent dat geen nadere eisen aan het plan gesteld hoeven te worden in 

het kader van het aspect externe veiligheid.  

 

 

4.7 Ecologie 
 

4.7.1 Toetsingskader 

 

De bescherming van de natuur is vastgelegd in de Wet natuurbescherming (Wnb). De Wet natuurbe-

scherming (Wnb) geeft het wettelijke kader voor de bescherming van natuurgebieden en voor soorten-

bescherming. Bij de voorbereiding van een ruimtelijk plan dient onderzocht te worden of de Wnb ten 

aanzien van de bescherming van dier- en plantensoorten en gebieden de uitvoering van het plan niet 

in de weg staan. De provincie is bevoegd gezag voor de toetsing van handelingen met mogelijke ge-

volgen voor beschermde dier- en plantensoorten (de soortenbeschermingsbepalingen) én voor Natura 

2000-gebieden (de gebiedenbeschermingsbepalingen). Alleen bij ruimtelijke ingrepen waarmee grote 

nationale belangen zijn gemoeid, blijft het Rijk bevoegd gezag. 

 

Daarnaast vindt beleidsmatige gebiedsbescherming plaats door middel van het Natuurnetwerk Neder-

land (NNN), de voormalige Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Ook in dit kader zijn de provincies het 

bevoegd gezag. 
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Gebiedsbescherming vanuit de Wet natuurbescherming 

De Wet natuurbescherming, heeft voor wat betreft gebiedsbescherming, betrekking op de Europees 

beschermde Natura 2000-gebieden. De Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden worden in Neder-

land gecombineerd als Natura 2000-gebieden aangewezen. Als er naar aanleiding van projecten, 

plannen en activiteiten mogelijkerwijs significante effecten optreden, dienen deze vooraf in kaart ge-

bracht en beoordeeld te worden. Projecten, plannen en activiteiten die mogelijk een negatief effect 

hebben op de beschermde natuur in een Natura 2000-gebied zijn vergunningsplichtig.  

 

Gebiedsbescherming vanuit provinciaal beleid  

Conform artikel 1.12 van de Wet natuurbescherming dragen gedeputeerde staten in hun provincie 

zorg voor de totstandkoming en instandhouding van een samenhangend landelijk ecologisch netwerk, 

genaamd ‘Natuurnetwerk Nederland’. Zij wijzen daartoe in hun provincie gebieden aan die tot dit net-

werk behoren. Het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS)) is 

een samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuurgebieden. De planologische be-

grenzing en beschermingsregimes van het Natuurnetwerk loopt via het traject van de provinciale ruim-

telijke structuurvisies en verordeningen. Het netwerk wordt gevormd door kerngebieden, natuurontwik-

kelingsgebieden en ecologische verbindingszones met als doel natuurgebieden beter met elkaar en 

met het omringende agrarisch gebied te verbinden. Activiteiten in deze gebieden zijn alleen toege-

staan als ze geen negatieve effecten hebben op de wezenlijke kenmerken of waarden of als deze 

kunnen worden tegengegaan met mitigerende maatregelen.  

 

Soortenbescherming 

De Wet natuurbescherming onderscheidt beschermingsregimes voor soorten op grond van internatio-

nale verdragen, aangevuld met soorten die vanuit een nationaal oogpunt beschermd worden. Hierdoor 

zijn er in de Wet natuurbescherming drie verschillende verbodsartikelen per categorie soorten; 

 soorten van de Vogelrichtlijn (artikel 3.1); 

 soorten van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn (artikel 3.5); 

 andere soorten (artikel 3.10). 

 

Per beschermingsregime is aangegeven welke verboden er gelden en onder welke voorwaarden ont-

heffing of vrijsteling kan worden verleend door het bevoegd gezag. Volgens artikel 3.31 zijn de verbo-

den, bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 niet van toepassing op handelingen die zijn beschreven 

in en aantoonbaar worden uitgevoerd overeenkomstig een door het Ministerie van Economische Za-

ken goedgekeurde gedragscode en die plaatsvinden in het kader van bestendig beheer, bestendig ge-

bruik, of ruimtelijke ontwikkeling of inrichting. 

 

4.7.2 Onderzoek 

 

Er is een onderzoek uitgevoerd en een quickscan opgesteld voor het plangebied. In deze toelichting 

worden de belangrijkste conclusies vermeld, voor het gehele onderzoek wordt verwezen naar de bijla-

gen. 

 

Op basis van deze quickscan wordt vervolgonderzoek naar de functie van de woning voor huismus en 

vleermuizen geadviseerd op kavel 1. De beplanting in de tuin is onderdeel van het functioneel leefge-

bied van de huismus, er is dus mogelijk sprake van een noodzaak tot het indienen van een onthef-

fingsaanvraag voor overtreding van verbodsbepalingen in de Wet natuurbescherming ten aanzien van 

deze soorten.  
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Momenteel vindt overleg plaats over een en ander met de eigenaar van de gronden. De uitkomsten 

daarvan worden verwerkt in het vast te stellen bestemmingsplan. 

 

Er is geen noodzaak tot het indienen van een vergunningsaanvraag in het kader van gebiedsbescher-

ming bij de provincie Zuid-Holland (Omgevingsdienst Haaglanden) Het onderdeel houtopstanden is bij 

dit plan niet aan de orde. Gelet op de potentiele ecologische waarden kan het voorgenomen plan in 

overeenstemming met de nationale natuurwetgeving en het provinciale natuurbeleid worden uitge-

voerd. 

 

4.7.3 Conclusie 

 

Er wordt geadviseerd om een vervolgonderzoek te doen voor de huismus en vleermuizen. 

 

 

4.8 Bodem 
 

4.8.1 Toetsingskader 

 

In het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6 lid 1 onder d) is bepaald dat voor de uitvoerbaarheid 

van een plan rekening gehouden moet worden met de bodemgesteldheid in het plangebied. Bij func-

tiewijzigingen dient te worden bepaald of de bodemkwaliteit voldoende is voor de beoogde functie en 

moet worden bepaald of nader onderzoek en eventueel saneringen noodzakelijk zijn. In de Wet bo-

dembescherming is bepaald dat indien de desbetreffende bodemkwaliteit niet voldoet aan de norm 

voor de beoogde functie, de grond zodanig dient te worden gesaneerd dat zij kan worden gebruikt 

door de desbetreffende functie (functiegericht saneren). Nieuwe bestemmingen dienen bij voorkeur op 

schone grond te worden gerealiseerd. Derhalve is een bodemonderzoek conform de NEN 5740 richt-

lijnen noodzakelijk. 

 

4.8.2 Onderzoek 

 

Er zijn drie bodemonderzoeken uitgevoerd voor het plangebied. In deze toelichting worden de belang-

rijkste conclusies vermeld, voor de gehele onderzoeken wordt verwezen naar de bijlagen. 

 

Bodemonderzoek 1 

Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek wordt het volgende geconcludeerd: 

 Bij boring 201 (direct voor de nieuwe brug) is puin op anti-worteldoek aanwezig. Gezien het aan-

wezige anti-worteldoek betreft dit naar verwachting recent aangebracht en dus gecertificeerd ma-

teriaal; 

 De bovengrond op het oostelijk terreindeel (deellocatie 1) is licht verontreinigd met nikkel; 

 De ondergrond op het oostelijk terreindeel (deellocatie 1) is licht verontreinigd met nikkel, kobalt 

en molybdeen; 

 De bovengrond op het westelijk terreindeel (deellocatie 2) is niet verontreinigd; 

 De ondergrond op het westelijk terreindeel (deellocatie 2) is licht verontreinigd met molybdeen; 

 Het grondwater op beide deellocaties (peilbuizen 103 en 202) is licht verontreinigd met barium en 

xylenen; 

 Het slib uit de onderzochte sloot is verspreidbaar op aangrenzende percelen en is bij afvoer als 

“schoon” (<AW2000) te beschouwen. 
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Op basis van het uitgevoerde bodemonderzoek dient de hypothese ‘onverdachte locatie’ (strikt geno-

men) verworpen te worden, vanwege de aangetoonde licht verhoogde gehalten in de grond en in het 

grondwater. De aangetoonde verhoogde gehalten zijn echter zodanig licht verhoogd dat aanvullend 

onderzoek (eventueel op basis van een aangepaste onderzoeksstrategie) of nadere maatregelen on-

zes inziens niet noodzakelijk worden geacht. Vanuit milieuhygiënisch oogpunt is het terrein geschikt 

voor de huidige en de toekomstige bestemming. Het licht verhoogde bariumgehalte in het grondwater 

betreft onzes inziens een natuurlijk verhoogde achtergrondwaarde. 

 

Bodemonderzoek 2 

Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek wordt het volgende geconcludeerd: 

 Ter plaatse is tijdens het onderzoek zintuiglijk geen dempingsmateriaal waargenomen. In het on-

derzochte mengmonster van de grond uit het tracé van de vermoedelijke demping (MM3, 0,5 – 1,0 

m-mv) is een lichte verontreiniging met molybdeen vastgesteld. 

 In de bovengrond (0 – 0,5 m-mv, MM1) en ondergrond (1,0 – 1,5 m-mv, MM2) op de locatie zijn 

geen verontreinigingen aangetoond. 

 De onderzochte zandige bovengrond en kleiige boven- en ondergrond bevat geringe hoeveelhe-

den PFOA en PFOS. 

 Het grondwater op de onderzoekslocatie (peilbuis 107) is licht verontreinigd met barium en nafta-

leen. Tevens is een geringe concentratie PFOA gemeten. 

 

Op basis van het uitgevoerde bodemonderzoek is de hypothese ‘verdachte locatie’ ter plaatse van de 

slootdemping formeel bevestigd, vanwege de lichte verontreiniging met molybdeen in de grond. De 

hypothese ‘onverdachte locatie’ voor het overige terrein dient (strikt genomen) verworpen te worden, 

vanwege de aangetoonde licht verhoogde concentraties naftaleen en barium in het grondwater. Het 

licht verhoogde bariumgehalte in het grondwater betreft onzes inziens een natuurlijk verhoogde 

achtergrondwaarde. De verhoogde concentratie naftaleen wordt vermoedelijk veroorzaakt door storing 

van venige componenten op de analyse. De aangetoonde verhoogde gehalten zijn zodanig licht ver-

hoogd dat aanvullend onderzoek (eventueel op basis van een aangepaste onderzoeksstrategie) of na-

dere maatregelen onzes inziens niet noodzakelijk worden geacht. Vanuit milieuhygiënisch oogpunt is 

het terrein geschikt voor de huidige en de toekomstige bestemming. 

 

Bodemonderzoek 3 

Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek wordt het volgende geconcludeerd: 

 De zintuiglijk onverdachte zandige bovengrond op de locatie (0,05 – 0,5 m-mv, MM1) is licht ver-

ontreinigd met zink, cadmium, kwik en PCB. 

 De zintuiglijk onverdachte kleiige bovengrond op de locatie (0 – 0,5 m-mv, MM2) is licht verontrei-

nigd met kwik. 

 De zintuiglijk onverdachte zandige ondergrond op de locatie (0,5 – 1,5 m-mv) is licht verontreinigd 

met zink, cadmium, kwik en PCB. 

 De onderzochte zandige bovengrond en kleiige boven- en ondergrond bevat geringe hoeveelhe-

den PFOA en PFOS. 

 In het grondwater op de onderzoekslocatie (peilbuis 112) is een licht verhoogde concentratie ba-

rium aangetoond. 

Op basis van het uitgevoerde bodemonderzoek dient de hypothese ‘onverdachte locatie’ (strikt geno-

men) verworpen te worden, vanwege de aangetoonde licht verhoogde gehalten in de grond en/of in 

het grondwater. De aangetoonde verhoogde gehalten zijn echter zodanig licht verhoogd dat aanvul-

lend onderzoek (eventueel op basis van een aangepaste onderzoeksstrategie) of nadere maatregelen 

onzes inziens niet noodzakelijk worden geacht. Het licht verhoogde bariumgehalte in het grondwater 
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betreft onzes inziens een natuurlijk verhoogde achtergrondwaarde. Vanuit milieuhygiënisch oogpunt is 

het terrein geschikt voor de huidige en de toekomstige bestemming 

 

4.8.3 Conclusie 

 

Het aspect ‘bodem’ zorgt niet voor belemmeringen voor onderhavig plan. 

 

 

4.9 Water 
 

4.9.1 Toetsingskader 

 

Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6 lid 1 onder b van het Bro) dient inzicht te 

worden gegeven in de gevolgen voor de waterhuishouding die samenhangen met de ruimtelijke ont-

wikkeling die mogelijk wordt gemaakt. 

 

Het beleid van de provincie Zuid-Holland met betrekking tot water is vastgelegd in het Waterplan Zuid-

Holland 2016-2021. Conform Europese en nationale wetgeving is een nieuw Stroomgebiedbeheerplan 

vastgesteld voor de regio Rijn-West voor de periode 2016-2021: het SGBP-2. De wijzigingen zijn voor-

namelijk van toepassing op de regionale waterkeringen.  

 

Het bestuur van Waterschap Rivierenland heeft met ingang van 27 november 2015 het Waterbeheer-

programma 2016-2021: Koers houden, kansen benutten bepalend voor het waterbeleid vastgesteld. 

Dit plan gaat over het waterbeheer in het hele rivierengebied en het omvat alle watertaken van het wa-

terschap: waterkeringen, waterkwantiteit, waterkwaliteit, wegen en waterketen.  

 

In aansluiting op het landelijk beleid hanteert het Waterschap Rivierenland het beleid dat bij nieuwe 

plannen altijd onderzocht behoort te worden hoe omgegaan kan worden met het schone hemelwater. 

Voor Rivierenland wordt voornamelijk ingezet op “vasthouden – bergen – afvoeren” van water. De di-

gitale watertoets is een instrument om het planvoornemen vroegtijdig aan te geven hoe rekening is 

gehouden met de gevolgen van het plan voor de taken en belangen van het waterschap.  

 

Daarnaast beschikt het Waterschap Rivierenland over een verordening: de Keur voor waterkeringen 

en wateren. Hierin staan de geboden en verboden die betrekking hebben op watergangen en waterke-

ringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn. De werkzaamheden in 

of nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels.  

 

De waterbeheerders werken daarom integraal samen met gemeenten, die het beheer over de ruimte-

lijke ordening en van de openbare ruimte hebben.  

 

In 2003 heeft de gemeente in samenwerking met het waterschap een stedelijk waterplan voor Har-

dinxveld-Giessendam opgesteld. Het doel van het plan met bijbehorende maatregelen was de verbe-

tering van de waterkwaliteit in de woonomgeving en het water meer zichtbaar te maken in de omge-

ving. Na de vaststelling van het stedelijk waterplan zijn diverse projecten gestart. Deze projecten zijn 

inmiddels allemaal afgerond. Op een aantal punten in de gemeente wordt door het waterschap de wa-

terkwaliteit gemonitord. Hieruit moet blijken of de uitgevoerde maatregelen het gewenste effect heb-

ben gehad. Indien dat niet zo zou zijn, dan zal mogelijk een tweede generatie waterplan opgesteld 

gaan worden. Het voorliggende bestemmingsplan biedt voldoende ruimte om eventuele aanvullende 

beheersmaatregelen uit te voeren. 
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Vanuit de wetgever wordt bij nieuwbouw van de particulier verwacht, dat hij het hemelwater op eigen 

terrein verwerkt. Indien dit redelijkerwijs niet van hem gevraagd kan worden, kan de particulier zijn he-

melwater aanbieden aan de gemeente. Dit hemelwater moet gescheiden zijn van het huishoudelijk af-

valwater.  

 

Gebruikelijk voor stedelijk ontwikkeling is de aanleg van een gemeentelijk hemelwaterstelsel (riool of 

watergang) waar de particulier het hemelwater naartoe kan afvoeren. De infrastructuur wordt hier in 

principe zodanig ingericht dat de particulier in staat wordt gesteld het hemelwater (voor een deel) op 

eigen terrein te verwerken (lozen op aangrenzende sloot en/of infiltratie in de bodem). Is verwerking 

op eigen terrein niet mogelijk, dan kan de particulier het hemelwater, bij voorkeur bovengronds, aan-

bieden aan de gemeente in de openbare ruimte. Wanneer volop oppervlaktewater aanwezig is, is het 

niet doelmatig een inzamelriool voor het hemelwater aan te leggen. 

 

4.9.2 Onderzoek 

 

Er is door Aeres Milieu een onderzoek uitgevoerd voor het plangebied. Voor de uitkomsten van dit on-

derzoek wordt verwezen naar de bijlagen. 

 

4.9.3 Conclusie 

 

Uit het onderzoek blijk naar het aspect water blijkt, dat ‘water’ niet zorgt voor belemmeringen. 

 

 

4.10 Archeologie  
 

4.10.1 Toetsingskader 

 

De bescherming van archeologisch erfgoed in Nederland is vastgelegd in de Erfgoedwet, die op 1 juli 

2016 in werking is getreden. De Erfgoedwet is in de plaats gekomen van zes wetten en regelingen op 

het gebied van cultureel erfgoed, waaronder de Monumentenwet 1988. Onderdelen van de Monumen-

tenwet die van toepassing waren op de fysieke leefomgeving gaan naar de Omgevingswet die in 2019 

van kracht wordt. Voor deze onderdelen is daartoe in de Erfgoedwet voor de periode 2016-2019 een 

overgangsregeling opgenomen. 

 

De basis van de bescherming van archeologisch erfgoed in de Erfgoedwet is het verdrag van Valletta 

(ook wel het verdrag van Malta). De bescherming heeft als doel om archeologisch erfgoed zoveel mo-

gelijk in situ, dus in de grond, te behouden. Dankzij het principe van “de verstoorder betaalt” uit het 

verdrag van Valletta worden meer archeologische resten in situ behouden. 

 

Op 17 augustus 2010 heeft de gemeente Hardinxveld-Giessendam de ‘Beleidsnota Archeologie’ op-

gesteld. De gemeente volgt in haar archeologiebeleid de regels van het verdrag van Valletta en de 

Erfgoedwet. Daarnaast heeft de gemeente een archeologische verwachtings- en beleidskaart. Op 

deze kaart zijn de archeologische waarden en verwachting weergegeven.  

 

Indien ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden dient te worden beoordeeld of archeologische waarden 

in het geding raken.  

 

4.10.2 Onderzoek 

 

In figuur 4.4 is een uitsnede van de archeologische beleidskaart van de gemeente Hardinxveld-Gies-

sendam weergegeven.  
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Op de kaart is te zien dat het plangebied binnen een zone valt met een hoge verwachtingswaarde 

m.b.t. archeologie tussen 1,5 en 5 meter beneden maaiveld. Er wordt gesteld dat archeologisch on-

derzoek noodzakelijk is bij ingrepen in de bodem die dieper reiken dan 1,5 m én groter zijn dan 250 

m2. Onderhavig plan voorziet in de realisatie van 4 woningen. Voor de realisatie van deze woningen 

zullen ingrepen in de bodem worden verricht. Deze ingrepen zullen groter zijn dan 250 m2. De ingre-

pen (aanleg funderingen) zullen echter niet dieper zijn dan 1,5 meter, omdat de toekomstige funderin-

gen onder de woningen niet zo dik worden. Om deze reden is geen archeologisch onderzoek noodza-

kelijk. Het plangebied valt verder niet binnen een archeologisch monument. 

 

4.10.3 Conclusie 

 

Archeologisch onderzoek is niet noodzakelijk. Het aspect ‘archeologie’ zal niet voor belemmeringen 

zorgen.  

 

 

4.11 Cultuurhistorie 
 

4.11.1 Toetsingskader 

 

Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6, tweede lid, onderdeel a Bro) dient in het 

plan rekening gehouden te worden met cultuurhistorie. Cultuurhistorie heeft onder andere betrekking 

op de historische stedenbouwkundige en historisch geografische waarden in het gebied. In het plan 

moet beschreven worden hoe met de in het gebied aanwezige waarden en de aanwezige of te ver-

wachten monumenten wordt omgegaan. 

 

Figuur 4.4: Uitsnede gemeentelijke archeologische beleidskaart 
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De Erfgoedwet bevat de wet- en regelgeving voor behoud en beheer van het cultureel erfgoed en ar-

cheologie in Nederland. Het is op basis hiervan verplicht om de facetten historische (steden)bouw-

kunde en historische geografie mee te nemen in de belangenafweging. Hierbij gaat het om zowel be-

schermde als niet formeel beschermde objecten en structuren.  

 

Het beleid van de provincie Zuid-Holland sluit aan op het nationale beleid voor de archeologische mo-

numentenzorg.  

 

De provincie heeft 16 gebiedsprofielen ruimtelijke kwaliteit vastgesteld. Een gebiedsprofiel beschrijft 

en visualiseert kenmerkende ruimtelijke elementen die van bovenregionaal belang zijn. Voorbeelden 

van kenmerkende ruimtelijke elementen zijn: de verkavelings- en waterstructuur, linten, laanbeplantin-

gen, herkenbare dijken en openheid. De gebiedsprofielen geven een overzicht van de landschappe-

lijke waarden, waarmee bij ruimtelijke ingrepen rekening moet worden gehouden. Maar ze beschrijven 

ook ambities die richting geven aan de ontwikkeling van de kenmerken. Het gebiedsprofiel is een regi-

onale uitwerking van de provinciale kwaliteitskaart uit de Visie Ruimte en Mobiliteit. De gebiedsprofie-

len zijn samen met de gemeenten, waterschappen en maatschappelijke partners gemaakt. Gedepu-

teerde Staten stellen ze vast als bevestiging van het gezamenlijke vertrekpunt. Het plangebied is gele-

gen in het gebiedsprofiel Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. 

 

De gemeente heeft een stedenbouwkundige richtlijn ontwikkelingsmogelijkheden Parallelweg vastge-

steld in 2017 (zie verder hoofdstuk 2) 

 

4.11.2 Onderzoek 

 

Om te bepalen wat de cultuurhistorische waarden binnen en rondom het plangebied zijn is allereerst 

gekeken naar de cultuurhistorische waardenkaart (CHW-kaart) van Zuid-Holland. Een uitsnede van 

deze kaart ter plaatse van het plangebied is weergegeven in figuur 4.6. Op de kaart is te zien dat er 

binnen het plangebied geen cultuurhistorische waarden aanwezig zijn. In de omgeving zijn wel enkele 

cultuurhistorische elementen, zoals de Tiendwegse Molen met een molenbiotoop, de beschermde 

dorpskern van Giessenburg, enkele woonheuvels en een Donk met bewoningssporten met een pro-

vinciaal belang. Onderhavig plan heeft hier geen invloed op. Daarnaast zijn er geen Rijksmonumenten 

binnen het plangebied (zoals te zien is in figuur 4.7) en heeft het plan geen invloed op Rijksmonumen-

ten in de omgeving.  

 
In het gebiedsprofiel Alblasserwaard-Vijfheerenlanden wordt aangegeven dat de linten in de Alblas-

serwaard veelal compact zijn en begrensd worden door het water. Daarbij zijn er zowel enkele linten, 

met de bebouwing aan één zijde van het water, als dubbele linten, waarbij de bebouwing aan beide 

zijden van het water staat. In sommige linten is de bebouwing op het water georiënteerd terwijl op an-

dere locaties de bebouwing juist met de rug naar het water staat.  Ze kennen een sterke oost-west ori-

entatie. 

 

De nieuw te bouwen woningen en invulling van de kavels is conform de stedenbouwkundige richtlijn 

ontwikkelingsmogelijkheden Parallelweg, die mede gebaseerd is op het gebiedsprofiel Alblasser-

waard-Vijfheerenlanden. 

 

4.11.3 Conclusie 

 

Het plangebied heeft geen cultuurhistorische waarde als gekeken wordt naar de CHW-kaart. Onder-

havig plan heeft geen negatieve invloed op cultuurhistorische waarden in de omgeving zoals aange-

geven op deze kaart. De plannen voldoen aan het gebiedsprofiel Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en 



Hoofdstuk 4  

de stedenbouwkundige richtlijn ontwikkelingsmogelijkheden Parallelweg. Het aspect ‘cultuurhistorie’ 

zal niet voor belemmeringen zorgen. 

 

  

Figuur 4.5: Uitsnede cultuurhistorische waardenkaart Zuid-Holland 

Figuur 4.6: Ligging Rijksmonumenten in de omgeving 
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4.12 Toetsing Besluit m.e.r. / Vormvrije m.e.r.-beoordeling 
 
4.12.1 Toetsingskader 

 

In het Besluit mer is geregeld dat voor activiteiten, plannen en besluiten die staan genoemd in de D-

lijst van het besluit een zogeheten aanmeldnotitie door de initiatiefnemer aangeleverd wordt, op basis 

waarvan het bevoegd gezag een besluit neemt of er een volwaardig milieueffectrapport noodzakelijk 

is.  Voor dit specifieke plan haakt het Besluit m.e.r. aan op het realiseren van een stedelijk ontwikke-

lingsproject. In de nota van toelichting op het Besluit mer wordt toegelicht dat het bij een stedelijk ont-

wikkelingsproject kan gaan om bouwprojecten als woningen, parkeerterreinen, bioscopen, theaters, 

sportcentra, kantoorgebouwen en dergelijke of een combinatie daarvan.  

 

De ontwikkeling aan de Parallelweg 101-104 blijft ruimschoots onder de in kolom 2 van bijlage D 11.2 

genoemde drempelwaarden (een oppervlakte van 100 hectare of meer, een aaneengesloten gebied 

en 2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer). Echter, sinds 7 

juli 2017 is de procedure van de vormvrije m.e.r.-beoordeling gewijzigd. De wijziging zit in het feit dat 

nu ook onder de drempelwaarden uit de D-lijst voor een vormvrije m.e.r.-beoordeling een formele pro-

cedure en apart besluit vereist is.  

 

Volgens artikel 7.17 van de Wet milieubeheer dient het bevoegd gezag bij het nemen van het MER-

beoordelingsbesluit rekening te houden met de in bijlage III bij de EEG-richtlijn milieu-effectbeoorde-

ling aangegeven criteria. Deze criteria hebben betrekking op: 

1. de kenmerken van de activiteit én de samenhang met de andere activiteiten ter plaatse; 

2. de plaats waar de activiteit plaatsvindt; 

3. de kenmerken van de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die de activiteit kan hebben. 

 

4.12.2 Doorwerking en conclusie 

 

In voorgaande paragrafen zijn de voorgenomen activiteit en bijbehorende milieueffecten beschreven. 

De uitkomsten zijn zodanig dat geconcludeerd kan worden, dat een vormvrije m.e.r. beoordeling niet 

noodzakelijk is.  
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5. JURIDISCHE PLANOPZET 

 

In dit hoofdstuk wordt de juridische opzet van het bestemmingsplan beschreven. 

 

 

5.1 Inleiding 
 

Het bestemmingsplan is een juridisch bindend plan dat bestaat uit een verbeelding (plankaart) en re-

gels en gaat vergezeld van een toelichting. De verbeelding en de regels vormen het juridisch bin-

dende deel van het bestemmingsplan, waarbij de regels de gebruiks- en bouwmogelijkheden van de 

gronden regelen en de verbeelding de rol heeft van visualisering van de bestemmingen. De toelichting 

heeft geen bindende werking, maar heeft wel een belangrijke functie bij de weergave, verantwoording 

en onderbouwing van het bestemmingsplan en als uitleg bij de verbeelding en regels. 

 

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) bepaalt dat het bestemmingsplan langs elektronische weg beschik-

baar wordt gesteld. Dit brengt met zich mee dat het bestemmingsplan digitaal uitwisselbaar en op ver-

gelijkbare wijze moet worden gepresenteerd. Met het oog hierop stellen de Wro en de onderliggende 

regelgeving eisen waaraan het bestemmingsplan moet voldoen. Zo bevat de Standaard Vergelijkbare 

Bestemmingsplannen 2012 (SVBP 2012) bindende afspraken waarmee bij het maken van bestem-

mingsplannen rekening moet worden gehouden. De SVBP 2012 kent (onder meer) hoofdgroepen van 

bestemmingen, een lijst met functie- en bouwaanduidingen, gebiedsaanduidingen en een verplichte 

opbouw van de planregels en het renvooi. Voorliggend bestemmingsplan is opgesteld in overeen-

stemming met de SVBP 2012 en wordt op de voorgeschreven wijze digitaal beschikbaar gesteld. 

 

 

5.2 Plansystematiek 
 

Het voorliggend bestemmingsplan is opgesteld om de ontwikkelingen zoals beschreven in hoofdstuk 2 

juridisch-planologisch mogelijk te maken. De regels en de verbeelding zijn zodanig opgesteld dat de 

bouw- en gebruiksmogelijkheden daarvoor een juridisch kader bieden.   

 

De regels zijn daarnaast afgestemd op het handboek bestemmingsplannen van de gemeente Hardinx-

veld-Giessendam. Hiermee wordt een zoveel mogelijk uniforme systematiek van de bestemmings-

plannen binnen de gemeente Hardinxveld-Giessendam nagestreefd. 

 

De regels van het bestemmingsplan bestaan uit de volgende onderdelen: 

1. inleidende regels;  

2. bestemmingsregels;  

3. algemene regels;  

4. overgangs- en slotregels. 

 

Hoofdstuk 1: inleidende regels 

Dit hoofdstuk bestaat uit de begripsbepalingen (artikel 1) en de wijze van meten (artikel 2). In de be-

gripsbepalingen worden omschrijvingen gegeven van diverse in het bestemmingsplan gebruikte be-

grippen/termen. De begripsbepalingen zijn opgenomen om interpretatieverschillen te voorkomen. Arti-

kel 2 bevat technische regelingen met betrekking tot het bepalen van oppervlakten, percentages, 
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hoogte, diepte, breedte en dergelijke. Hiermee kan op een eenduidige manier toepassing worden ge-

geven aan de regels. 

 

Hoofdstuk 2: bestemmingsregels 

In dit hoofdstuk zijn de in het bestemmingsplan opgenomen bestemmingen opgenomen (enkel- en 

dubbelbestemmingen). De opbouw van de bestemmingen is als volgt (met dien verstande dat een 

specifieke bestemming niet alle genoemde elementen hoeft te bevatten): 

 bestemmingsomschrijving; 

 bouwregels; 

 nadere eisen; 

 afwijken van de bouwregels; 

 specifieke gebruiksregels; 

 afwijken van de gebruiksregels; 

 omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamhe-

den; 

 omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk; 

 wijzigingsbevoegdheid. 

 

De in het plangebied aanwezige bestemmingen zijn met bestemmingsvlakken op de verbeelding aan-

gegeven. Het bestemmingsvlak geeft aan waar een bepaald gebruik is toegestaan. Ook kunnen aan-

duidingen die betrekking hebben op het gebruik (functieaanduidingen) zijn opgenomen. Middels deze 

functieaanduidingen is een specifiek gebruik ter plaatse bestemd of uitgesloten. Daarnaast wordt in de 

regels per bestemming bepaald waar en onder welke voorwaarden gebouwen mogen worden ge-

bouwd. Dit wordt eventueel met een bouwvlak en aanduidingen die betrekking hebben op de maat-

voering (maximale goot- en of bouwhoogte, bebouwingspercentage) op de verbeelding aangeven. In 

de volgende paragraaf worden de in het plan opgenomen bestemmingen per bestemming nader be-

schreven.  

 

Hoofdstuk 3: algemene regels 

Algemene regels zijn regels die gelden voor meerdere bestemmingen, dan wel een algemene strek-

king hebben. Deze bestaan uit de volgende onderdelen: 

 anti-dubbeltelregel: deze regel is opgenomen om te voorkomen dat, wanneer volgens een be-

stemmingsplan bepaalde gebouwen en bouwwerken niet meer dan een bepaald deel van een 

bouwperceel mogen beslaan, het overgebleven terrein nog eens meetelt bij het toestaan van een 

ander gebouw of bouwwerk, waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld. 

 algemene bouwregels: hier zijn algemene regels ten aanzien van het ondergronds bouwen opge-

nomen met bijbehorende maatvoering. Daarnaast zijn regels opgenomen ten aanzien van be-

staande afstanden en andere maten ingeval van strijdigheid met de nieuwe bestemmingsregels. 

Ook is hierin geregeld wanneer overschrijding van bouw- en bestemmingsgrenzen door onderge-

schikte bouwdelen is toegestaan. 

 algemene gebruiksregels: in deze regels is opgenomen welke vormen van gebruik in ieder geval 

als strijdig gebruik worden beschouwd. 

 algemene aanduidingsregels: hier zijn regels opgenomen, die van toepassing zijn ter plaatse van 

enkele in het plan opgenomen gebiedsaanduidingen. Het huidige bestemmingsplan bevat geen 

aanduidingen voor het plangebied.  

 algemene afwijkingsregels: deze regels geven het bevoegd gezag de bevoegdheid om met een 

omgevingsvergunning af te wijken van de regels van dit bestemmingsplan ten behoeve van niet-
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ingrijpende gebruiks- en/of bouwactiviteiten. De criteria, die bij toepassing van de afwijkingsbe-

voegdheid in acht moeten worden genomen, zijn daarbij aangegeven. 

 algemene wijzigingsregels: deze regels geven het bevoegd gezag de bevoegdheid om bestem-

mingen te wijzigen ten behoeve van kleine overschrijdingen van bestemmingsgrenzen. De criteria, 

die bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid in acht moeten worden genomen, zijn daarbij 

aangegeven. 

 

Hoofdstuk 4: overgangs- en slotregels 

Dit hoofdstuk bevat het voor elk bestemmingsplan verplichte overgangsrecht voor bouwen en gebruik 

en de slotregel met daarin de citeertitel van de planregels. 

 

 

5.3 Bestemmingen 

 

Voorliggend bestemmingsplan bestaat uit de volgende bestemmingen. 

 

Groen 

Bij de ingang van het volkstuinencomplex worden groenvoorzieningen aangelegd. Deze hebben de 

bestemming Groen gekregen. Binnen deze bestemming zijn de gronden o.a. bestemd voor groenvoor-

zieningen, speelvoorzieningen en straatmeubilair. Bouwen is hier beperkt toegestaan. 

 

Water 

De nieuwe watergang in het plangebied heeft de bestemming ‘Water’ gekregen. Binnen deze bestem-

ming zijn gronden bestemd voor waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging, watergangen etc. 

binnen deze bestemming mogen geen gebouwen worden gebouwd, maar uitsluitend bouwwerken 

geen gebouwen zijnde, zoals bruggen of watergebonden voorzieningen.  

 

Wonen 

De bestemming ‘Wonen’ is opgenomen voor de rest van het plangebied. Deze bestemming ligt over 

de percelen van de vier beoogde woningen. Binnen deze bestemming zijn de gronden bestemd voor 

wonen (met aan huis verbonden beroep), water, tuinen, erven, paden, parkeren en bijbehorende 

bouwwerken. Per woning is een bouwvlak opgenomen, waarbinnen het hoofdgebouw moet worden 

opgericht. In de bouwregels zijn eisen met betrekking tot de goot- en bouwhoogten, afstanden tot de 

perceelsgrenzen e.d. opgenomen. Ook is gewaarborgd, dat de voorgevels van de woningen al dan 

niet gedeeltelijk met een dove gevel worden uitgevoerd. Hiervoor zijn specifieke bouwaanduidingen 

opgenomen. 

 

Waarde - Archeologische verwachting 5 

De dubbelbestemming ‘Archeologische verwachting 5’ is opgenomen in het overgrote deel van het 

plangebied. Deze dubbelbestemming beschermt de archeologische waarden in het plangebied. Bij in-

grepen in de bodem is in verschillende gevallen een aanvullende omgevingsvergunning nodig. 

 

Waarde - Archeologische verwachting 9 

De dubbelbestemming ‘Archeologische verwachting 9’ is opgenomen in het noordoostelijke deel van 

het plangebied. Deze dubbelbestemming beschermt de archeologische waarden in het plangebied. Bij 

ingrepen in de bodem is in verschillende gevallen een aanvullende omgevingsvergunning nodig. 
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Waterstaat - Waterstaatkundige functie 

De voor 'Waterstaat - Waterstaatkundige functie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere 

daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor vrijwaring van de beschermingszone langs 

De Giessen met bijbehorende voorzieningen, werken en werkzaamheden. Deze dubbelbestemming 

komt voor aan de noordzijde van het plangebied. De beoogde woningen vallen buiten deze dubbelbe-

stemming.  

 

 

5.4 Gebiedsaanduidingen 

 

In het voorliggend bestemmingsplan zijn geen gebiedsaanduidingen opgenomen. 
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6. UITVOERBAARHEID 

 

In artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is bepaald dat een bestemmingsplan verge-

zeld gaat van een toelichting waarin de inzichten over de uitvoerbaarheid van het plan zijn neerge-

legd. Dit hoofdstuk gaat in op de uitvoerbaarheid, waarbij eerst de economische uitvoerbaarheid aan 

bod komt en vervolgens de maatschappelijke uitvoerbaarheid.  

 

 

6.1 Economische uitvoerbaarheid 
 

Op grond van afdeling 6.4. van de Wro geldt voor de gemeente de verplichting tot kostenverhaal in de 

gevallen die zijn aangewezen in het Bro. Het Bro stelt kostenverhaal verplicht in geval er sprake is van 

een van de volgende bouwplannen:  

 de bouw van één of meer woningen en andere hoofdgebouwen; 

  de uitbreiding van een gebouw met ten minste 1.000 m² bruto-vloeroppervlakte of met één of 

meer woningen; 

  de verbouwing van één of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere doeleinden in gebruik 

of ingericht waren, voor woondoeleinden, mits tenminste 10 woningen worden gerealiseerd; 

  de verbouwing van één of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere doeleinden in gebruik 

of ingericht waren, voor detailhandel, dienstverlening, kantoor of horecadoeleinden, mits de cumu-

latieve oppervlakte van de nieuwe functies ten minste 1.500 m² bruto-vloeroppervlakte bedraagt; 

  de bouw van kassen met een oppervlakte van ten minste 1.000 m² bruto-vloeroppervlakte. 

 

Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de bouw van 4 vrijstaande woningen. Er is derhalve sprake 

van een bouwplan als bedoeld in het Bro en dus is kostenverhaal verplicht.  Met de verschillende 

grondeigenaren is een anterieure overeenkomst gesloten. De kosten die samenhangen met het reali-

seren van een woonbestemming op de gemeentelijke grondpositie komen in dit kader voor rekening 

van de gemeente. 

 
 
6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 

Er zijn wettelijke eisen met betrekking tot de voorbereiding en totstandkoming van een bestemmings-

plan. Artikel 3.8 Wro bepaalt dat op de voorbereiding van een bestemmingsplan de in afdeling 3:4 van 

de Algemene wet bestuursrecht (Awb) geregelde uniforme openbare voorbereidingsprocedure (uov) 

van toepassing is. Dit houdt in dat tussen gemeente en verschillende instanties overleg over het plan 

moet worden gevoerd.. Bovendien is het noodzakelijk dat belanghebbenden de gelegenheid hebben 

om hun visie omtrent het plan te kunnen geven. 

Dientengevolge zijn de volgende stappen te onderscheiden: 

 Vooroverleg; 

 Inspraak; 

 Vaststellingsprocedure.  

 

6.2.1 Vooroverleg 

 

Het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.1) geeft aan dat burgemeester en wethouders bij de voor-

bereiding van een bestemmingsplan overleg plegen met de besturen van betrokken gemeenten en 
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waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimte-

lijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn.  

De instanties die in kennis gesteld moeten worden van dit bestemmingsplan worden geïnformeerd. Te 

zijner tijd zullen de uitkomsten van het vooroverleg en de consequenties voor het bestemmingsplan 

worden beschreven in deze paragraaf. 

 

6.2.2 Inspraak  

 

De Wro zelf bevat geen bepalingen omtrent inspraak. Dat neemt niet weg dat het de gemeente vrij 

staat toch inspraak te verlenen bijvoorbeeld op grond van de gemeentelijke inspraakverordening. In 

relatie daarmee bepaalt artikel 150 van de Gemeentewet onder meer dat in een gemeentelijke in-

spraakverordening moet worden geregeld op welke wijze en aan wie de mogelijkheid wordt geboden 

hun mening kenbaar te maken.  

 

Besloten is voor onderhavig bestemmingsplan geen aparte inspraakprocedure te volgen. Reden hier-

voor is dat dit plan een planologische vertaling is van de stedenbouwkundige ‘richtlijn ontwikkelings-

mogelijkheden Parallelweg’. Over deze richtlijn kon men al eerder inspreken.    

 

6.2.3 Vaststellingsprocedure 

 

De vaststellingsprocedure van het bestemmingsplan zal plaatsvinden volgens artikel 3.8 van de Wet 

ruimtelijke ordening. Als onderdeel van deze procedure wordt het bestemmingsplan gedurende een 

termijn van 6 weken ter inzage gelegd voor zienswijzen. 
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SEPARATE BIJLAGEN 

 
Bijlage 1: Bodemonderzoeken 

Bijlage 2: Quickscan Flora en Fauna 
Bijlage 3: Akoestisch onderzoek wegverkeer 
Bijlage 4: Akoestisch onderzoek railverkeer 

Bijlage 5: Beknopte waterparagraaf 
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2 Bestemmingsplan "Parallelweg 101-104" (ontwerp)



 

Regels 
  



Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  plan:

het bestemmingsplan 'Parallelweg 101-104' met identificatienummer

NL.IMRO.0523.BP2018PARALLELWEG-DO01 van de gemeente Hardinxveld-Giessendam;

1.2  bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

1.3  aanbouw

een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in directe 

verbinding staat, welk gebouw onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in 

architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

1.4  aanduiding

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

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

1.5  aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.6  aan huis verbonden bedrijf

een bedrijf dat in een (gedeelte van) of bij een woning wordt uitgeoefend en dat is gericht op het 

vervaardigen van producten en/of het leveren van diensten door de bewoner van de woning; 

1.7  aan huis verbonden beroep

een dienstverlenend beroep op zakelijk, maatschappelijk, juridisch, medisch, ontwerptechnisch of 

kunstzinnig gebied, dat in of bij een woning wordt uitgeoefend door de bewoner van de woning, waarbij 

de woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling 

heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is; 

1.8  achtererfgebied

erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 m achter de voorkant en van daaruit evenwijdig 

loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te 

doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen;
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1.9  afhankelijke woonruimte

woonruimte welke geen eigen toegang heeft en welke niet kan worden bewoond door een huishouden, 

zonder afhankelijkheid van wezenlijke voorzieningen buiten die woonruimte;

1.10  afwijking

het afwijken van de planregels, als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder c. van de Wet ruimtelijke 

ordening;

1.11  archeologische deskundige

een door burgemeester en wethouders aan te wijzen onafhankelijke deskundige met een aantoonbare 

specifieke deskundigheid op het gebied van de archeologische monumentenzorg;

1.12  archeologische verwachting

de aan een gebied toegerekende verwachting in verband met de kans op het voorkomen van 

archeologische relicten; 

1.13  archeologische waarde

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat gebied voorkomende archeologische 

relicten; 

1.14  bebouwing

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

1.15  bebouwingspercentage

het percentage, dat de grootte van (een deel van) het bouwvlak aangeeft, dat maximaal mag worden 

bebouwd;

1.16  bedrijf

een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, opslaan, 

installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten, aan huis 

verbonden beroepen daaronder niet begrepen;

1.17  begane grondlaag

de bouwlaag van een gebouw waarvan de vloer ter hoogte van het peil is gelegen;

1.18  bestaand

a. bij bouwwerken: bebouwing legaal aanwezig of in aanbouw ten tijde van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan, dan wel bebouwing die nadien kan worden gebouwd krachtens een 

omgevingsvergunning, waarvoor de aanvraag voor het tijdstip van inwerkingtreding is ingediend; 

b. bij gebruik: het gebruik dat bestaat ten tijde van inwerkingtreding van het bestemmingsplan;
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1.19  bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;

1.20  bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.21  bevoegd gezag

bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

1.22  bijbehorend bouwwerk

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend 

hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd op de grond staand gebouw, of ander 

bouwwerk met een dak;

1.23  bijgebouw

een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm onderscheiden kan worden van 

het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; 

1.24  bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 

bouwwerk;

1.25  bouwgrens

de grens van een bouwvlak;

1.26  bouwlaag

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende 

vloeren of balklagen is begrensd, met uitsluiting van zolder en onder de begane grondlaag gelegen 

gebouwdelen;

1.27  bouwperceel

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

bebouwing is toegelaten;

1.28  bouwperceelgrens

een grens van een bouwperceel; 

1.29  bouwvlak

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

gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;
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1.30  bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij 

indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

1.31  brutovloeroppervlakte

de buitenwerks gemeten totale vloeroppervlakte van de ruimte die wordt gebruikt voor een 

(dienstverlenend) bedrijf of instelling, inclusief opslag- en administratieruimten en dergelijke; 

1.32  dakkapel

een constructie ter vergroting van een gebouw, die zich tussen de dakgoot en de nok van een dakvlak 

bevindt, waarbij deze constructie onder de noklijn is gelegen en de onderzijde van de constructie in het 

dakvlak is geplaatst;

1.33  detailhandel

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

leveren van goederen voor gebruik, verbruik of aanwending overwegend anders dan in de uitoefening van 

een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

1.34  detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit

detailhandel als activiteit die in ruimtelijk, functioneel en inkomenswervend opzicht duidelijk 

ondergeschikt is aan de op de ingevolge het bestemmingsplan toegestane hoofdfunctie. De 

detailhandelsactiviteit is van zulke beperkte bedrijfsmatige en/of ruimtelijke omvang dat de 

(niet-detailhandel) functie waaraan zij wordt toegevoegd (productie, ambachtelijke en/of 

groothandelactiviteit) qua aard, omvang en verschijningsvorm, overwegend of nagenoeg geheel als 

hoofdfunctie duidelijk herkenbaar blijft;

1.35  dienstverlening

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

woord worden gestaan en geholpen; 

1.36  dove gevel

a. een bouwkundige constructie of delen daarvan waarin geen te openen delen aanwezig zijn met een 

in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen 

de geluidsbelasting van die constructie en 33 dB onderscheidenlijk 35 dB(A), alsmede, 

b. een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits 

deze niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte (functie);

1.37  erf

het al dan niet bebouwde perceel, of gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat 

in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw en binnen het 

bestemmingsvlak, maar buiten het bouwvlak ligt;
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1.38  erker

een grondgebonden uitbouw van het hoofdgebouw van een woning gelegen in of vóór het verlengde van 

de voorste bouwgrens van het hoofdgebouw; 

1.39  gebouw

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

omsloten ruimte vormt;

1.40  gebruik(en)

gebruiken, doen gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven;

1.41  geluidsbelasting vanwege wegverkeer

de gemiddelde geluidsbelasting over de dag-, avond- en nachtperiode (Lden) uitdrukt in dB op een 

bepaalde plaats, veroorzaakt door het wegverkeer op een bepaald weggedeelte of een combinatie van 

weggedeelten, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder;

1.42  geluidsbelasting vanwege een spoorweg

de gemiddelde geluidsbelasting over de dag-, avond- en nachtperiode (Lden) uitdrukt in dB op een 

bepaalde plaats, veroorzaakt door het spoorwegverkeer of op een bepaald spoorweggedeelte of een 

combinatie van spoorweggedeelten, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder;

1.43  geluidzone

geluidzone als bedoeld in artikel 40 van de Wetgeluidhinder;

1.44  hogere grenswaarden

een maximale waarde voor de geluidsbelasting, die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde en die in een 

concreet geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder;

1.45  hoofdgebouw

gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of 

toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet 

op die bestemming het belangrijkst is;

1.46  maatvoeringsvlak

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

bepaalde bouwwerken eenzelfde maatvoering geldt;

1.47  nadere eis

een nadere eis als bedoeld in artikel 3.6 eerste lid onder d. van de Wet ruimtelijke ordening;
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1.48  nevenactiviteit

een activiteit ondergeschikt aan de hoofdactiviteit in zowel omvang (m2), omzet (€ ) als de effecten op 

het woon- en leefklimaat; 

1.49  normaal onderhoud, gebruik en beheer

een gebruik gericht op het in zodanige conditie houden of brengen van objecten dat het voortbestaan van 

deze objecten op het bestaande kwaliteitsniveau wordt bereikt;

1.50  omgevingsvergunning voor het bouwen

een vergunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a. van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht;

1.51  omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

een vergunning als bedoeld in artikel 3.3 onder b. van de Wet ruimtelijke ordening; 

1.52  omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden

een vergunning als bedoeld in artikel 3.3 onder a. van de Wet ruimtelijke ordening; 

1.53  ondergronds bouwen

het bouwen beneden het afgewerkte maaiveld;

1.54  oorspronkelijk maaiveld

het maaiveld zoals aanwezig voor een eventuele ophoging en/of egalisering van de gronden ten behoeve 

van de nieuwbouw, waarbij de eerste oorspronkelijke bodemlaag onder de opgebrachte zandlaag 

maatgevend is;

1.55  overkapping

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak en met aan ten hoogste één zijde 

een wand;

1.56  peil

a. voor een bouwwerk, dat direct aan de weg grenst of een bouwwerk waarvan de hoofdtoegang direct 

aan de weg grenst, uitsluitend voor zover deze bouwwerken worden opgericht binnen het bouwvlak: 

de hoogte van de kruin van de weg; 

b. voor bijbehorende bouwwerken bij de onder a. bedoelde bouwwerken die worden opgericht buiten 

het bouwvlak: de hoogte van het aansluitende afgewerkte terrein ter plaatse voor het bouwrijp maken 

van het terrein; 

c. voor een zich op een perceel bevindend bouwwerk in het talud van de dijk, waarvan de gevel niet 

direct aan de weg grenst: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte terrein voor het 

bouwrijp maken van het terrein, ter plaatse van de van de dijk afgekeerde zijde van het gebouw; 

d. indien volledig in of op het water wordt gebouwd: de hoogte van het gemiddelde waterniveau ter 

plaatse van het bouwwerk; 
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e. voor een bouwwerk ten behoeve van railverkeer en/of een OV-halte: de hoogte van de bovenkant van 

het spoor; 

f. in overige gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte terrein ter plaatse voor 

het bouwrijp maken van het terrein; 

1.57  permanente bewoning

bewoning door een persoon of door groepen van personen van een voor recreatieve bewoning bedoelde 

ruimte als hoofdverblijf c.q. vaste woon- of verblijfplaats;

1.58  prostitutie

het zich beschikbaar stellen tot het tegen betaling verlenen van seksuele diensten aan anderen;

1.59  seksinrichting

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

bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotische/pornografische 

aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt ieder geval begrepen (al dan niet in combinatie met 

elkaar):

a. een prostitutiebedrijf, waaronder begrepen een erotische massagesalon; 

b. een seksbioscoop of sekstheater; 

c. een seksautomatenhal; 

d. een sekswinkel; 

e. seksclub of parenclub;

1.60  slopen

het geheel of gedeeltelijk afbreken van gebouwen en andere bouwwerken;

1.61  straatmeubilair

bouwwerken ten behoeve van al dan niet openbare voorzieningen, zoals:

a. verkeersgeleiders, verkeersborden, lichtmasten, zitbanken, bloembakken; 

b. telefooncellen, abri's, kunstwerken, speeltoestellen en draagconstructies voor reclame; 

c. kleinschalige bouwwerken ten behoeve van nutsvoorzieningen met een inhoud van ten hoogste 50 

m³ en een bouwhoogte van ten hoogste 3 m, waaronder begrepen voorzieningen ten behoeve van 

telecommunicatie, energievoorziening en brandkranen; 

d. afvalinzamelsystemen;

1.62  uitbouw

een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw, welk 

gebouw door de vorm kan worden onderscheiden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht 

ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

1.63  uitvoeren

uitvoeren, het doen uitvoeren, laten uitvoeren en in uitvoering geven;

1.64  voorerfgebied

erf dat geen onderdeel is van het achtererfgebied;
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1.65  voorgevel

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw, welke als belangrijkste is aan te merken en waarvan 

het gebouw in hoofdzaak toegankelijk is;

1.66  voorkeursgrenswaarde

de maximale waarde voor de geluidsbelasting, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit de Wet 

geluidhinder en het Besluit geluidhinder;

1.67  weg

een weg als bedoeld in artikel 1, lid 1 sub b van de Wegenverkeerswet;

1.68  Wet geluidhinder

Wet van 16 februari 1979 (Stb. 99), houdende regels inzake het voorkomen of beperken van 

geluidhinder, zoals deze luidde ten tijde van het ter visie leggen van het ontwerpbestemmingsplan;

1.69  wijziging

een wijziging als bedoeld in artikel 3.6 eerste lid onder a van de Wet ruimtelijke ordening;

1.70  woning

een complex van ruimten, dat blijkens zijn indeling en inrichting uitsluitend bestemd is voor de 

huisvesting van niet meer dan één huishouden;
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij de toepassing van de regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  de afstand van een gebouw:

tot de zijdelingse perceelsgrens wordt gemeten vanaf het dichtst bij de perceelsgrens gelegen punt van 

het gebouw tot die perceelsgrens op 1 m boven peil en haaks op de perceelsgrens; 

2.2  de afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens:

tussen de zijdelingse grens van het bouwperceel en een bepaald punt van het bouwwerk, waar die 

afstand het kortst is;

2.3  de bebouwde oppervlakte:

van een bouwperceel, bouwvlak of ander terrein wordt gemeten buitenwerks en boven peil, met dien 

verstande, dat de grondoppervlakten van alle op een terrein gelegen gebouwen en andere bouwwerken 

worden opgeteld;

2.4  de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met 

uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard 

daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. In geval van een lessenaarsdak is dit de hoogte aan de hoge 

zijde van het dak;

2.5  de goothoogte van een bouwwerk:

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

stellen constructiedeel. In het geval van een lessenaarsdak is dit de hoogte aan de lage zijde van het 

dak;

2.6  de horizontale diepte van een gebouw:

de diepte van een gebouw, gemeten loodrecht vanaf de gevel waaraan wordt gebouwd;

2.7  de ondergrondse diepte van een gebouw:

de diepte van een gebouw, gemeten loodrecht vanaf het gemiddelde niveau van het afgewerkte maaiveld 

ter plaatse van het gebouw;

2.8  de inhoud van een bouwwerk:

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

scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen; 
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2.9  de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd 

op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;

2.10  de oppervlakte van een overkapping:

tussen de buitenzijde van de afdekking van de overkapping, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde 

niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van de overkapping. 

2.11  vloeroppervlakte:

de gebruiksoppervlakte volgens NEN2580.

2.12  meten tot of vanuit een lijn:

bij toepassing van deze regels wordt gemeten tot of vanuit het hart van een lijn op de (digitale) kaart en 

op de schaal waarin het plan is vastgesteld.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Groen

3.1  Algemeen

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. groenvoorzieningen, bermen en overige beplanting; 

b. paden, wegen en parkeervoorzieningen; 

c. speelvoorzieningen; 

d. straatmeubilair; 

e. water en voorzieningen voor de waterhuishouding; 

f. publieke voorzieningen ten behoeve van de brandveiligheid en brandbestrijding;  

g. bij een en ander behorende gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Gebouwen

Ten aanzien van de in lid 3.1 bedoelde gronden gelden voor gebouwen de volgende bouwregels:

a. gebouwen, met uitzondering van gebouwen die vallen onder de definitie straatmeubilair, zijn niet 

toegestaan; 

b. de bouwhoogte van de onder a. bedoelde gebouwen mag niet meer bedragen dan 3 m; 

c. de oppervlakte van de onder a. bedoelde gebouwen mag niet meer bedragen dan 25 m2 per 

gebouw.

3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen voor :

a. (licht)masten, palen en verkeerstekens: 20 m;

b. speelvoorzieningen: 5 m; 

c. straatmeubilair: 3 m;

d. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 1 m. 
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Artikel 4  Water

4.1  Algemeen

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. waterhuishoudkundige doeleinden;

b. waterberging, watergangen, waterpartijen en oeverstroken;

c. watergebonden recreatie;

d. steigers;

e. bij een en ander behorende voorzieningen en bouwwerken geen gebouwen zijnde waaronder 

bruggen, keermuren voor de waterbeheersing, oeverbeschoeiingen, duikers en dammen.

4.2  Bouwregels

4.2.1   Gebouwen

Ten aanzien van de in lid 4.1 bedoelde gronden gelden voor gebouwen de volgende bouwregels:

a. gebouwen mogen niet worden gebouwd.

4.2.2  Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Ten aanzien van de in lid 4.1 bedoelde gronden gelden voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde de 

volgende bouwregels:

a. het bouwen van steigers is niet toegestaan;

b. de bouwhoogte van voorzieningen en bouwwerken geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen 

voor: 

1. bruggen: 8 m;

2. voorzieningen voor de waterwegaanduiding en -geleiding: 15 m;

3. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 3 m.

4.3   Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen een omgevingsvergunning verlenen om af te wijken van het 

bepaalde in:

a. 4.2.2 onder b. voor het bouwen van steigers;

mits van de waterbeheerder een positief advies is ontvangen.
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Artikel 5  Wonen

5.1  Bestemmingsomschrijving

5.1.1  Algemeen

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen, waaronder mede wordt verstaan de uitoefening van een aan huis verbonden beroep;

b. water en voorzieningen voor de waterhuishouding;

c. tuinen en erven;

d. paden;

e. parkeren op eigen terrein;

f. bijbehorende bouwwerken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Hoofdgebouwen

Ten aanzien van de in lid 4.1.1 bedoelde gronden gelden voor hoofdgebouwen de volgende bouwregels:

a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak;

b. per bouwvlak is maximaal één wooneenheid toegestaan;

c. de goothoogte van hoofdgebouwen mag ten hoogste 6 m bedragen;

d. de bouwhoogte van hoofdgebouwen mag ten hoogste 10 m bedragen; 

e. het bouwvlak mag voor 100% worden bebouwd;

f. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrenzen dient ten minste 3 m te bedragen.

5.2.2  Overbouwing

Ten aanzien van de in lid 4.1.1 bedoelde gronden gelden voor overbouwingen de volgende bouwregels:

a. overbouwingen zijn toegestaan vanaf de eerste verdiepingslaag tot en met de tweede 

verdiepingslaag aan het hoofdgebouw.

5.2.3  Bijbehorende bouwwerken

Ten aanzien van de in lid 4.1.1 bedoelde gronden gelden voor bijbehorende bouwwerken de volgende 

bouwregels:

a. bijbehorende bouwwerken in de vorm van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen 

binnen en buiten het bouwvlak worden gebouwd op het achtererfgebied, met dien verstande dat 

uitbouwen in de vorm van erkers en tochtportalen op het voorerfgebied mogen worden gebouwd, 

mits:

1. de horizontale diepte niet meer dan 1 m bedraagt; 

2. de diepte van de overblijvende, niet met gebouwen bebouwde gronden ten minste 2,5 m 

bedraagt; 

3. voor zover de erker wordt gebouwd tegen de voorgevel van het hoofdgebouw de breedte niet 

meer dan 2/3 van de breedte van die gevel bedraagt; 

4. de bouwhoogte niet meer dan 3 m bedraagt; 

b. de oppervlakte van bijbehorende bouwwerken mag per woning niet meer bedragen dan 

respectievelijk 80 m² voor de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen en 30 

m² voor de gezamenlijke oppervlakte van overkappingen;

c. het buiten het bouwvlak gelegen gedeelte van het bouwperceel mag voor ten hoogste 50% worden 

bebouwd of overdekt;

d. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer dan 3 m bedragen; 

e. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer dan 6 m bedragen;
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5.2.4  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Ten aanzien van de in lid 4.1.1 bedoelde gronden gelden voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde de 

volgende bouwregels:

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen voor:

1. erf- en terreinafscheidingen in het voorerfgebied:1 m;

2. erf- en terreinafscheidingen in het achtererfgebied 2 m;

3. pergola's: 3 m;

4. vlaggenmasten en lichtmasten: 6 m;

5. palen en masten: 10 m; 

6. speelvoorzieningen: 5 m;

7. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 2 m.

5.2.5  Parkeren

a. Bij het bouwen op grond van de in 5.2.1 tot en met 5.2.4 opgenomen bepalingen, dient voorzien te 

worden in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;

b. Onder voldoende parkeergelegenheid zoals bedoeld onder a., worden ten minste 3 parkeerplaatsen 

per woning verstaan;

c. De onder a. bedoelde parkeerplaatsen dienen na realisatie in stand te worden gehouden.

5.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan de situering van hoofdgebouwen; 

die hetzij in de zijdelingse perceelsgrens, hetzij binnen een afstand van 3 m daarvan worden gebouwd, 

teneinde te voorkomen dat die gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, onevenredige 

beschaduwing teweeg brengen naar aangrenzende gronden, of het doorzicht naar het gebied "De 

Blauwe Zoom" of de Giessen belemmeren. 

5.4  Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

a. 4.2.3 onder a. voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken in het voorerfgebied, waarbij alsdan de 

maatvoerings- en situeringsregels gelden zoals verwoord in lid 4.2.3 onder c., d. en e.;

b. 4.2.4 onder a. punt 1 voor het bouwen van erf- en terreinafscheidingen in het voorerfgebied tot ten 

hoogste 2 m;

alle mits:

1. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet 

onevenredig worden geschaad;

2. het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig worden geschaad.

5.5  Specifieke gebruiksregels

5.5.1  Toegestaan gebruik

De gezamenlijke brutovloeroppervlakte ten behoeve van de uitoefening van een aan huis verbonden 

beroep binnen een woning en de bijbehorende bouwwerken mag, in voorkomend geval samen met de 

brutovloeroppervlakte ten behoeve van de uitoefening van een aan huis verbonden bedrijf, ten hoogste 

30% bedragen van de totale brutovloeroppervlakte van de betreffende woning en de bijbehorende 

bouwwerken, en ieder geval niet meer dan 50 m².

5.5.2  Niet toegestaan gebruik

Niet toegestaan is:

a. de uitoefening van een aan huis verbonden beroep mag geen horeca of detailhandel betreffen, 

behoudens detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit van de ter plaatse uitgeoefende 
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beroepsactiviteit;

b. gebouwen ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - dove gevel 1' te gebruiken als woning of 

andere geluidsgevoelig gebouw indien de voorgevel op de verdiepingen niet is uitgevoerd als dove 

gevel;

c. gebouwen ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - dove gevel 2' te gebruiken als woning of 

andere geluidsgevoelig gebouw indien de voorgevel op de begane grond en op de verdiepingen niet 

is uitgevoerd als dove gevel;

d. het hobbymatig agrarisch houden van dieren op een afstand van minder dan 25 m ten opzichte van 

woningen van derden.

5.6  Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid  

5.1.1 voor het toestaan van een aan huis verbonden bedrijf en/of handel in en van goederen en diensten 

via internet, mits:

a. de gezamenlijke bruto vloeroppervlakte ten behoeve van de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten 

binnen een woning en de bijbehorende bouwwerken, in voorkomende geval samen met de 

brutovloeroppervlakte ten behoeve van de uitoefening van een aan huis verbonden beroep, niet meer 

bedraagt dan 30% van de totale brutovloeroppervlakte van de betreffende woning en de bijbehorende 

bouwwerken, en ieder geval niet meer dan 50 m²;

b. het bedrijfsactiviteiten betreft, die in bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten functiemening zijn 

aangeduid als categorie A, dan wel daarmee gelijk kunnen worden gesteld wat betreft hun gevolgen 

voor de omgeving;

c. er geen sprake is van een duurzame ontwrichting van de bestaande distributieve voorzieningen of 

een ernstige verstoring van de verzorgingsstructuur;

d. het geen bedrijfsactiviteiten betreft die normaliter in een winkelcentrum of een winkelstraat worden 

uitgeoefend;

e. op de bij de betreffende woning behorende gronden geen buitenopslag van goederen ten behoeve 

van de bedrijfsactiviteiten plaatsvindt;

f. er geen sprake is van winkel- of uitstallingsruimte van goederen ten behoeve van de bedrijfsactiviteit;

g. de bedrijfsactiviteiten door hun aard en visuele aspecten, zoals reclame-uitingen en technische 

installaties, het woonkarakter van de omgeving niet onevenredig schaden;

h. in de omgeving van de betreffende woning geen onevenredige vergroting van de verkeers- en 

parkeerdruk optreedt, met dien verstande dat:

1. het parkeren ten behoeve van de bedrijfsactiviteiten zoveel mogelijk op eigen terrein dient plaats 

te vinden, en

2. behoudens in- en uitladen, geen bedrijfsactiviteiten in de openbare ruimte rond de betreffende 

woning mogen plaatsvinden;

i. er geen detailhandel plaatsvindt behalve als ondergeschikte nevenactiviteit bij de uitoefening van een 

aan huis verbonden bedrijf;

j. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet 

onevenredig worden geschaad;

k. het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig worden geschaad. 

5.7  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen omtrent de afstand van uitbreidingen 

van woningen en van bijbehorende bouwwerken tot de perceelsgrenzen, waarbij geëist kan worden dat 

deze afstand ten minste 3 m zal bedragen.
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Artikel 6  Waarde - Archeologische verwachting 5

6.1  Bestemmingsomschrijving

6.1.1  Algemeen

De voor 'Waarde - Archeologische verwachting 5' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemmingen, primair bestemd voor bescherming en veiligstelling van de naar 

verwachting aanwezige archeologische waarden.

6.1.2  Rangorde bestemmingen

Indien de belangen van de in lid 6.1.1 bedoelde dubbelbestemming in strijd zijn met de belangen van 

een andere samenvallende dubbelbestemming dan geldt de volgende rangorde:

1. Waterstaat - Waterstaatkundige functie;

2. Waarde - Archeologische verwachting.

6.2  Bouwregels

6.2.1  Bouwwerken

Ingeval van een aanvraag voor het oprichten van een omgevingsvergunningplichtig bouwwerk op of in de 

in lid 6.1.1 bedoelde gronden, over een oppervlakte van 250 m2 of meer en op een diepte tussen de 1,5 

m en 5 m gelden de volgende regels:

a. in het belang van de archeologische monumentenzorg dient door de aanvrager van de 

omgevingsvergunning een door een archeologisch deskundige opgesteld rapport te worden 

overgelegd waarin de archeologische verwachtingswaarden van het terrein dat blijkens de aanvraag 

zal worden verstoord naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is 

vastgesteld, en 

b. in het belang van de bescherming van de archeologische waarde kunnen aan de 

omgevingsvergunning voorwaarden worden verbonden. Tot deze voorwaarden kunnen in ieder geval 

behoren:

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten in de bodem 

kunnen worden behouden; 

2. de verplichting tot het doen van opgravingen; 

3. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een 

archeologisch deskundige;

c. de in 6.2.1 onder a. genoemde verplichting geldt niet voor de vervanging, vernieuwing of verandering 

van bestaande bebouwing, waarbij de bestaande oppervlakte niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik 

wordt gemaakt van de bestaande fundering. 

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

van werkzaamheden

6.3.1  Omgevingsvergunningplicht

In het belang van de archeologische monumentenzorg en ter voorkoming van onevenredige aantasting 

van aanwezige archeologische verwachtingswaarden, is het verboden, behoudens het bepaalde in lid 

6.3.2 zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders de volgende 

werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden uit te voeren over een oppervlakte van meer dan 

250 m2:

a. graafwerkzaamheden en het roeren van gronden op een diepte tussen de 1,5 en 5 m; 

b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen op een diepte tussen de 1,5 en 5 m; 

c. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe ook wordt gerekend woelen, mengen, diepploegen en 
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het aanleggen van drainage op een diepte tussen de 1,5 en 5 m; 

d. het aanbrengen ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- of andere leidingen en de 

daarmede verband houdende constructies op een diepte tussen de 1,5 en 5 m;

e. het graven, vergraven, vergroten van watergangen en waterpartijen op een diepte tussen de 1,5 en 5 

m;

f. het ophogen en egaliseren van gronden;

g. het dempen van watergangen en waterpartijen;

h. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen; 

i. het verhogen of het verlagen van de grondwaterstand.

6.3.2  Uitzonderingen omgevingsvergunningplicht

Het in 6.3.1 gestelde verbod geldt niet voor werken, geen gebouwen zijnde, en werkzaamheden: 

a. in het kader van het normale onderhoud, gebruik en beheer;

b. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen, mits verricht door een 

archeologisch deskundige; 

c. die uit een oogpunt van bescherming van de archeologische verwachtingswaarde van niet 

ingrijpende betekenis zijn; 

d. waarmee op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan:

1. is begonnen, voor zover daarvoor tot dat tijdstip geen omgevingsvergunning was vereist;

e. is of mag worden begonnen krachtens een verleende omgevingsvergunning

6.3.3  Toelaatbaarheid werken en werkzaamheden

Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 6.3.1 wordt slechts verleend, indien:

a. door die werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te 

verwachten gevolgen, de archeologische verwachtingswaarden niet onevenredig worden of kunnen 

worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig 

worden of kunnen worden verkleind; en,

b. door de aanvrager van de omgevingsvergunning een door een archeologisch deskundige opgesteld 

rapport is overgelegd waarin de archeologische verwachtingswaarde van het terrein dat blijkens de 

aanvraag zal worden verstoord naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate 

is vastgesteld. 

6.3.4  Voorwaarden omgevingsvergunning

Aan een omgevingsvergunning als bedoeld in 6.3.1 kunnen voorwaarden worden verbonden in het belang 

van de bescherming van de archeologische verwachtingswaarde. Tot deze voorwaarden kunnen in ieder 

geval behoren:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten in de bodem 

kunnen worden behouden;

b. de verplichting tot het doen van opgravingen; 

c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige 

op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en 

wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties. 

6.4  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, na advies te hebben ingewonnen van een archeologisch 

deskundige, het plan te wijzigen zodanig dat de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische 

verwachting 5' naar ligging wordt verschoven, naar omvang wordt verkleind of vergroot of in het 

voorkomende geval uit het plan wordt verwijderd, voor zover de geconstateerde aanwezigheid of 

afwezigheid van archeologische waarden, in voorkomend geval na beëindiging van opgravingen, daartoe 

aanleiding geeft. 
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Artikel 7  Waarde - Archeologische verwachting 9

7.1  Bestemmingsomschrijving

7.1.1  Algemeen

De voor 'Waarde - Archeologische verwachting 9' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemmingen, primair bestemd voor bescherming en veiligstelling van de naar 

verwachting aanwezige archeologische waarden.

7.1.2  Rangorde bestemmingen

Indien de belangen van de in  7.1.1 bedoelde dubbelbestemming in strijd zijn met de belangen van een 

andere samenvallende dubbelbestemming dan geldt de volgende rangorde:

a. Waterstaat - Waterstaatkundige functie;

b. Waarde - Archeologische verwachting.

7.2  Bouwregels

7.2.1  Bouwwerken

Ingeval van een aanvraag voor het oprichten van een omgevingsvergunningplichtig bouwwerk op of in de 

in lid 7.1.1 bedoelde gronden, over een oppervlakte van 10.000 m2 of meer en dieper dan 0,3 m gelden 

de volgende regels: 

a. in het belang van de archeologische monumentenzorg dient door de aanvrager van de 

omgevingsvergunning een door een archeologisch deskundige opgesteld rapport te worden 

overgelegd waarin de archeologische verwachtingswaarden van het terrein dat blijkens de aanvraag 

zal worden verstoord naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is 

vastgesteld, en 

b. in het belang van de bescherming van de archeologische waarde kunnen aan de 

omgevingsvergunning voorwaarden worden verbonden. Tot deze voorwaarden kunnen in ieder geval 

behoren:

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten in de bodem 

kunnen worden behouden; 

2. de verplichting tot het doen van opgravingen; 

3. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een 

archeologisch deskundige;

c. de in 7.2.1 onder a. genoemde verplichting geldt niet voor de vervanging, vernieuwing of verandering 

van bestaande bebouwing, waarbij de bestaande oppervlakte niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik 

wordt gemaakt van de bestaande fundering. 

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

van werkzaamheden

7.3.1  Omgevingsvergunningplicht

In het belang van de archeologische monumentenzorg en ter voorkoming van onevenredige aantasting 

van aanwezige archeologische verwachtingswaarden, is het verboden, behoudens het bepaalde in lid 

7.3.2, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders de volgende 

werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden uit te voeren over een oppervlakte van meer dan 

10.000 m2:

a. graafwerkzaamheden en het roeren van gronden, dieper dan 0,3 m; 

b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen;

c. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe ook wordt gerekend woelen, mengen, diepploegen en 
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het aanleggen van drainage, dieper dan 0,3 m; 

d. het aanbrengen ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- of andere leidingen en de 

daarmede verband houdende constructies, dieper dan 0,3 m;

e. het graven, vergraven, vergroten van watergangen en waterpartijen, dieper dan 0,3 m;

f. het ophogen en egaliseren van gronden;

g. het dempen van watergangen en waterpartijen;

h. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen; 

i. het verhogen of het verlagen van de grondwaterstand.

7.3.2  Uitzonderingen omgevingsvergunningplicht

Het in 7.3.1 gestelde verbod geldt niet voor werken, geen gebouwen zijnde, en werkzaamheden: 

a. in het kader van het normale onderhoud, gebruik en beheer;

b. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen, mits verricht door een 

archeologisch deskundige; 

c. die uit een oogpunt van bescherming van de archeologische verwachtingswaarde van niet 

ingrijpende betekenis zijn; 

d. waarmee op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan:

1. is begonnen, voor zover daarvoor tot dat tijdstip geen omgevingsvergunning was vereist;

2. is of mag worden begonnen krachtens een verleende omgevingsvergunning.

7.3.3  Toelaatbaarheid werken en werkzaamheden

Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 7.3.1 wordt slechts verleend, indien:

a. door die werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te 

verwachten gevolgen, de archeologische verwachtingswaarden niet onevenredig worden of kunnen 

worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig 

worden of kunnen worden verkleind, en 

b. door de aanvrager van de omgevingsvergunning een door een archeologisch deskundige opgesteld 

rapport is overgelegd waarin de archeologische verwachtingswaarde van het terrein dat blijkens de 

aanvraag zal worden verstoord naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate 

is vastgesteld. 

7.3.4  Voorwaarden omgevingsvergunning

Aan een omgevingsvergunning als bedoeld in 7.3.1 kunnen voorwaarden worden verbonden in het belang 

van de bescherming van de archeologische verwachtingswaarde. Tot deze voorwaarden kunnen in ieder 

geval behoren:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten in de bodem 

kunnen worden behouden;

b. de verplichting tot het doen van opgravingen; 

c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige 

op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en 

wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties. 

7.4  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, na advies te hebben ingewonnen van een archeologisch 

deskundige, het plan te wijzigen zodanig dat de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische 

verwachting 9' naar ligging wordt verschoven, naar omvang wordt verkleind of vergroot of in het 

voorkomende geval uit het plan wordt verwijderd, voor zover de geconstateerde aanwezigheid of 

afwezigheid van archeologische waarden, in voorkomend geval na beëindiging van opgravingen, daartoe 

aanleiding geeft. 
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Artikel 8  Waterstaat - Waterstaatkundige functie

8.1  Bestemmingsomschrijving

8.1.1  Algemeen

De voor 'Waterstaat - Waterstaatkundige functie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor vrijwaring van de beschermingszone langs De 

Giessen met bijbehorende voorzieningen, werken en werkzaamheden.

8.1.2  Rangorde bestemmingen

Indien de belangen van de in lid 8.1 bedoelde dubbelbestemming in strijd zijn met de belangen van een 

andere samenvallende dubbelbestemming dan geldt de volgende rangorde:

1. Waterstaat - Waterstaatkundige functie;

2. Waarde - Archeologische verwachting.

8.2  Bouwregels

8.2.1  Gebouwen

Ten aanzien van de in 8.1 bedoelde gronden gelden voor gebouwen de volgende bouwregels:

a. gebouwen zijn ter plaatse niet toegestaan met uitzondering van bestaande gebouwen;

b. in afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen (artikelen 3 tot en met 5) mag alleen ten 

behoeve van de bestemming "Waterstaat - Waterstaatkundige functie'' worden gebouwd;

c. op een bouwwerk als hiervoor bedoeld, is artikel 14.1 niet van toepassing.

8.2.2  Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Ten aanzien van de in lid 8.1 bedoelde gronden geldt dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde niet meer dan 3 m bedraagt;

8.3  Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 8.2 

voor het bouwen ten behoeve van de andere daar voorkomende bestemmingen, conform de bouwregels 

op grond van de betreffende bestemming, mits:

1. de belangen van de waterstaatkundige functie van de gronden zich daartegen niet verzetten;

2. bij de waterbeheerder schriftelijk advies is ingewonnen.

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

van werkzaamheden

8.4.1  Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders op 

de in lid 8.1 bedoelde gronden de volgende werken, geen gebouwen zijnde, en werkzaamheden uit te 

voeren:

a. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen;

b. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe ook wordt gerekend woelen, mengen, diepploegen en 

het aanleggen van drainage; 

c. het aanbrengen ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- of andere leidingen en de 

daarmede verband houdende constructies;

d. het graven, vergraven, vergroten alsmede het dempen van watergangen en waterpartijen;

e. het ophogen en egaliseren van gronden;
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f. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen.

8.4.2  Uitzondering op het uitvoeringsverbod

Geen omgevingsvergunning is nodig voor werken, geen gebouwen zijnde, en werkzaamheden:

a. in het kader van het normale onderhoud, gebruik en beheer;

b. waarmee op het moment van inwerkingtreding van het plan:

1. is begonnen, voor zover daarvoor tot dat tijdstip geen omgevingsvergunning was vereist;

2. is of mag worden begonnen krachtens een verleende omgevingsvergunning;

c. waarvoor toestemming op grond van de Waterwet en aanvullende regelgeving van het waterschap 

Rivierenland is verleend.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 9  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 

gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 

beschouwing.
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Artikel 10  Algemene bouwregels

10.1  Bestaande maten

Voor een bestaand bouwwerk dat in het plan ingevolge de bestemming is toegelaten, maar waarvan de 

bestaande goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte, inhoud, afstand of bebouwingspercentage afwijkt van 

de maatvoeringbepalingen in de bouwregels van de betreffende bestemming, gelden ter plaatse van de 

afwijking die afwijkende maten als bepalingen voor de maatvoering, met dien verstande dat:

a. bestaande maten die meer bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen ter plaatse van 

de afwijking als ten hoogste toelaatbaar worden aangehouden; 

b. bestaande maten die minder bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen ter plaatse van 

de afwijking als ten minste toelaatbaar worden aangehouden;

c. ingeval van herbouw is het bepaalde in dit lid onder a. en b. uitsluitend van toepassing, indien de 

herbouw op dezelfde locatie plaatsvindt;

d. op een bouwwerk als hiervoor bedoeld, is artikel 14.1 niet van toepassing.

10.2  Ondergeschikte bouwonderdelen

Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen binnen bouwgrenzen en 

bestemmingsgrenzen worden ondergeschikte bouwonderdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, 

gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, liftschachten, gevel- en kroonlijsten, luifels, balkons 

en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouwgrenzen of 

bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 m bedraagt. 

10.3  Ondergronds bouwen

Daar waar in het plan geen specifieke regeling is opgenomen voor ondergronds bouwen zijn de regels 

van dit plan van overeenkomstige toepassing op ondergrondse bouwwerken.
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Artikel 11   Algemene gebruiksregels

11.1  Strijdig gebruik

Een gebruik in strijd met de in het plan gegeven bestemming en met het in of krachtens het plan ten 

aanzien van het gebruik van gronden en bouwwerken bepaalde, is in ieder geval:

a. het gebruik van onbebouwde gronden als stand- of ligplaats van onderkomens, tenzij dit gebruik 

verband houdt met het op de bestemming gerichte beheer van de gronden;

b. het gebruik van onbebouwde gronden als opslag-, stort- of bergplaats van machines, voer- en 

vaartuigen en andere al of niet afgedankte stoffen, voorwerpen en producten, tenzij dit gebruik 

verband houdt met het op de bestemming gerichte beheer van de gronden;

c. het gebruik van gronden en bouwwerken voor een seksinrichting dan wel ten behoeve van prostitutie;

d. het gebruik van gronden en bouwwerken voor een growshop of coffeeshop.
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Artikel 12  Algemene afwijkingsregels

12.1  Omgevingsvergunning om af te wijken van bij het plan aangegeven regels

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van:

a. in het plan genoemde goothoogten, bouwhoogten, oppervlakte- en inhoudsmaten, percentages en 

afstandseisen, waarbij een overschrijding is toegestaan tot maximaal 15% van de goothoogten, 

bouwhoogten, oppervlakte- en inhoudsmaten, percentages en afstandseisen;

b. de regels en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, waarbij een overschrijding is 

toegestaan tot maximaal 2,5 m, en deze noodzakelijk is in verband met de uitmeting van het terrein 

of uit een oogpunt van doelmatig gebruik van de gronden en/of de bebouwing;

c. de regels en toestaan dat het beloop van wegen of de aansluiting van wegen onderling in geringe 

mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geven;

d. de regels en toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde ten behoeve van 

kunstwerken, geen gebouwen zijnde, en ten behoeve van zend-, ontvang- en/of sirenemasten wordt 

vergroot tot maximaal 40 m; 

e. de regels en toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde wordt vergroot tot 

maximaal 10 m, voor zover de bestemming niet in een afwijking voorziet.

12.2  Voorwaarden afwijking

Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 12.1, kan slechts worden verleend, mits:

a. de belangen van de eigenaren en gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet 

onevenredig worden geschaad;

b. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden 

geschaad.
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Artikel 13  Algemene wijzigingsregels

13.1   Algemene wijzigingen

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in de vorm van het aanbrengen van geringe 

veranderingen in de plaats, ligging en afmetingen van bestemmingsgrenzen, met inachtneming van de 

volgende voorwaarden:

a. bestemmingsgrenzen mogen met niet meer dan 5 m worden verschoven;

b. de belangen van de eigenaren en gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden mogen niet 

onevenredig worden geschaad;

c. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen mogen niet onevenredig worden 

geschaad.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 14  Overgangsrecht

14.1  Overgangsrecht bouwwerken

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

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a. een omgevingsvergunning 

verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld onder a. met maximaal 

10%.

c. Het bepaalde onder a. is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip 

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

daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

14.2  Overgangsrecht gebruik

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

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld onder a., te veranderen of 

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

afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

c. Indien het gebruik, bedoeld onder a., na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een 

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

laten hervatten.

d. Het bepaalde onder a. is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 

voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 15  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Parallelweg 101-104' te 

Hardinxveld-Giessendam.
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Bijlage  Staat van Bedrijfsactiviteiten 
'functiemenging' 

1 

 
Lijst van afkortingen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' 
 

- niet van toepassing of niet relevant 
< kleiner dan 
> groter  
= gelijk aan 
cat.  categorie 
e.d.  en dergelijke 
kl.  klasse 
n.e.g.  niet elders genoemd 
 

o.c.  opslagcapaciteit 
p.c.  productiecapaciteit 
p.o.  productieoppervlak 
b.o. bedrijfsoppervlak 
v.c.  verwerkingscapaciteit 
u  uur 
d  dag 
w  week 
j  jaar 
 

 
  



2 Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' 

SBI-1993 SBI-2008  OMSCHRIJVING  
 

 

V
N

G
-n

r.
 

 C
A

TE
G

O
R

IE
 

01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN DE LANDBOUW  
014 016 0 Dienstverlening ten behoeve van de landbouw:  
014 016 2 - algemeen (onder andere loonbedrijven), b.o < 500 m² B1 
014 016 4 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven, b.o. < 500 m² B1 
      
15 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN  
151 101,102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking:  
151 101 6 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken, p.o. < 200 m² B2 
1552 1052 2 Consumptie-ijsfabrieken, p.o. < 200 m² B1 
1581 1071 1 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen, chargeovens, v.c. < 7.500 kg 

meel/week 
B1 

1584 10821 0 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:  
1584 10821 3 - cacao- en chocoladefabrieken, vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 

200 m² 
B1 

1584 10821 6 - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden, p.o. < 200 m² B1 
1593 t/m 
1595 

1102 t/m 
1104 

 Vervaardiging van wijn, cider en dergelijke B1 

     
17 13 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL  
174, 175 139  Vervaardiging van textielwaren B2 
176, 177 139, 143  Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen B2 
     
18 14 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT  
181 141  Vervaardiging kleding van leer B2 
182 141  Vervaardiging van kleding en –toebehoren (exclusief leer) C 
     
20 16 - HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK EN 

DERGELIJKE 
 

203, 204, 
205 

162 1 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m² B2 

205 162902  Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken B1 
     
22 18 - UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA  
2222.6 18129  Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen B1 
2223 1814 A Grafische afwerking A 
2223 1814 B Binderijen B1 
2224 1813  Grafische reproductie en zetten B1 
2225 1814  Overige grafische activiteiten B1 
223 182  Reproductiebedrijven opgenomen media A 
     
24 20, 21 - VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN  
2442 2120 0 Farmaceutische productenfabrieken:  
2442 2120 2 - verbandmiddelenfabrieken C 
     
26 23 - VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN 

GIPSPRODUCTEN 
 

2612 2312  Glas-in-lood-zetterij B1 
2615 231  Glasbewerkingsbedrijven B2 
262, 263 232, 234 0 Aardewerkfabrieken:  
262, 263 232, 234 1 - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW B1 
267 237 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:  
267 237 2 - indien p.o. < 2.000 m² B2 
2681 2391  Slijp- en polijstmiddelen fabrieken B2 
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28 25, 33 - VERVAARDIGING EN REPARATIE VAN PRODUCTEN VAN METAAL (EXCLUSIEF 
MACHINES/TRANSPORTMIDDELEN) 

 

281 251, 331 1a - gesloten gebouw, p.o. < 200 m² B2 
284 255, 331 B1 Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen en dergelijke, p.o. < 200 m² B2 
2852 2562, 

3311 
2 Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. < 200 m² B2 

287 259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. < 200 m²  B2 
     
30 26, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS  
30 26, 28, 33 A Kantoormachines- en computerfabrieken, incl. reparatie B1 
     
33 26, 32, 33 - VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN  
33 26, 32, 33 A Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten en dergelijke B1 
     
36 95/32 - VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.  
361 9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m² A 
362 321  Fabricage van munten, sieraden en dergelijke B1 
363 322  Muziekinstrumentenfabrieken B1 
3661.1 32991  Sociale werkvoorziening B1 
     
40 35 - PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM 

WATER 
 

40 35 C0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:  
40 35 C1 - < 10 MVA B1 
40 35 D0 Gasdistributiebedrijven:  
40 35 D3 - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinstallaties categorie A A 
40 35 D4 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), categorie B en C B1 
40 35 E0 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:  
40 35 E2 - blokverwarming B1 
     
41 36 - WINNING EN DISTRIBUTIE VAN WATER  
41 36 B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:  
41 36 B1 - < 1 MW B1 
     
45 41, 42, 43 - BOUWNIJVERHEID  
45 41, 42, 43 3 Aannemersbedrijf of bouwbedrijf met werkplaats, b.o. < 1.000 m² B1 
453 432  Bouwinstallatie algemeen (exclusief spuiterij) B1 
453 4321  Elektrotechnische installatie B1 
     
50 45, 47 - HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS  
501, 502, 
504 

451, 452, 
454 

 Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven (exclusief 
plaatwerkerij of spuiterij) 

B1 

5020.4 45204 B Autobeklederijen A 
5020.5 45205  Autowasserijen B1 
503, 504 453  Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires B1 
     
51 46 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING  
5134 4634  Groothandel in dranken C 
5135 4635  Groothandel in tabaksproducten C 
5136 4636  Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk C 
5137 4637  Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen C 
514 464, 

46733 
 Groothandel in overige consumentenartikelen C 
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5148.7 46499 0 Groothandel in vuurwerk en munitie:  
5148.7 46499 1 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton C 
5153 4673 0 Groothandel in hout en bouwmaterialen:  
5153 4673 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m² C 
5153 4673 2 - indien b.o. <= 2.000 m² B1 
5153.4 46735 4 Zand en grind:  
5153.4 46735 6 - indien b.o. <= 200 m² B1 
5154 4674 0 Groothandel in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:  
5154 4674 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m² C 
5154 4674 2 - indien b.o. <= 2.000 m² B1 
5156 4676  Groothandel in overige intermediaire goederen C 
518 466 2 Groothandel in machines en apparaten, opp >= b.o. 2.000 m², exclusief 

machines voor de bouwnijverheid 
C 

518 466  Groothandel in machines en apparaten, opp < 2.000 m², exclusief machines voor 
de bouwnijverheid   

B1 

519 466, 469  Overige groothandel (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden en 
dergelijke) 

C 

     
52 95 - REPARATIE TEN BEHOEVE VAN PARTICULIEREN  
527 952  Reparatie ten behoeve van particulieren (exclusief auto's en motorfietsen) A 
     
60 49 - VERVOER OVER LAND  
6022 493  Taxibedrijven B1 
6024 494 1 Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks), b.o. < 1.000 m² C 
603 495  Pomp- en compressorstations van pijpleidingen B1 
     
63 52 - DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN HET VERVOER  
6321 5221  Caravanstalling B1 
     
64 53 - POST EN TELECOMMUNICATIE  
641 531, 532  Post- en koeriersdiensten C 
     
71 77 - VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE 

GOEDEREN 
 

711 7711  Personenautoverhuurbedrijven B2 
712 7712, 

7739 
 Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (exclusief personenauto's) C 

713 773  Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen C 
     
72 62 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE  
72 62 A Computerservice- en informatietechnologiebureaus en dergelijke A 
72 58, 63 B Datacentra B1 
     
73 72 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK  
732 722  Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek A 
     
74 63, 69 t/m 

71, 73, 74, 
77, 78, 80 
t/m 82 

- OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING  

7481.3 74203  Foto- en filmontwikkelcentrales C 
7484.4 82992  Veilingen voor huisraad, kunst en dergelijke A 
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90 37, 38, 39  MILIEUDIENSTVERLENING  
9001 3700 B Rioolgemalen B1 
     
93 96 - OVERIGE DIENSTVERLENING  
9301.3 96013 A Wasverzendinrichtingen B1 
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