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1 Inleiding  
 

1.1 Aanleiding en doelstelling 
 
Het bestemmingsplan Maarssen dorp woongebied is op 21 juni 2010 door de gemeenteraad van de 
voormalige gemeente Maarssen vastgesteld. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan is door 
meerdere belanghebbenden beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. De Raad van State heeft op 21 maart 2012 (onder zaaknummer 201007814/1/R3) uitspraak 
gedaan. Het bestemmingsplan is op een aantal punten vernietigd. Het betref hier twee bepalingen in 
de regels en een aanpassing aan de verbeelding: 
 

1. REGELS - Artikel 21.5, onder b, aan dit artikel wordt het rechtsgevolg onthouden en komt 
daarmee te vervallen; 

2. REGELS - Artikel 21.6, onder a, sub 4, aan dit artikel wordt het rechtsgevolg onthouden en 
komt daarmee te vervallen; 

3. VERBEELDING – Dubbelbestemming “Waarde-Archeologie 2’ ter plaatse van het perceel 
Machinekade 10 te Maarssen komt te vervallen. 

 
De (geanonimiseerde) uitspraak van de Raad van State is als bijlage 1 bij de toelichting van dit 
bestemmingsplan gevoegd.  
 
Daarnaast zijn tijdens het gebruik van het bestemmingsplan Maarssen dorp woongebied een aantal 
fouten ontdekt die hersteld moeten worden, omdat belanghebbenden door deze fouten in hun 
mogelijkheden worden beperkt. Het is onredelijk om deze belanghebbenden te laten wachten op de 
totale planherziening waarmee omstreeks 2017 zal worden gestart.  
 
Tot slot is er op 27 september 2013 een principeverzoek en ruimtelijke onderbouwing ingediend door 
de eigenaar van het perceel Driehoekslaan 4a om het betreffende perceel een woonbestemming toe 
te kennen in plaats van de vergunde situatie (kantoor) te bestemmen. Aangezien het betreffende 
perceel onderdeel uitmaakt van de technische herstellijst is het wenselijk de beoordeling van het 
bovengenoemde verzoek in deze herziening mee te nemen. 
 

Met uitzondering van het verzoek om bestemmingswijziging voor het perceel Driehoekslaan 4a, zijn de 

herzieningen technisch en niet beleidsmatig van aard. Ze passen qua aard en omvang binnen het 

gestelde in de toelichting van het geldende bestemmingsplan Maarssen dorp woongebied.  De 

geldende toelichting hoeft daarom niet aangepast of aangevuld te worden. Voor het perceel 

Driehoekslaan 4a is een ruimtelijke onderbouwing aangeleverd die is getoetst en beoordeeld. 
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1.2 Ligging van de herzieningen binnen het plangebied 
 

 
 
De herziening heeft qua verbeelding betrekking op de volgende locatie: 

1. Driehoekslaan 4a 
2. Machinekade 10 
3. M.A. de Ruyterstraat 28 t/m 96 even nummers 
4. Troelstrastraat 41 t/m 59 oneven nummers 
5. Europalaan 2 t/m 14 even nummers 
6. Talmastraat 29 t/m 34 
7. Nolenstraat 28 t/m 33 
8. Wibautstraat 26 t/m 31 
9. Van Houtstraat 23 t/m 28 
10. Schokkingstraat 22 t/m 27 
11. Dr Ariënslaan 174 t/m 186 even nummers 
12. Percelen kadastraal MSV sectie A nr 04726 en 04268 (ontsluiting via Zogweteringlaan) 
13. Perceel kadastraal MSV sectie A nr 04016 (ontsluiting via Kortelaan) 
14. Leeuwenhof 1 t/m 17 oneven nummers en 8 t/m 14 even nummers  
15. Peerlenburgh 12 t/m 18 even nummers 
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1.3 Vigerend bestemmingsplan (moederplan)  
 
Het onderhavige bestemmingsplan is een technische herziening van het moeder bestemmingsplan 
Maarssen dorp woongebied dat op 21 juni 2010 door de gemeenteraad van de voormalige gemeente 
Maarssen is vastgesteld. Het moederplan omvat het overgrote deel van de woongebieden van 
Maarssen dorp. Het moederplan wordt aan de westzijde begrensd door het Amsterdam-Rijnkanaal, 
aan de noordzijde door de Zijweg, Diependaalsedijk, Zandpad en Machinekade, aan de oostzijde door 
de Zogwetering en aan de zuidzijde door de Zuilense ring en de zuidelijke begrenzing van de 
busbaan. Daarnaast volgt het moederplan de plangrens van het bestemmingsplan Maarssen aan de 
Vecht. 
 
 

1.4 Leeswijzer  
In hoofdstuk 2 worden alle herziene delen benoemd die betrekking hebben op de verbeelding en de 

regels. In hoofdstuk 3 wordt de uitvoerbaarheid van deze herzieningen weergegeven. In hoofdstuk 4 

wordt de maatschappelijke uitvoerbaarheid weergegeven.  
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2 De herzieningen 
 

2.1 Verbeelding 
 

2.1.1 Driehoekslaan 4a 

 

Voor het perceel aan de Driehoekslaan 4a te Maarssen is op 4 mei 1964 op grond van de 

Wederopbouwwet een tijdelijke vergunning verleend voor de oprichting van een kantoor. Deze 

tijdelijke vergunning is op 18 december 1975 vervangen door een permanente bouwvergunning op 

grond van de Woningwet. In het bestemmingsplan Maarssen dorp woongebied is per abuis de 

bestemming “Kantoor” op het verkeerde bouwwerk terecht gekomen, namelijk op de schuur van de 

woning aan de Klokjeslaan nummer 57. Middels deze herziening kan deze fout worden hersteld. 

Echter, op 27 september 2013 heeft de eigenaar van het betreffende perceel een principe verzoek en 

ruimtelijke onderbouwing ingediend om aan het bouwwerk een bouwvlak toe te kennen zodat het 

bouwwerk als woning kan worden gebruikt in plaats van kantoor. Aangezien het perceel onderdeel 

uitmaakt van deze herziening zal het bovengenoemde verzoek in dit kader worden behandeld. De 

ruimtelijke onderbouwing maakt onderdeel uit van deze toelichting en is als bijlage 2 bijgevoegd.  De 

toets is opgenomen in hoofdstuk 3 van deze toelichting. 

 

 
 

 

2.1.2 Machinekade 10 

 

Het perceel is onderwerp geweest van de beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan Maarssen 

dorp woongebied. In de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt 

gezegd “Dubbelbestemming “Waarde-Archeologie 2’ ter plaatse van het perceel Machinekade 10 te 

Maarssen komt te vervallen”. Het perceel kent in deze herziening geen aanduiding “Waarde-

Archeologie” meer.  

De eigenaar van het perceel heeft een bouwplan ingediend bij de afdeling Vergunningverlening om 

een grotere woning te bouwen. Deze grotere woning is gewenst in verband met de mantelzorg die de 

eigenaar verleent.  De vergunning is middels een afwijkingsprocedure verleend en is inmiddels 

onherroepelijk. De afmetingen van de onherroepelijke vergunning zijn overgenomen in deze 

herziening. Deze herziening vraagt geen nadere toelichting dan hetgeen reeds in de toelichting van 

het bestemmingsplan Maarssen dorp woongebied is weergegeven. 
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2.1.3 M.A. de Ruyterstraat 28 t/m 96 even nummers 

 

Tijdens een bouwaanvraag voor één van de betreffende percelen is gebleken dat er een fout in het 

bestemmingsplan Maarssen dorp woongebied is geslopen. Per abuis heeft het woonvlak (erf) dat 

buiten het hoofdbebouwingsvlak is gelegen de bestemming Tuin gekregen en vise versa. De 

bestemming Tuin biedt geen ruimte voor uitbreidingen van de woning (m.u.v. bijvoorbeeld kleine 

serres). Dit heeft als gevolg dat eigenaren geen bijbehorende bouwwerken aan de achterkant van hun 

woning kunnen realiseren hetgeen in strijd is met de doelstelling van het geldende bestemmingsplan. 

De eigenaren worden daardoor onbedoeld in hun bouwmogelijkheden beperkt. In het geldende 

bestemmingsplan worden alleen de stroken die voor de voorkant van de woning liggen als Tuin 

bestemd. In geval van een hoekwoning wordt in sommige gevallen ook het gebied aan de zijkant van 

de woning als Tuin bestemd. Deze expliciete  tuinbestemmingen hebben als doel de groene uitstraling 

vanaf de straat waar mogelijk te behouden. Deze fout is hersteld in deze herziening.  Deze herziening 

vraagt geen nadere toelichting dan hetgeen reeds in de toelichting van het bestemmingsplan 

Maarssen dorp woongebied is weergegeven. 
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2.1.4 Troelstrastraat 41 t/m 59 oneven nummers 

 

Zie onder 2.1.3. 

  

 
 

 

2.1.5 Europalaan 2 t/m 14 even nummers 

 

Zie onder 2.1.3.  

 

 
2.1.6 Talmastraat 29 t/m 34 

 

Zie onder 2.1.3. 
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2.1.7 Nolenstraat 28 t/m 33 

 

Zie onder 2.1.3. 

 

 
 

2.1.8 Wibautstraat 26 t/m 31 

 

Zie onder 2.1.3. 

 

 
 

2.1.9 Van Houtstraat 23 t/m 28 

 

Zie onder 2.1.3. 
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2.1.10 Schokkingstraat 22 t/m 27 

 

Zie onder 2.1.3. 

 

 
 

2.1.11 Dr Ariënslaan 174 t/m 186 even nummers 

 

Zie onder 2.1.3. 

 

 
 

 

 

2.1.12 Percelen kadastraal MSV sectie A nr 04726 en 04268 (ontsluiting via Zogwetering) 

 

In artikel 21 Wonen van het geldende bestemmingsplan Maarssen dorp woongebied staat onder de 

bouwregels dat: 

 “op het kadastrale perceel 'Kadastrale gemeente Maarsseveen, Sectie A, Perceel 4726 en 4268' mag 

de bouwhoogte niet meer bedragen dan 6 m;”  

Het is niet gewenst een dergelijke regeling te hanteren aangezien niet direct duidelijk is waar het 

perceel ligt. Daarom is er in deze herziening voor gekozen de genoemde bouwhoogte middels een 

aanduiding op de verbeelding te zetten. Deze herziening vraagt geen nadere toelichting dan hetgeen 

reeds in de toelichting van het bestemmingsplan Maarssen dorp woongebied is weergegeven. 
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2.1.13 Perceel kadastraal MSV sectie A nr 04016 (ontsluiting via Kortelaan) 

 

In artikel 21 Wonen van het geldende bestemmingsplan Maarssen dorp woongebied staat onder de 

bouwregels:   

“op het kadastrale perceel 'Kadastrale gemeente Maarsseveen, Sectie A, Perceel 4016' mag 

erfbebouwing gerealiseerd worden welke voldoet aan de volgende regels: 

  de oppervlakte mag niet meer bedragen dan 50 m2; 

  de afstand tot de zijdelingsperceelsgrens mag niet minder bedragen dan 3 m, 

 tenzij de zijdelingseperceelsgrens grenst aan de bestemming 'Sport - 

 Speelterrein'; 

  de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m; 

 de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5 m.” 

Het is niet gewenst een dergelijke regeling te hanteren aangezien niet direct duidelijk is waar het 

perceel ligt. Daarom is er in deze herziening voor gekozen voor het genoemde perceel op de 

verbeelding een aanduiding “bijgebouw” op te nemen. In de regels van artikel 21 Wonen zal de 

maatvoering worden geregeld. Het aanduidingvlak zal 3 meter van het naburige erf met de 

bestemming Wonen worden geplaatst.  Deze herziening vraagt geen nadere toelichting dan hetgeen 

reeds in de toelichting van het bestemmingsplan Maarssen dorp woongebied is weergegeven. 

 

 
 

  

2.1.14 Leeuwenhof 1 t/m 17 oneven nummers en 8 t/m 14 even nummers 

 

Tijdens een bouwaanvraag voor één van de betreffende percelen is gebleken dat er een fout in het 

bestemmingsplan Maarssen dorp woongebied is geslopen. Per abuis heeft het erf aan de achterzijde 

geen erfvlak binnen de bestemming Wonen gekregen, maar de bestemming Tuin gelijk aan de 



12 
 

voorzijde van de woning. Dit is in tegenspraak met de systematiek van het bestemmingsplan waarin is 

gekozen voor tuin aan de voorzijde en erf aan de achterzijde van de woning. De bestemming Tuin 

biedt geen ruimte voor uitbreidingen van de woning (m.u.v. bijvoorbeeld kleine serres). Dit heeft als 

gevolg dat eigenaren geen bijbehorende bouwwerken aan de achterkant van hun woning kunnen 

realiseren hetgeen in strijd is met de doelstelling van het geldende bestemmingsplan. De eigenaren 

worden daardoor onbedoeld in hun bouwmogelijkheden beperkt. In geval van een hoekwoning wordt 

in sommige gevallen ook het gebied aan de zijkant van de woning als Tuin bestemd. Deze expliciete  

tuinbestemmingen hebben als doel de groene uitstraling vanaf de straat waar mogelijk te behouden. 

Deze fout is hersteld in deze herziening.  Deze herziening vraagt geen nadere toelichting dan hetgeen 

reeds in de toelichting van het bestemmingsplan Maarssen dorp woongebied is weergegeven. 

 

 
 

2.1.15 Peerlenburgh 12 t/m 18 even nummers 

 

Zie onder 2.1.14. 

 

2.2 Regels 
 

2.2.1 Artikel 17 Tuin 

Tijdens een bouwaanvraag voor een uitbreiding van een toegangsportaal voor de voorgevel van een 

woning is gebleken dat er een fout in het bestemmingsplan Maarssen dorp woongebied is geslopen. 

Conform het uitgangspunt van het bestemmingsplan Maarssen dorp woongebied is in de meeste 

gevallen voor de voorgevel van woningen de bestemming Tuin opgenomen. Dit is om het groene 

straatbeeld in tact te laten. Echter, op een aantal plaatsen staat in de voortuin reeds bebouwing die 

met de bouw van de woning is gerealiseerd. Denk daarbij aan serres, tocht- of toegangsportalen en 

kleine schuurtjes. In de geldende regels van Tuin is deze bebouwing niet meegenomen en vallen de 

bouwwerken onbedoeld onder het overgangsrecht. In de nieuwe bestemmingsplannen voor Loenen 

aan de Vecht en Breukelen woongebied (vastgesteld juni 2013) is hiervoor wel een regeling 

opgenomen.  Artikel 17 Tuin wordt daarom herzien conform de regels van de bovengenoemde nieuwe 

plannen.  Deze herziening vraagt geen nadere toelichting dan hetgeen reeds in de toelichting van het 

bestemmingsplan Maarssen dorp woongebied is weergegeven. 

  

2.2.2 Artikel 20 Water 

In de bestemmingsomschrijving onder artikel 20.1 lid b staat aangegeven: “ter plaatse van de 

aanduiding “ligplaatsen” zijn de gronden tevens bestemd voor ligplaatsen van partyschepen”. In de 

bouwregels onder artikel 20.2 staat onder b  dat  “….de breedte loodrecht op de oever niet meer dan 

1,20 meter bedraagt”.  Deze afmeting levert in de praktijk het volgende probleem op. Om de steigers 

langs de Vecht te kunnen realiseren moeten palen in de bodem worden geslagen. Echter, omdat de 

breedte slechts 1.20 meter mag bedragen komen de palen in de waterkering terecht hetgeen in strijd 

is met de regels van de Keur. Om de palen buiten de waterkering te plaatsen moet een breedte van 

ten minste 1,60 worden aangehouden. Aangezien in het bestemmingsplan Maarssen dorp 

woongebied de realisatie van aanlegplaatsen speciaal voor partyschepen mogelijk is gemaakt en 

hiervoor speciale onderzoeken zijn verricht, is het onlogisch dat voor de afmeting van de steiger in de 

breedte bewust 1.20 meter is aangehouden. Bij het bepalen van deze afmeting is geen rekening 
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gehouden met problemen die het op kan leveren voor het slaan van de palen in de waterkering. 

Daarom zal de afmeting van 1.20 meter worden aangepast naar 1.60 meter. Ook de genoemde  

lengte van de steigers van maximaal 6 m evenwijdig aan de oever is onlogisch aangezien een 

partyschip gemiddeld 20 m lang is. Het is duidelijk dat de regels die zijn opgenomen betrekking 

hebben op particuliere steigers. Ook de maximale lengte van de steigers is aangepast van 6 m naar 

maximaal 25 m. In geval de 3 steigers aaneengesloten worden gebouwd zal een totale lengte van 

maximaal 80 m worden aangehouden. De aanpassing van de bouwregels voor de steigers heeft 

verder geen consequenties voor de reeds aan het gebied toegekende gebruiksfunctie en de 

omgeving. Deze herziening vraagt geen nadere toelichting dan hetgeen reeds in de toelichting van het 

bestemmingsplan Maarssen dorp woongebied is weergegeven. 

 

2.2.3 Artikel 21 Wonen 
De uitspraak van de Raad van State van 21 maart 2012 (onder zaaknummer 201007814/1/R3) heeft 
tot gevolg dat de onderstaande regels zijn vernietigd: 
 

 Artikel 21.5, onder b, aan dit artikel wordt het rechtsgevolg onthouden en komt daarmee te 
vervallen; 

 Artikel 21.6, onder a, sub 4, aan dit artikel wordt het rechtsgevolg onthouden en komt 
daarmee te vervallen. 

 
Daarnaast worden een aantal zaken die gekoppeld waren aan een kadastraal nummer nu op de 
verbeelding weergegeven in plaats van in de regels. De regels voor wonen zijn tevens gelijk getrokken 
met de meeste recente regels voor wonen uit de bestemmingsplannen  Loenen aan de Vecht en 
Breukelen woongebied zodat de regels flexibeler zijn en beter toetsbaar.  
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3 Uitvoerbaarheid  
 

3.1 Algemeen 
Met uitzondering van het verzoek om bestemmingswijziging voor het perceel Driehoekslaan 4a, zijn de 

herzieningen technisch en niet beleidsmatig van aard. Ze passen qua aard en omvang binnen het 

gestelde in de toelichting van het geldende bestemmingsplan Maarssen dorp woongebied.  De 

geldende toelichting hoeft daarom niet aangepast of aangevuld te worden. Voor het perceel 

Driehoekslaan 4a is een ruimtelijke onderbouwing aangeleverd die in de volgende paragraaf is 

getoetst. 

 

3.2 Ruimtelijke toets bestemmingswijziging Driehoekslaan 4a 
 

3.2.1 Algemeen 

Voor het perceel aan de Driehoekslaan 4a te Maarssen is op 4 mei 1964 op grond van de 

Wederopbouwwet een vergunning verleend voor de oprichting van een kantoor. Deze tijdelijke 

vergunning is op 18 december 1975 vervangen door een permanente bouwvergunning op grond van 

de Woningwet.  De eigenaar van het perceel verzoekt om een gebruikswijziging van kantoor naar 

wonen en heeft hiervoor een ruimtelijke onderbouwing opgesteld die onderdeel uitmaakt van dit 

bestemmingsplan en is opgenomen in de bijlagen.  

 

Met het realiseren van hoofdgebouwen of  het toekennen van woonbestemmingen aan gebouwen die 

achter een bestaande rij woningen liggen, gaan wij in eerste aanleg terughoudend om. Een aantal 

zaken spelen bij de beoordeling een belangrijke rol, namelijk: 

1. Ruimtelijke aspecten;  

2. Brandveiligheid; 

3. Verkeer; 

4. Milieu.  

 

3.2.2 Ruimtelijke aspecten  

Buiten hetgeen reeds in de ruimtelijke onderbouwing wordt aangegeven kan ten aanzien van de 

ruimtelijke aspecten het volgende worden gezegd. 

 

Het perceel heeft binnen het geldende bestemmingsplan Maarssen dorp woongebied de bestemming 

Wonen. Het gebouw ligt binnen het erf gedeelte van de bestemming Wonen en wordt gezien als een 

bijbehorend bouwwerk behorende bij een hoofdgebouw. Aangezien hier sprake is van een vergund 

kantoor had deze bestemming aan het perceel toegekend moeten worden. Per abuis is de 

bestemming Kantoor met het bijbehorende bouwvlak op de schuur van het perceel Klokjeslaan 57 

terecht gekomen i.p.v. op het perceel Driehoekslaan 4a.  

 

Het betreffende perceel is gelegen binnen de bebouwde kom van Maarssen en daarmee binnen de 

rode contour. Het beleid van de gemeente is daarmee van doorslaggevende aard bij de beoordeling. 

Het perceel kent geen beperkingen op grond van de cultuurhistorie. Er is geen sprake van beschermd 

dorpsgezicht of een monument. Het perceel kent geen beperkingen op het gebied van water. Er is 

geen sprake van ligging binnen de waterkering of keurzone. Het perceel is wel gelegen binnen de 

archeologische zone, waarde 4. Het perceel is daarmee mede bestemd voor het behoud van de 

aldaar in  of op de grond aanwezige archeologische waarden. 

 

Het verzoek van de eigenaar om het kantoor een woonbestemming toe te kennen is in principe niet 

onredelijk gezien het overschot aan kantoorruimte en het tekort aan woonruimte en dient vanuit dat 

gezichtspunt te worden bezien. Vanuit de provincie wordt het terugbrengen van het aantal m2 

kantoorruimte gestimuleerd in verband met het bestaande overschot. Het toekennen van een andere 

bestemming ligt in dat geval voor de hand. Echter, het betreffende bouwwerk is achter de bestaande 

rij woningen gelegen. Als een hoofdgebouw op zo'n manier wordt ingeplant dat de bouwlijn gelegen is 

achter de achtergevellijn van andere gebouwen wordt een tweede bouwlijn gecreëerd. 

In het algemeen is het beleid van de gemeente erop gericht geen medewerking te verlenen aan 2
e
 

lijns hoofdbebouwing, omdat dit stedenbouwkundig een ongewenste situatie oplevert. Hiervoor is 
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echter in 1964 al vergunning verleend. Ten aanzien van de 2
e
 lijns bebouwing hebben we te maken 

met een bestaande en vergunde situatie.  

 

Op het perceel van circa 300m2 is vanaf 1964 een gebouw aanwezig dat gebruikt wordt als kantoor. 

Hiervoor zijn vergunningen verleend. Het gebouw  is 4,50m x 10m = 45m2 en bestaat uit 1 bouwlaag 

met flauwe kap met een goothoogte van 2,60meter en een bouwhoogte van 3,50meter (bron: 

bouwvergunning 18 december 1975). Het perceel wordt omringd door circa 2 m hoge schuttingen die 

het zicht op het gebouw grotendeels ontnemen. Het gebouw houdt voldoende afstand ten opzichte 

van de zijdelingse perceelgrenzen.  Uit stedenbouwkundige overweging is het de vraag of het gebruik 

als woning een negatievere impact op de omgeving zal hebben dan het gebruik als kantoor en of een 

dergelijke functiewijziging ongewenste precedenten tot gevolg heeft.   

 

In het algemeen wordt bij functiewijziging gekeken naar een functie die zich goed verhoud met de 

omgeving. In dit geval is het perceel en het gebouw gelegen in een woongebied.  Een functiewijziging 

naar wonen ligt in dat geval voor de hand. Mede gezien het feit dat het perceel qua omvang (circa 

300m2) voldoende ruim is, een zelfstandige ontsluiting heeft op de openbare weg en beschikt over 

een garage (met opstelplekken) voor 2 auto’s.  Daarnaast staat de bestaande gebruiksfunctie de 

aanwezigheid van mensen op het perceel en in het gebouw toe.  Het gebouw is qua bouwhoogte heel 

laag.  Tot slot kan worden opgemerkt dat het gebruik van de bebouwing in de 2
e
 lijn als woning gezien 

de ligging niet hinderlijker kan worden gezien dan indien de woning direct binnen het bouwlint was 

gelegen. De privacy van omwonenden wordt daarom naar onze mening niet onevenredig geschaad  

door het kantoor te laten gebruiken als woning.  

 

De precedentwerking die van een dergelijke functiewijziging uit gaat schatten wij gering in gezien het 

feit dat hier sprake is van een vergund zelfstandig Kantoor en niet van een bijbehorend bouwwerk. Dit 

perceel behoort een bestemming kantoor met bouwvlak te krijgen conform de vergunde situatie. 

Functiewijziging van kantoor e.d. naar wonen komt veel voor binnen de gemeente. 

 

3.2.3 Brandveiligheid 

Het verzoek en de ruimtelijke onderbouwing zijn ten aanzien van brandveiligheid voorgelegd aan de 

VRU (Veiligheid Regio Utrecht). De VRU heeft kenbaar gemaakt geen bezwaar te hebben tegen een 

gebruikswijziging naar wonen. Het perceel heeft een directe ontsluiting met de openbare weg en de 

bluswagen kan direct voor deze ontsluiting worden opgesteld. De afstand van de openbare weg tot 

aan het gebouw is minder dan 60 m (afmeting van de blusslang die overigens ook nog met 60 m kan 

worden verlengd). 

 

3.2.4 Verkeer  

Het verzoek en de ruimtelijke onderbouwing zijn ten aanzien van parkeren voorgelegd aan onze 

verkeersdeskundige die heeft aangegeven dat bij een gebruikswijziging naar wonen voldaan wordt 

aan de gestelde norm van 2 parkeerplaatsen op eigen terrein. De garage biedt ruimte voor 2 auto’s 

(de opstelplekken voor de garage mogen overigens niet als extra plekken worden meegerekend).  

 

3.2.5 Milieu 

Het verzoek en de ruimtelijke onderbouwing zijn ten aanzien van milieu voorgelegd aan de 

Omgevingsdienst Regio Utrecht. De Omgevingsdienst heeft kenbaar gemaakt ten aanzien van milieu 

geen bezwaar te hebben tegen een gebruikswijziging van kantoor naar wonen.  

 

Wel wordt de volgende opmerking t.a.v. de ruimtelijke onderbouwing gegeven. Op pagina 10 wordt 

onder "Milieuzonering" aangegeven dat er geen inrichtingen in de omgeving aanwezig zijn waarvoor 

rekening moet worden gehouden met milieuzones. Dit is niet geheel correct. Aan de overzijde van de 

Driehoekslaan ligt een fruitteeltbedrijf. In verband met spuitzones moet hier rekening worden 

gehouden met een afstand van 50 meter. De te bestemmen woning ligt op ongeveer 50 meter 

afstand. Tussen de nieuw te bestemmen woning en de fruitteelt liggen echter al andere woningen, 

waardoor de gebruikswijziging van kantoor naar wonen niet tot beperkingen voor de fruitteler leidt. 
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3.2.6 Conclusie 

 

 Gezien:  

1. de ruimtelijke onderbouwing; 

2. de bestaande en vergunde situatie van het gebouw in de 2
e
 lijn met de gebruiksfunctie 

kantoor; 

3. de beperkte omvang van het gebouw van 45m2 bestaande uit één bouwlaag met flauwe kap 

met een maximale bouwhoogte van 3,50m; 

4. de aanwezigheid van een garage en 2 parkeerplaatsen op eigen erf; 

5. de aanwezigheid van een zelfstandige en direct vanaf de hoofdweg gesitueerde ontsluiting 

van het perceel; 

6. de afstand van de openbare weg tot aan het gebouw minder dan 60m is; 

7. vergunningsvrije bouwwerken ook mogen worden opgericht binnen de bestemming Kantoor; 

 

Overwegende dat: 

1. er sprake is van een overschot aan kantoorruimte en een tekort aan woonruimte en bij 

functiewijziging in een woongebied gekeken wordt naar de meest doelmatige en een met de 

omgeving verhoudende bestemming; 

2. het perceel reeds in het geldende bestemmingsplan per abuis een woonbestemming heeft 

gekregen en de kantoorfunctie  onder het overgangsrecht is gebracht; 

3. op grond van de bestaande gebruiksfunctie al personen op het erf en in het gebouw aanwezig 

mogen zijn; 

4. de kans op precedentwerking gering wordt geacht aangezien hier sprake is van een vergund 

zelfstandig Kantoor; 

5. de Veiligheid Regio Utrecht en de Omgevingsdienst Regio Utrecht geen bezwaar hebben 

tegen een functiewijziging van kantoor naar wonen;  

 

Voorgesteld wordt om: 

1. een bouwvlak en hoogteaanduiding aan te brengen op de verbeelding waarbij de vergunde 

maatvoering van het gebouw als uitgangspunt zal worden gehanteerd; 

2. de omringende ruimte als Tuin wordt bestemd; 

3. de regels voor Wonen verder van toepassing zijn. 

 

 

3.3 Economische uitvoerbaarheid  
Ten aanzien van de herzieningen wordt vanwege de aard en omvang geen planschade verwacht. Ten 

aanzien van de gebruikswijziging van Driehoekslaan 4a is een planschadeovereenkomst gesloten. 

 
  



17 
 

4 Maatschappelijke uitvoerbaarheid  
 

4.1 Artikel 3.1.1 Bro overleg  
 

Op 7 november 2013 is het concept-ontwerpbestemmingsplan in het kader van vooroverleg ex artikel 

3.1.1 toegezonden aan de: 

1. Provincie Utrecht; 

2. Veiligheid Regio Utrecht (VRU); 

3. Waternet; 

4. Omgevingsdienst Regio Utrecht (ORU) 

 

 

4.2 Verslag zienswijzen 
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1 Inleidende regels 

Artikel 1 Begrippen 

   

1.1 bestemmingsplan 

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.1904.BPherzwoongebMDP-ON01 met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen). 

1.2 plan 

het bestemmingsplan "Maarssendorp Woongebied 1e technische herziening" van de Gemeente Stichtse 

Vecht  

1.3 vigerend plan 

het bestemmingsplan "Maarssen-Dorp woongebied" zoals vastgesteld door de gemeenteraad van 

Maarssen op 21 juni 2010 en zoals op onderdelen vernietigd door de Raad van State op 21 maart 2012 

(zaaknummer 201007814/1/R3). 

1.4 overige begrippen 

voor de overige begripsbepalingen wordt verwezen naar hoofdstuk 1 van de vigerende 

bestemmingsplanregels van bestemmingsplan 'Maarssen-Dorp woongebied', zoals bij besluit van 21 juni 

2010 door de raad van de Gemeente Maarssen is vastgesteld.  
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Artikel 2 Wijze van meten 

Voor de wijze van meten wordt verwezen naar hoofdstuk 1 van de vigerende bestemmingsplanregels van 

bestemmingsplan 'Maarssen-Dorp woongebied', zoals bij besluit van 21 juni 2010 door de raad van de 

Gemeente Maarssen is vastgesteld.  
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2 Bestemmingsregels 

  

Artikel 3 Administratieve regel 

Op deze technische herziening zijn van toepassing de regels van het vigerende plan, zulks met 

inachtneming van de aanpassing van die regels zoals voorzien in deze herziening. 

Artikel 4 Tuin 

4.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. tuinen;   

b. ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening' zijn de gronden tevens bestemd voor 

nutsvoorzieningen; 

met de daarbij behorende: 

c. (ontsluitings)wegen en paden;  

d. parkeervoorzieningen;   

e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;  

f. overige functioneel met de bestemming 'Tuin' verbonden voorzieningen; 

4.2 Bouwregels 

 

4.2.1 Gebouwen 

Op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten behoeve van aangrenzende hoofdgebouwen worden 

gebouwd, waarbij de volgende bouwregels gelden:   

a. voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken aan de voor- of zijkant van een hoofdgebouw, 

geldt:  

1. dat de bouw van een bijbehorend bouwwerk niet ten koste mag gaan van 

parkeerplaatsen op eigen erf;  

2. de breedte van een bijbehorend bouwwerk niet meer mag bedragen dan 50% van de 

breedte van de desbetreffende voor- of zijkant van het hoofdgebouw;  

3. de oppervlakte van het bijbehorende bouwwerk niet meer mag bedragen dan 6m²;  

4. de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk niet meer mag bedragen dan de 

hoogte van de eerste bouwlaag van het bijbehorende hoofdgebouw plus 0,30 m;  

5. de horizontale diepte van een bijbehorend bouwwerk niet meer mag bedragen dan 1,5 

m;  

b. voor herbouw of verbouw van bestaande bijbehorende bouwwerken geldt dat de goothoogte en 

bouwhoogte niet meer mag bedragen dan de maten van deze gebouwen zoals deze bestonden 

op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan. 
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4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

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

a. erf- en terreinafscheidingen vóór de naar het openbaar gebied gekeerde voorkant van het 

hoofdgebouw maximaal 1 m;  

b. erf- en terreinafscheidingen achter de naar het openbaar gebied gekeerde voorkant van het 

hoofdgebouw maximaal 2 m, waarbij in geval van hoekwoningen de verkeerssituatie niet mag 

worden belemmerd;  

c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - hogere erfafscheiding' de 

bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer mag bedragen dan 1,8 m;  

d. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals pergola’s, bouwhoogte maximaal 2,5 m.  

4.3 Specifieke gebruiksregels 

Onder verboden gebruik wordt in ieder geval verstaan een gebruik van gronden ten behoeve van opslag 

van materialen en goederen. 
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Artikel 5 Water 

5.1 Bestemmingsomschrijving 

a. De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

1. water;  

2. de waterhuishouding;  

3. een waterweg ten behoeve van scheepvaartverkeer;  

4. extensief recreatief medegebruik;  

5. versterking en ontwikkeling van natuurwaarden van de Vecht;  

6. beschoeiing;  

met de daarbij behorende: 

7. bruggen, sluizen, duikers, coupures, dammen en overige kunstwerken;  

8. straatmeubilair;  

9. voet- en fietspaden;  

10. groenvoorzieningen;  

11. overige functioneel met de bestemming 'Water' verbonden voorzieningen, zulks met 

uitzondering van ligplaatsen voor schepen;  

c. Enkel ter plaatse van de aanduiding 'ligplaatsen' zijn de gronden tevens bestemd voor 

ligplaatsen van partyschepen;  

d. Ter plaatse van de aanduiding 'brug' is een brug toegestaan. 

5.2 Bouwregels 

Op de in artikel 5 lid 1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken geen gebouwen zijnde 

(waaronder begrepen kunstwerken) ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande 

dat:  

a. de bouwhoogte van lichtmasten ten behoeve van obstakelverlichting niet meer dan 12 m 

bedraagt; 

b. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'ligplaatsen' steigers zijn toegestaan, met dien 

verstande dat:  

1. het aantal steigers niet meer bedraagt dan 3; 

2. de lengte van de steiger evenwijdig aan de oever niet meer dan 25 m bedraagt of in 

geval er voor gekozen wordt de 3 steigers aaneengesloten te bouwen de totale lengte 

niet meer dan m mag bedragen; 

3. en de breedte loodrecht op de oever niet meer dan 1,60 m bedraagt; 

c. de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde niet meer dan 4 m bedraagt. 

5.3 Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in artikel 

5 lid 2 sub b voor het realiseren van steigers op de gronden welke niet zijn gelegen ter plaatse van de 

aanduiding 'ligplaatsen', met dien verstande dat:  

a. de lengte van de steiger evenwijdig aan de oever niet meer bedraagt dan 6 m;  

b. de breedte loodrecht op de oever niet meer dan 1 m bedraagt;  

c. de steiger mag met niet meer dan 2 palen in het water steunen;  

d. de steiger mag de doorvaart en het onderhoud van het water en de oevers niet belemmeren;  

e. de steiger mag geen afbreuk doen aan de aanwezige natuurwaarden;  

f. de steiger mag uitsluitend aan de zijde van de achtergevel van de woning gerealiseerd worden. 
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Artikel 6 Wonen  

6.1 Bestemmingsomschrijving 

a. De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

1. het bestaande aantal woningen;  

2. aan huis verbonden beroepen en aan huis verbonden bedrijven in categorie 1 en 2 van 

de Staat van bedrijfsactiviteiten, of daarmee gelijk te stellen bedrijfsactiviteiten;  

met de daarbij behorende: 

3. tuinen en erven;  

4. toegangspaden tot gebouwen en in- en uitritten;  

5. parkeervoorzieningen;  

6. groenvoorzieningen en water;  

7. overige functioneel met de bestemming 'Wonen' verbonden voorzieningen; 

c. Ter plaatse van de aanduiding "gestapeld" zijn de gronden tevens bestemd voor gestapelde 

woningen;  

d. Ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening' zijn de gronden tevens bestemd voor 

nutsvoorzieningen;  

e. Ter plaatse van de aanduiding “bijgebouw” zijn de gronden tevens bestemd voor een bijgebouw. 

6.2 Bouwregels 

Op de in artikel 6 lid 1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming 

en aanduidingen worden gebouwd, waarvoor de volgende regels gelden:  

6.2.1 Hoofdgebouwen 

a. Hoofdgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen de aangegeven bouwvlakken;  

b. Het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;  

c. Ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte (m)’ is ten hoogste de 

aangegeven maximale goot-/boeiboordhoogte en maximale bouwhoogte toegestaan.  

d. Als er geen aanduiding is weergegeven geldt dat de goothoogte en bouwhoogte van bestaande 

hoofdgebouwen (waaronder begrepen herbouw of verbouw van deze woningen/hoofdgebouwen) 

niet meer mogen bedragen dan de maatvoering zoals deze bestond op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het bestemmingsplan; 

6.2.2 Bijbehorende bouwwerken 

a. Bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak mogen uitsluitend worden opgericht op het zij- 

en achtererf;  

b. Bijbehorende bouwwerken op het zijerf mogen op niet minder dan 1 m achter de 

voorgevelrooilijn worden gebouwd;  

c. In afwijking van het bepaalde onder artikel 6 lid 2.2 sub a en artikel 6 lid 2.2 sub b geldt voor 

herbouw of verbouw van bestaande bijbehorende bouwwerken voor de voorgevelrooilijn of op 

minder dan 1m achter de voorgevelrooilijn dat de goothoogte en bouwhoogte niet meer mag 

bedragen dan de maten van deze gebouwen zoals deze bestonden op het tijdstip van de 

inwerkingtreding van het plan;  

d. De gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak mag ten 

hoogste 50 m² bedragen, met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte aan 

bijbehorende bouwwerken niet meer dan 50% van de oppervlakte van het aansluitend aan de 

woning en binnen de bestemming Wonen gelegen erf bedraagt;  

e. De goot- en bouwhoogtevan aangebouwde bijbehorende bouwwerken bedragen ten hoogste de 

hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw, vermeerderd met 0,30 m;  

f. De goothoogte van vrijstaande bijbehorende bouwwerken bedraagt ten hoogste 3 m;  
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g. De bouwhoogte van het gedeelte van vrijstaande bijbehorende bouwwerken bedraagt voor zover 

gelegen binnen een afstand van:  

1. 1 meter van het naburige erf, ten hoogste 3 meter;  

2. 2 meter van het naburige erf, ten hoogste 4 meter;  

3. 3 meter van het naburige erf, ten hoogste 5 meter;  

4. 4 meter en verder van het naburige erf, ten hoogste 6 meter.  

h. In aanvulling op het bepaalde onder artikel 6 lid 2.2 sub f bedraagt de bouwhoogte van 

vrijstaande bijbehorende bouwwerken altijd minder dan de bouwhoogte van het hoofdgebouw;  

i. De bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken in de vorm van overkappingen bedraagt ten 

hoogste 3 m;  

j. De diepte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken, gemeten vanaf de oorspronkelijke 

achtergevel van het hoofdgebouw, bedraagt ten hoogste 3 m.  

k. in afwijking van het gestelde onder artikel 6 lid 2.2 sub a tot en met artikel 6 lid 2.2 sub j mag 

ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouw' een bijbehorend bouwwerk worden gebouwd mits:  

1. het oppervlakte maximaal 50 m² bedraagt;  

2. de goothoogte maximaal 3 meter bedraagt en de bouwhoogte maximaal 5 meter 

bedraagt.  

6.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

a. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar het openbaar gebied gekeerde 

voorkant van het hoofdgebouw bedraagt ten hoogste 1 m;  

b. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de naar het openbaar gebied gekeerde 

voorkant van het hoofdgebouw bedraagt ten hoogste 2 m waarbij in geval van hoekwoningen de 

verkeerssituatie niet mag worden belemmerd;  

c. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m. 

6.3 Nadere eisen 

Regel ter uitvoering van de Wet geluidhinder: 

a. De geluidsbelasting vanwege het wegverkeer van gebouwen met geluidgevoelige functies mag 

niet hoger zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of de verleende hogere 

(grens)waarde.  

b. Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van de situering van 

geluidgevoelige ruimten in woningen in verband met de geluidsbelasting vanwege het 

wegverkeer. 

6.4 Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in: 

a. artikel 6 lid 2.1 sub a voor het vergroten van een bouwvlak van een woning mits de afstand tot 

de zijdelingse perceelgrens niet minder wordt dan 2 m;  

b. artikel 6 lid 2.1 sub c en artikel 6 lid 2.1 sub d, tot een goothoogte van 6 m en een bouwhoogte 

van 10 m, indien de bouw geen onevenredige afbreuk doet aan de ter plaatse aanwezige 

beeldkwaliteit en ritmiek van de woningen en een positief welstandsadvies is ontvangen;  

c. artikel 6 lid 2.2 sub c voor het aanbouwen van de voor de voorgevelrooilijn of op minder dan 1m 

achter de voorgevelrooilijn, bestaande bijbehorende bouwwerken aan het hoofdgebouw onder 

de volgende voorwaarden:  

1. uit een bezonningsstudie blijkt dat het naburige erf niet wordt belast;  

2. de onder 1 gestelde onderzoeksverplichting is niet van toepassing als de eigenaar van 

het naburige erf akkoord geeft op het bouwplan.  

3. de goothoogte van het aangebouwd bijbehorend bouwwerk bedragen ten hoogste de 

eerste bouwlaag van het hoofdgebouw, vermeerderd met 0,30 m.  

4. de kap van het hoofdgebouw mag worden doorgetrokken;  
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5. de bouw doet geen onevenredige afbreuk aan de ter plaatse aanwezige beeldkwaliteit 

en ritmiek van de woningen en een positief welstandsadvies is ontvangen; 

d. artikel 6 lid 2.2 sub d, als er sprake is vanvoormalige (agrarische)bedrijfsbebouwing mag 50% 

van de oppervlakte van die bebouwing behouden blijven tot niet meer dan 250 m2; In geval er 

sprake is van karakteristieke of monumentale gebouwen of een monumentaal ensemble mag 

deze bebouwing behouden blijven;  

e. artikel 6 lid 2.2 sub d voor vergroting van het gezamenlijk grondoppervlak van bijbehorende 

bouwwerken buiten het bouwvlak tot niet meer dan 80 m², met dien verstande dat de 

gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken niet meer dan 50% van de oppervlakte 

van het aansluitend aan de woning en binnen de bestemming Wonen gelegen erf bedraagt;  

f. artikel 6 lid 2.2 sub e ten behoeve van het doortrekken of aanbrengen van een kap over de 

aangebouwde bijbehorende bouwwerken onder de volgende voorwaarden:  

1. uit een bezonningsstudie blijkt dat het naburige erf niet wordt belast;  

2. de onder 1 gestelde onderzoeksverplichting is niet van toepassing als de eigenaar van 

het naburige erf akkoord geeft op het bouwplan;  

3. de bouw doet geen onevenredige afbreuk aan de ter plaatse aanwezige beeldkwaliteit 

en ritmiek van de rij woningen en een positief welstandsadvies is ontvangen. 

g. artikel 6 lid 2.2 sub g voor het verhogen van de bouwhoogte van een vrijstaand bijbehorend 

bouwwerk binnen een afstand van 4 meter van het naburige erf tot maximaal 6 meter onder de 

volgende voorwaarden:  

1. de bouwhoogte altijd minder is dan de bouwhoogte van het hoofdgebouw;  

2. uit een bezonningsstudie blijkt dat het naburige erf niet wordt belast;  

3. de onder 1 gestelde onderzoeksverplichting is niet van toepassing als de eigenaar van 

het naburige erf akkoord geeft op het bouwplan; 

h. artikel 6 lid 2.2 sub j voor het realiseren van een aangebouwd bijbehorend bouwwerk met een 

grotere diepte gemeten vanaf de oorspronkelijke achtergevel, onder voorwaarde dat:  

1. het aangebouwde bijbehorende bouwwerk mag niet dieper zijn dan de oorspronkelijke 

achtergevel breed is;  

2. het aangebouwde bijbehorende bouwwerk mag niet breder zijn dan 50% van de 

oorspronkelijke achtergevel met een maximum van 3 meter;  

3. de goot- en bouwhoogte van het aangebouwde bijbehorende bouwwerk bedragen ten 

hoogste de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw vermeerderd met 0.3 m;  

4. uit een bezonningsstudie blijkt dat het naburige erf niet wordt belast;  

5. de onder 4 gestelde onderzoeksverplichting is niet van toepassing als de eigenaar van 

het naburige erf akkoord geeft op het bouwplan. 

6.5 Specifieke gebruiksregels 

 

6.5.1 Aan huis gebonden bedrijven 

Gebruik van ruimten in het hoofdgebouw en bijbehorende bouwwerken ten behoeve van een beroep of 

bedrijf aan huis wordt als gebruik in overeenstemming met de bestemming aangemerkt, voor zover wordt 

voldaan aan de volgende voorwaarden: 

a. Het vloeroppervlak in gebruik voor een beroep of bedrijf aan huis mag niet meer dan 33% 

bedragen van het gezamenlijke vloeroppervlak van het hoofdgebouw en bijbehorende 

bouwwerken met een maximum van 50 m²;  

b. Het gebruik mag geen grote verkeersaantrekkende werking hebben en geen nadelige invloed 

hebben op de normale afwikkeling van het verkeer, waaronder parkeren;  

c. Er mag geen horeca, geen seksinrichting, geen koeriers of (personen)vervoers-bedrijf, geen 

kinderdagverblijf en geen detailhandel plaatsvinden, met uitzondering van functioneel 

ondergeschikte en niet zelfstandige detailhandel;  

d. Het beroep of de activiteit dient alleen door de bewoner(s) te worden uitgeoefend. Op het 

betreffende adres is het te werk stellen van personeel dat niet woonachtig is op het betreffende 

adres en geen onderdeel uitmaakt van het huishouden, niet toegestaan  

e. Het gebruik mag geen afbreuk doen aan de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden 

en bouwwerken;  
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f. De ruimtelijke uitstraling moet passend zijn binnen de functie van het hoofdgebouw en het

woongebied.

6.5.2 Parkeren 

a. Parkeerplaatsen op eigen erf dienen in stand te blijven;

b. In het geval er door een ontwikkeling sprake is van een toename van de parkeerbehoefte ten

opzichte van het voorgaande gebruik of de voorgaande bebouwing, op eigen terrein dient te

worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid om deze toename van de parkeerbehoefte op

te vangen, een en ander conform de parkeernormen zoals in de bijlage 'Parkeernormen' van

deze regels is opgenomen;

c. In de gevallen waarin de onder artikel 6 lid 5.2 sub b genoemde tabel niet voorziet, stelt het

college van burgemeester en wethouders de parkeernorm vast.

6.5.3 Strijdig gebruik 

Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval bespreken het gebruik van de gronden en bouwwerken voor: 

a. seksinrichting, prostitutie of erotisch getinte (horeca)bedrijven;

b. opslag en verkoop van vuurwerk;

c. kamerbewoning/-verhuur.

6.6 Afwijken van de gebruiksregels 

6.6.1 Kleinschalige verblijfsrecreatie 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in artikel 

21.1 voor het toestaan van kleinschalige verblijfsrecreatie, uitsluitend in de vorm van een bed and 

breakfast met bijbehorende voorzieningen, mits: 

a. maximaal 30% van de oppervlakte van het hoofdgebouw, ten tijde van het aanvragen van de

omgevingsvergunning, met een maximum van 50 m², hiervoor wordt gebruikt;

b. voldoende parkeergelegenheid aanwezig is op eigen terrein en in 2e instantie in het openbaar

gebied hetgeen middels een parkeerdrukmeting onderzocht moet worden;

c. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies en waarden;

d. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en gebruikers van

omliggende gronden;

e. ten aanzien van de bovengenoemde aspecten advies wordt gevraagd aan een terzake

deskundige.

6.6.2 Extra wooneenheid voor mantelzorg 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het in gebruik nemen (van een deel) van 

het hoofdgebouw of de bijbehorende bouwwerken als extra wooneenheid ten behoeve van mantelzorg 

mits: 

a. de mantelzorg noodzakelijk is en dat blijkt uit een medische of sociale indicatie.

Indien er sprake is van een ouder - kind relatie, waarbij de ouder(s) 65 jaar of ouder is (zijn), is

geen medische of sociale indicatie noodzakelijk;

b. het hoofdgebouw en de bijbehorende bouwwerken bereikbaar is en blijft voor hulpdiensten;

c. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen, waaronder die van

omwonenden en (agrarische) bedrijven;

d. de oppervlakte welke wordt gebruikt als extra wooneenheid voor mantelzorg niet meer bedraagt

dan 80 m².

e. Het bevoegd gezag kan de onder artikel 6 lid 6.2 bedoelde omgevingsvergunning intrekken na

beëindiging van de mantelzorg;
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f. Na het intrekken van de omgevingsvergunning, zoals bedoeld onder a, is degene aan wie de

omgevingsvergunning was verleend of diens rechtsopvolger, en indien sprake was van

afhankelijke woonruimte, verplicht de als dan strijdige situatie te zijner keuze hetzij in de vorige

toestand te herstellen, hetzij met het bestemmingsplan in overeenstemming te brengen.

6.7 Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen ter plaatse van de aanduiding ‘wro-zone –

wijzigingsbevoegdheid 1’ ten behoeve van het bouwen van gestapelde woningen en de bestemming 

‘Tuin’, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

a. de bouwhoogte van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 11 m;

b. de woningen dienen gestapeld te worden gebouwd;

c. het aantal woningen mag niet meer bedragen dan 49;

d. de bouwhoogte van de bijbehordende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 3 m.
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3 Overgangs- en slotregels 

Artikel 7 Overgangsrecht 

7.1 Overgangsrecht bouwwerken 

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in

uitvoering is, dan wel kan worden gebouwd krachtens een bouwvergunning, en afwijkt van het

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

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of

veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar

na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan;

b. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig ontheffing verlenen van het eerste lid voor het

vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in artikel 7 lid 1 sub a met maximaal

10%;

c. Het bepaalde in artikel 7 lid 1 sub a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar

bestaan op het tijdstip van inwerkingtreden van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning

en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat

plan.

7.2 Overgangsrecht gebruik 

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van dit

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in artikel 7 lid 2 sub 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 in artikel 7 lid 2 sub 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 in artikel 7 lid 2 sub 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.

Artikel 8 Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan "Maarssendorp Woongebied 1e 

technische herziening"     
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Bijlagen bij de regels 

Staat van bedrijfsactiviteiten 
Parkeernormen 
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Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten 

 

SBI-CODE   OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS  

- 

n

u

m

m

er  geur stof geluid gevaar 

groots

te 

 

afstan

d 

catego

rie 

01 - 

LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE 

LANDBOUW             

014 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw:             

014 1 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m, 30 10 50 10 50 3.1 

014 3 

- plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 

500 m2 30 10 50 10 50 3.1 

02 - 

BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. 

BOSBOUW             

020   Bosbouwbedrijven 10 10 50 0 50 3.1 

15 - 

VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN 

DRANKEN             

151 0 Slachterijen en overige vleesverwerking:             

151 1 - slachterijen en pluimveeslachterijen 100 0 100 50 100 3.2 

151 3 - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval 300 0 100 50 300 4.2 

151 4 

- vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 

1000 m, 100 0 100 50 100 3.2 

151 7 - loonslachterijen 50 0 50 10 50 3.1 

151 8 

- vervaardiging van snacks en vervaardiging van 

kant-en-klaar-maaltijden met p.o. < 2.000 m,  50 0 50 10 50 3.1 

152 0 Visverwerkingsbedrijven:             

152 2 - conserveren 200 0 100 30 200 4.1 

152 3 - roken 300 0 50 0 300 4.2 

152 4 - verwerken anderszins: p.o.> 1000 m, 300 10 50 30 300 4.2 

152 5 - verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m, 100 10 50 30 100 3.2 

152 6 - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m, 50 10 30 10 50 3.1 

1531 0 Aardappelprodukten fabrieken:             

1531 1 - vervaardiging van aardappelproducten 300 30 200 50 300 4.2 

1532, 1533 0 Groente- en fruitconservenfabrieken:             

1532, 1533 1 - jam 50 10 100 10 100 3.2 

1532, 1533 2 - groente algemeen 50 10 100 10 100 3.2 

1532, 1533 3 - met koolsoorten 100 10 100 10 100 3.2 

1532, 1533 4 - met drogerijen 300 10 200 30 300 4.2 

1532, 1533 5 - met uienconservering (zoutinleggerij) 300 10 100 10 300 4.2 

1541 0 

Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke 

oliën en vetten:             

1541 1 - p.c. < 250.000 t/j 200 30 100 30 200 4.1 

1541 2 - p.c. >= 250.000 t/j 300 50 300 50 300 4.2 

1542 0 

Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en 

vetten:             

1542 1 - p.c. < 250.000 t/j 200 10 100 100 200 4.1 

1542 2 - p.c. >= 250.000 t/j 300 10 300 200 300 4.2 

1543 0 Margarinefabrieken:             

1543 1 - p.c. < 250.000 t/j 100 10 200 30 200 4.1 

1543 2 - p.c. >= 250.000 t/j 200 10 300 50 300 4.2 

1551 0 Zuivelprodukten fabrieken:             

1551 3 - melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j 50 0 100 50 100 3.2 
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1551 4 - melkprodukten fabrieken v.c. >= 55.000 t/j 100 0 300 50 300 4.2 

1551 5 - overige zuivelprodukten fabrieken 50 50 300 50 300 4.2 

1552 1 Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m, 50 0 100 50 100 3.2 

1552 2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m, 10 0 30 0 30 2 

1561 0 Meelfabrieken:              

1561 1 - p.c. >= 500 t/u 200 100 300 100 300 4.2 

1561 2 - p.c. < 500 t/u 100 50 200 50 200 4.1 

1561   Grutterswarenfabrieken 50 100 200 50 200 4.1 

1562 0 Zetmeelfabrieken:             

1562 1 - p.c. < 10 t/u 200 50 200 30 200 4.1 

1562 2 - p.c. >= 10 t/u 300 100 300 50 300 4.2 

1571 0 Veevoerfabrieken:             

1571 3 

- drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) 

cap. < 10 t/u water 300 100 200 30 300 4.2 

1571 5 - mengvoeder, p.c. < 100 t/u 200 50 200 30 200 4.1 

1571 6 - mengvoeder, p.c. >= 100 t/u 300 100 300 50 300 4.2 

1572   Vervaardiging van voer voor huisdieren 200 100 200 30 200 4.1 

1581 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:             

1581 1 - v.c. < 2500 kg meel/week 30 10 30 10 30 2 

1581 2 - v.c. >= 2500 kg meel/week 100 30 100 30 100 3.2 

1582   Banket, biscuit- en koekfabrieken 100 10 100 30 100 3.2 

1584 0 

Verwerking cacaobonen en vervaardiging 

chocolade- en suikerwerk:             

1584 4 - Suikerwerkfabrieken met suiker branden 300 30 50 30 300 4.2 

1584 5 

- Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 

200 m, 100 30 50 30 100 3.2 

1585  Deegwarenfabrieken 50 30 10 10 50 3.1 

1586 0 Koffiebranderijen en theepakkerijen:             

1586 2 - theepakkerijen 100 10 30 10 100 3.2 

1587   Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden 200 30 50 10 200 4.1 

1589   Vervaardiging van overige voedingsmiddelen 200 30 50 30 200 4.1 

1589.1   Bakkerijgrondstoffenfabrieken 200 50 50 50 200 4.1 

1589.2 0 Soep- en soeparomafabrieken:             

1589.2 1 - zonder poederdrogen 100 10 50 10 100 3.2 

1589.2 2 - met poederdrogen 300 50 50 50 300 4.2 

1589.2   Bakmeel- en puddingpoederfabrieken 200 50 50 30 200 4.1 

1591   Destilleerderijen en likeurstokerijen 300 30 200 30 300 4.2 

1592 0 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:             

1592 1 - p.c. < 5.000 t/j 200 30 200 30 200 4.1 

1592 2 - p.c. >= 5.000 t/j 300 50 300 50 300 4.2 

1593 t/m 

1595   Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30 0 30 2 

1596   Bierbrouwerijen 300 30 100 50 300 4.2 

1597   Mouterijen 300 50 100 30 300 4.2 

1598   Mineraalwater- en frisdrankfabrieken 10 0 100 50 100 3.2 

16 - VERWERKING VAN TABAK             

160   Tabakverwerkende industrie 200 30 50 30 200 4.1 

17 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL             

171   Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100 30 100 3.2 

172 0 Weven van textiel:             

172 1 - aantal weefgetouwen < 50 10 10 100 0 100 3.2 

172 2 - aantal weefgetouwen >= 50 10 30 300 50 300 4.2 

173   Textielveredelingsbedrijven 50 0 50 10 50 3.1 

174, 175   Vervaardiging van textielwaren 10 0 50 10 50 3.1 
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1751   Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken 100 30 200 10 200 4.1 

176, 177   

Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en 

artikelen 0 10 50 10 50 3.1 

 

 

18 

 

 

- 

 

VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN 

VERVEN VAN BONT             

181   Vervaardiging kleding van leer 30 0 50 0 50 3.1 

182   

Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. 

van leer) 10 10 30 10 30 2 

183   

Bereiden en verven van bont; vervaardiging van 

artikelen van bont 50 10 10 10 50 3.1 

19 - 

VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN 

(EXCL. KLEDING)             

191   Lederfabrieken 300 30 100 10 300 4.2 

192   Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) 50 10 30 10 50 3.1 

193   Schoenenfabrieken 50 10 50 10 50 3.1 

20 - 

HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING 

ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.             

2010.1   Houtzagerijen 0 50 100 50 100 3.2 

2010.2 0 Houtconserveringsbedrijven:             

2010.2 1 - met creosootolie 200 30 50 10 200 4.1 

2010.2 2 - met zoutoplossingen 10 30 50 10 50 3.1 

202   Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 100 30 100 10 100 3.2 

203, 204, 

205 0 

Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige 

artikelen van hout 0 30 100 0 100 3.2 

205   Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 10 30 0 30 2 

21 - 

VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN 

PAPIER- EN KARTONWAREN             

2111   Vervaardiging van pulp 200 100 200 50 200 4.1 

2112 0 Papier- en kartonfabrieken:             

2112 1 - p.c. < 3 t/u 50 30 50 30 50 3.1 

2112 2 - p.c. 3 - 15 t/u 100 50 200 50 200 4.1 

2112 3 - p.c. >= 15 t/u 200 100 300 100 300 4.2 

212   Papier- en kartonwarenfabrieken 30 30 100 30 100 3.2 

2121.2 0 Golfkartonfabrieken:             

2121.2 1 - p.c. < 3 t/u 30 30 100 30 100 3.2 

2121.2 2 - p.c. >= 3 t/u 50 30 200 30 200 4.1 

22 - 

UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE 

VAN OPGENOMEN MEDIA             

221   Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10 0 10 1 

2221   Drukkerijen van dagbladen 30 0 100 10 100 3.2 

2222   Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) 30 0 100 10 100 3.2 

2222.6   Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30 0 30 2 

2223 A Grafische afwerking 0 0 10 0 10 1 

2223 B Binderijen 30 0 30 0 30 2 

2224   Grafische reproduktie en zetten 30 0 10 10 30 2 

2225   Overige grafische aktiviteiten 30 0 30 10 30 2 

223   Reproduktiebedrijven opgenomen media 0 0 10 0 10 1 
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23 

 

- 

AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; 

BEWERKING SPLIJT-/KWEEKSTOFFEN             

2320.2 A Smeeroliën- en vettenfabrieken 50 0 100 30 100 3.2 

2320.2 B Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie 300 0 100 50 300 4.2 

2320.2 C Aardolieproduktenfabrieken n.e.g. 300 0 200 50 300 4.2 

24 - 

VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE 

PRODUKTEN             

2411 0 Vervaardiging van industriële gassen:             

2412   Kleur- en verfstoffenfabrieken 200 0 200 200 200 4.1 

2413 0 Anorg. chemische grondstoffenfabrieken:             

2413 1 - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 100 30 300 300 300 4.2 

2414.1 

A

0 Organ. chemische grondstoffenfabrieken:             

2414.1 

A

1 - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 300 10 200 300 300 4.2 

2414.1 

B

0 Methanolfabrieken:             

2414.1 

B

1 - p.c. < 100.000 t/j 100 0 200 100 200 4.1 

2414.1 

B

2 - p.c. >= 100.000 t/j 200 0 300 200 300 4.2 

2414.2 0 Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synth.):             

2414.2 1 - p.c. < 50.000 t/j 300 0 200 100 300 4.2 

242 0 Landbouwchemicaliënfabrieken:             

243   Verf, lak en vernisfabrieken 300 30 200 300 300 4.2 

2441 0 Farmaceutische grondstoffenfabrieken:             

2441 1 - p.c. < 1.000 t/j 200 10 200 300 300 4.2 

2442 0 Farmaceutische produktenfabrieken:             

2442 1 - formulering en afvullen geneesmiddelen 50 10 50 50 50 3.1 

2442 2 - verbandmiddelenfabrieken 10 10 30 10 30 2 

2451   Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken 300 100 200 100 300 4.2 

2452   Parfumerie- en cosmeticafabrieken 300 30 50 50 300 4.2 

2462 0 Lijm- en plakmiddelenfabrieken:             

2462 1 - zonder dierlijke grondstoffen 100 10 100 50 100 3.2 

2464   Fotochemische produktenfabrieken 50 10 100 50 100 3.2 

2466 A Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken 50 10 50 50 50 3.1 

2466 B Overige chemische produktenfabrieken n.e.g. 200 30 100 200 200 4.1 

247   Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken 300 30 300 200 300 4.2 

25 - 

VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN 

RUBBER EN KUNSTSTOF             

2511   Rubberbandenfabrieken 300 50 300 100 300 4.2 

2512 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:             

2512 1 - vloeropp. < 100 m2 50 10 30 30 50 3.1 

2512 2 - vloeropp. >= 100 m2 200 50 100 50 200 4.1 

2513  Rubber-artikelenfabrieken 100 10 50 50 100 3.2 

252 0 Kunststofverwerkende bedrijven:             

252 1 - zonder fenolharsen 200 50 100 100 200 4.1 

252 2 - met fenolharsen 300 50 100 200 300 4.2 

26 - 

VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, 

CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN             

261 0 Glasfabrieken:             

261 1 - glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j 30 30 100 30 100 3.2 

261 2 - glas en glasprodukten, p.c. >= 5.000 t/j 30 100 300 50 300 4.2 



 115 

261 3 - glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 t/j 300 100 100 30 300 4.2 

2615   Glasbewerkingsbedrijven 10 30 50 10 50 3.1 

262, 263 0 Aardewerkfabrieken:             

262, 263 1 - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 10 10 30 10 30 2 

262, 263 2 - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW 30 50 100 30 100 3.2 

264 A Baksteen en baksteenelementenfabrieken 30 200 200 30 200 4.1 

264 B Dakpannenfabrieken 50 200 200 100 200 4.1 

2652 0 Kalkfabrieken:             

2652 1 - p.c. < 100.000 t/j 30 200 200 30 200 4.1 

2653 0 Gipsfabrieken:             

2653 1 - p.c. < 100.000 t/j 30 200 200 30 200 4.1 

2661.1 0 Betonwarenfabrieken:             

2661.1 1 - zonder persen, triltafels en bekistingtrille 10 100 200 30 200 4.1 

2661.1 2 

- met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. < 100 

t/d 10 100 300 30 300 4.2 

2661.2 0 Kalkzandsteenfabrieken:             

2661.2 1 - p.c. < 100.000 t/j 10 50 100 30 100 3.2 

2661.2 2 - p.c. >= 100.000 t/j 30 200 300 30 300 4.2 

2662   Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken 50 50 100 30 100 3.2 

2663, 2664 0 Betonmortelcentrales:             

2663, 2664 1 - p.c. < 100 t/u 10 50 100 100 100 3.2 

2663, 2664 2 - p.c. >= 100 t/u 30 200 300 50 300 4.2 

2665, 2666 0 

Vervaardiging van produkten van beton, 

(vezel)cement en gips:             

2665, 2666 1 - p.c. < 100 t/d 10 50 100 50 100 3.2 

2665, 2666 2 - p.c. >= 100 t/d 30 200 300 200 300 4.2 

267 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:             

267 1 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m2 10 30 100 0 100 3.2 

267 3 - met breken, zeven of drogen,   v.c. < 100.000 t/j 10 100 300 10 300 4.2 

2681   Slijp- en polijstmiddelen fabrieken 10 30 50 10 50 3.1 

2682 

A

0 Bitumineuze materialenfabrieken:             

2682 

A

1 - p.c. < 100 t/u 300 100 100 30 300 4.2 

2682 

B

0 Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol):             

2682 

B

1 - steenwol, p.c. >= 5.000 t/j 100 200 300 30 300 4.2 

2682 

B

2 - overige isolatiematerialen 200 100 100 50 200 4.1 

2682 C Minerale produktenfabrieken n.e.g. 50 50 100 50 100 3.2 

2682 

D

0 Asfaltcentrales: p.c.< 100 ton/uur 100 50 200 30 200 4.1 

2682 

D

1 - asfaltcentrales, p.c. >= 100 ton/uur 200 100 300 50 300 4.2 

27 - VERVAARDIGING VAN METALEN             

273 0 

Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en 

profielzetterijen:             

273 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 300 30 300 4.2 

274 

A

0 Non-ferro-metaalfabrieken:             

274 

A

1 - p.c. < 1.000 t/j 100 100 300 30 300 4.2 

2751, 2752 0 IJzer- en staalgieterijen/ -smelterijen:             
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2751, 2752 1 - p.c. < 4.000 t/j 100 50 300 30 300 4.2 

2753, 2754 0 Non-ferro-metaalgieterijen/ -smelterijen:             

2753, 2754 1 - p.c. < 4.000 t/j 100 50 300 30 300 4.2 

28 - 

VERVAARD. VAN PRODUKTEN VAN METAAL 

(EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.)             

281 0 Constructiewerkplaatsen:             

281 1 - gesloten gebouw 30 30 100 30 100 3.2 

281 2 - in open lucht, p.o. < 2.000 m2 30 50 200 30 200 4.1 

281 3 - in open lucht, p.o. >= 2.000 m2 50 200 300 30 300 4.2 

2821 0 Tank- en reservoirbouwbedrijven:             

2821 1 - p.o. < 2.000 m2 30 50 300 30 300 4.2 

2822, 2830   

Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren 

en stoomketels 30 30 200 30 200 4.1 

284 A Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven 10 30 200 30 200 4.1 

284 B Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. 50 30 100 30 100 3.2 

2851 0 Metaaloppervlaktebehandelings-bedrijven:             

2851 1 - algemeen 50 50 100 50 100 3.2 

2851 

1

0 - stralen 30 200 200 30 200 4.1 

2851 

1

1 - metaalharden 30 50 100 50 100 3.2 

2851 

1

2 - lakspuiten en moffelen 100 30 100 50 100 3.2 

2851 2 - scoperen (opspuiten van zink) 50 50 100 30 100 3.2 

2851 3 - thermisch verzinken 100 50 100 50 100 3.2 

2851 4 - thermisch vertinnen 100 50 100 50 100 3.2 

2851 5 

- mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, 

polijsten) 30 50 100 30 100 3.2 

2851 6 - anodiseren, eloxeren 50 10 100 30 100 3.2 

2851 7 - chemische oppervlaktebehandeling 50 10 100 30 100 3.2 

2851 8 - emailleren 100 50 100 50 100 3.2 

2851 9 

- galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, 

verkoperen ed) 30 30 100 50 100 3.2 

2852 1 Overige metaalbewerkende industrie 10 30 100 30 100 3.2 

287 

A

0 Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:             

287 

A

1 - p.o. < 2.000 m2 30 50 200 30 200 4.1 

287 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. 30 30 100 30 100 3.2 

29 - 

VERVAARDIGING VAN MACHINES EN 

APPARATEN             

29 0 Machine- en apparatenfabrieken:             

29 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 100 30 100 3.2 

29 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 30 200 30 200 4.1 

29 3 

- met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 

MW 50 30 300 30 300 4.2 

30 - 

VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN 

COMPUTERS             

30 A Kantoormachines- en computerfabrieken 30 10 30 10 30 2 

31 - 

VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. 

MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.             

311   Elektromotoren- en generatorenfabrieken 200 30 30 50 200 4.1 

312   Schakel- en installatiemateriaalfabrieken 200 10 30 50 200 4.1 

313   Elektrische draad- en kabelfabrieken 100 10 200 100 200 4.1 
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314   Accumulatoren- en batterijenfabrieken 100 30 100 50 100 3.2 

315   Lampenfabrieken 200 30 30 300 300 4.2 

316  Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 30 10 30 2 

32 - 

VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, 

TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH.             

321 t/m 

323   

Vervaardiging van audio-, video- en telecom-

apparatuur e.d. 30 0 50 30 50 3.1 

3210   Fabrieken voor gedrukte bedrading 50 10 50 30 50 3.1 

33 - 

VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE 

APPARATEN EN INSTRUMENTEN             

33 A 

Fabrieken voor medische en optische apparaten 

en instrumenten e.d. 30 0 30 0 30 2 

34   

VERVAARDIGING VAN AUTO'S, 

AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS             

341 0 Autofabrieken en assemblagebedrijven             

341 1 - p.o. < 10.000 m2 100 10 200 30 200 4.1 

341 2 - p.o. >= 10.000 m2 200 30 300 50 300 4.2 

3420.1   Carrosseriefabrieken 100 10 200 30 200 4.1 

3420.2   Aanhangwagen- en opleggerfabrieken 30 10 200 30 200 4.1 

343   Auto-onderdelenfabrieken 30 10 100 30 100 3.2 

35 - 

VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN 

(EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS)             

351 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:             

351 1 - houten schepen 30 30 50 10 50 3.1 

351 2 - kunststof schepen 100 50 100 50 100 3.2 

351 3 - metalen schepen < 25 m 50 100 200 30 200 4.1 

352 0 Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:             

352 1 - algemeen 50 30 100 30 100 3.2 

352 2 

- met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 

MW 50 30 300 30 300 4.2 

353 0 Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:             

353 1 - zonder proefdraaien motoren 50 30 200 30 200 4.1 

354   Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 30 10 100 30 100 3.2 

355   Transportmiddelenindustrie n.e.g. 30 30 100 30 100 3.2 

36 - 

VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE 

GOEDEREN N.E.G.             

361 1 Meubelfabrieken 50 50 100 30 100 3.2 

361 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 0 10 10 0 10 1 

362   Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10 10 30 2 

363   Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30 10 30 2 

364   Sportartikelenfabrieken 30 10 50 30 50 3.1 

365   Speelgoedartikelenfabrieken 30 10 50 30 50 3.1 

3661.2   Vervaardiging van overige goederen n.e.g. 30 10 50 30 50 3.1 

37 - VOORBEREIDING TOT RECYCLING             

372 

A

0 Puinbrekerijen en -malerijen:             

372 

A

1 - v.c. < 100.000 t/j 30 100 300 10 300 4.2 

372 B Rubberregeneratiebedrijven 300 50 100 50 300 4.2 

372 C Afvalscheidingsinstallaties 200 200 300 50 300 4.2 

45 - BOUWNIJVERHEID             

45 0 Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m2 10 30 100 10 100 3.2 

45 1 - bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m2 10 30 50 10 50 3.1 

45 2 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 10 30 50 10 50 3.1 
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1000 m2 

45 3 

- aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 

1000 m2 0 10 30 10 30 2 

50 - 

HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, 

MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS             

501, 502, 

504   

Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en 

servicebedrijven 10 0 30 10 30 2 

502   Groothandel in vrachtauto's (incl. import) 10 10 100 10 100 3.2 

5020.4 A Autoplaatwerkerijen 10 30 100 10 100 3.2 

5020.4 B Autobeklederijen 0 0 10 10 10 1 

5020.4 C Autospuitinrichtingen 50 30 30 30 50 3.1 

5020.5   Autowasserijen 10 0 30 0 30 2 

503, 504   

Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -

accessoires 0 0 30 10 30 2 

505 0 Benzineservisestations:             

505 1 - met LPG > 1000 m3/jr 30 0 30 200 200 4.1 

505 2 - met LPG < 1000 m3/jr 30 0 30 50 50 3.1 

505 3 - zonder LPG 30 0 30 10 30 2 

51 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING             

511   Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 10 0 10 1 

5121 0 Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders 30 30 50 30 50 3.1 

5121 1 

Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders met 

een verwerkingscapaciteit van 500 ton/uur of 

meer 100 100 300 50 300 4.2 

5122   Grth in bloemen en planten 10 10 30 0 30 2 

5123   Grth in levende dieren 50 10 100 0 100 3.2 

5124   Grth in huiden, vellen en leder 50 0 30 0 50 3.1 

5125, 5131   

Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-

aardappelen 30 10 30 50 50 3.1 

5132, 5133   

Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, 

spijsoliën 10 0 30 50 50 3.1 

5134   Grth in dranken 0 0 30 0 30 2 

5135   Grth in tabaksprodukten 10 0 30 0 30 2 

5136   Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30 0 30 2 

5137   Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10 30 0 30 2 

5138, 5139   Grth in overige voedings- en genotmiddelen 10 10 30 10 30 2 

514   Grth in overige consumentenartikelen 10 10 30 10 30 2 

5151.1 0 Grth in vaste brandstoffen:             

5151.1 1 - klein, lokaal verzorgingsgebied 10 50 50 30 50 3.1 

5151.2 0 Grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen:             

5151.2 1 - vloeistoffen, o.c. < 100.000 m3 50 0 50 200 200 4.1 

5151.2 3 - tot vloeistof verdichte gassen 50 0 50 300 300 4.2 

5151.3   Grth minerale olieprodukten (excl. brandstoffen) 100 0 30 50 100 3.2 

5152.1 0 Grth in metaalertsen:             

5152.1 1 - opslag opp. < 2.000 m2 30 300 300 10 300 4.2 

5152.2 /.3   Grth in metalen en -halffabrikaten 0 10 100 10 100 3.2 

5153 0 Grth in hout en bouwmaterialen:             

5153 1 - algemeen: b.o. > 2000 m2 0 10 50 10 50 3.1 

5153.4 4 zand en grind:             

5153.4 5 - algemeen: b.o. > 200 m2 0 30 100 0 100 3.2 

5154 0 

Grth in ijzer- en metaalwaren en 

verwarmingsapparatuur:             

5154 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m2 0 0 50 10 50 3.1 
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5155.1   Grth in chemische produkten 50 10 30 100 100 3.2 

5156   Grth in overige intermediaire goederen 10 10 30 10 30 2 

5157 0 Autosloperijen: b.o. > 1000 m2 10 30 100 30 100 3.2 

5157.2/3 0 

Overige groothandel in afval en schroot: b.o. > 

1000 m2 10 30 100 10 100 3.2 

5162 0 Grth in machines en apparaten:             

5162 1 - machines voor de bouwnijverheid 0 10 100 10 100 3.2 

5162 2 - overige 0 10 50 0 50 3.1 

517   

Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, 

vakbenodigdheden e.d. 0 0 30 0 30 2 

52 - REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN             

527   

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

motorfietsen) 0 0 10 10 10 1 

60 - VERVOER OVER LAND             

6022   Taxibedrijven 0 0 30 0 30 2 

6023   Touringcarbedrijven 10 0 100 0 100 3.2 

6024 0 

Goederenwegvervoerbedrijven (zonder 

schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m2 0 0 100 30 100 3.2 

6024 1 

- Goederenwegvervoerbedrijven (zonder 

schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m2 0 0 50 30 50 3.1 

63 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER             

6311.2 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart:             

6311.2 2 - stukgoederen 0 10 100 50 100 3.2 

6312   Veem- en pakhuisbedrijven, koelhuizen 30 10 50 50 50 3.1 

64 - POST EN TELECOMMUNICATIE             

641   Post- en koeriersdiensten 0 0 30 0 30 2 

642 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 0 10 1 

71 - 

VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, 

MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN             

711   Personenautoverhuurbedrijven 10 0 30 10 30 2 

712  

Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. 

personenauto's) 10 0 50 10 50 3.1 

713   Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 10 0 50 10 50 3.1 

714   Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 10 10 30 10 30 2 

72 - 

COMPUTERSERVICE- EN 

INFORMATIETECHNOLOGIE             

72 A 

Computerservice- en informatietechnologie-

bureau's e.d. 0 0 10 0 10 1 

73 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK             

731   

Natuurwetenschappelijk speur- en 

ontwikkelingswerk 30 10 30 30 30 2 

732   

Maatschappij- en geesteswetenschappelijk 

onderzoek 0 0 10 0 10 1 

74 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING             

74 A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren 0 0 10 0 10 1 

747   Reinigingsbedrijven voor gebouwen 50 10 30 30 50 3.1 

7481.3   Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 10 30 2 

7484.3   Veilingen voor landbouw- en visserijprodukten 50 30 200 50 200 4.1 

7484.4   Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 0 0 10 0 10 1 

75 - 

OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, 

SOCIALE VERZEKERINGEN             

7525   Brandweerkazernes 0 0 50 0 50 3.1 

90 - MILIEUDIENSTVERLENING             

9001 A RWZI's en gierverwerkingsinricht., met afdekking             
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0 voorbezinktanks: 

9002.1 A Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d. 50 30 50 10 50 3.1 

9002.1 B Gemeentewerven (afval-inzameldepots) 30 30 50 30 50 3.1 

9002.2 

A

0 Afvalverwerkingsbedrijven:             

9002.2 

A

2 - kabelbranderijen 100 50 30 10 100 3.2 

9002.2 

A

4 - pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) 50 10 30 10 50 3.1 

9002.2 

A

5 - oplosmiddelterugwinning 100 0 10 30 100 3.2 

9002.2 

A

6 

- afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch 

vermogen > 75 MW 300 200 300 50 300 4.2 

9002.2 

A

7 - verwerking fotochemisch en galvano-afval 10 10 30 30 30 2 

9002.2 

C

0 Composteerbedrijven:             

9002.2 

C

1 - niet-belucht v.c. < 5.000 ton/jr 300 100 50 10 300 4.2 

9002.2 

C

3 - belucht v.c. < 20.000 ton/jr 100 100 100 10 100 3.2 

9002.2 

C

4 - belucht v.c. > 20.000 ton/jr 200 200 100 30 200 4.1 

9002.2 

C

5 - GFT in gesloten gebouw 200 50 100 100 200 4.1 

93 - OVERIGE DIENSTVERLENING             

9301.1 A Wasserijen en strijkinrichtingen 30 0 50 30 50 3.1 

9301.1 B Tapijtreinigingsbedrijven 30 0 50 30 50 3.1 

9301.2   Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30 30 30 2 

9301.3 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30 0 30 2 
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Bijlage 2 Parkeernormen 

In tabel 1 is per functie een parkeernorm opgenomen. De parkeernorm geeft het aantal 
parkeerplaatsen weer dat minimaal dient te worden gerealiseerd. Deze parkeerplaatsen kunnen 
zowel op eigen terrein als in het openbaar gebied worden gerealiseerd. Parkeerplaatsen op eigen 
terrein bij woningen worden geteld zoals weergegeven in tabel 2. 

Tabel 1: parkeernormen per bestemming en functie 
Bestemming / functie Parkeernorm 

Agrarisch (A) 
bedrijfswoning 2 parkeerplaatsen per bedrijfswoning 

Agrarisch – Paardenhouderij (A-PH) 
manege 0,5 parkeerplaats per paardenbox 

Bedrijf (B) 
bedrijfswoningen 1,5 parkeerplaats per bedrijfswoning 
garagebedrijf / werkplaats 1,5 parkeerplaats per 100 m2 b.v.o. 
productiebedrijf 1,5 parkeerplaats per 100 m2 b.v.o. 
opslag 0,5 parkeerplaats per 100 m2 b.v.o. 

verkooppunt motorbrandstoffen 2 parkeerplaatsen per verkooppunt 
hovenier 2 parkeerplaatsen per bedrijf 
overige bedrijven 2 parkeerplaatsen per 100 m2 b.v.o. 

Detailhandel 1 (DH-1) 
detailhandel 2,5 parkeerplaatsen per 100 m2 b.v.o. 
woningen 1,5 parkeerplaats per woning 

Detailhandel 2 (DH-2) 
detailhandel 2,5 parkeerplaatsen per 100 m2 b.v.o. 
woningen 1,5 parkeerplaats per woning 
café / bar 4 parkeerplaatsen per 100 m2 b.v.o. 
cafetaria / snackbar 4 parkeerplaatsen per 100 m2 b.v.o. 

restaurant  / eetcafé 8 parkeerplaatsen per 100 m2 b.v.o. 

Gemengd (GD) 
detailhandel 2,5 parkeerplaatsen per 100 m2 b.v.o. 
dienstverlening / kantoren met baliefunctie 2 parkeerplaatsen per 100 m2 b.v.o. 
kantoren zonder baliefunctie 1,5 parkeerplaatsen per 100 m2 b.v.o. 

maatschappelijke voorzieningen met baliefunctie 2 parkeerplaatsen per 100 m2 b.v.o. 
ambachtelijke bedrijven 1,5 parkeerplaats per 100 m2 b.v.o. 
zorgvoorzieningen 2 parkeerplaatsen per 100 m2 b.v.o. 
woningen 2 parkeerplaatsen per woning 
zorgwoning 0,5 parkeerplaats per woning 
café / bar 4 parkeerplaatsen per 100 m2 b.v.o. 
cafetaria / snackbar 4 parkeerplaatsen per 100 m2 b.v.o. 

restaurant  / eetcafé 8 parkeerplaatsen per 100 m2 b.v.o. 
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Horeca (H) 
restaurant  / eetcafé 8 parkeerplaatsen per 100 m2 b.v.o. 
hotel / pension 1 parkeerplaats per kamer 

woningen 2 parkeerplaatsen per woning 

Kantoor (K) 
kantoren 1,5 parkeerplaatsen per 100 m2 b.v.o. 

Maatschappelijk (M) 
basisonderwijs 0,5 parkeerplaats per leslokaal *) 
kinderdagverblijf / buitenschoolse opvang 0,6 per arbeidsplaats *) 
zorginstelling / verzorgingshuis / verpleeghuis 0,5 parkeerplaats per wooneenheid 
sociaal-culturele voorziening 4 parkeerplaatsen per 100 m2 b.v.o. 
artsenpraktijk / kruisgebouw 1,5 parkeerplaats per behandelkamer (min. 3) 
woningen 2 parkeerplaatsen per woning 

maatschappelijke voorziening overig 2,8 parkeerplaats per 100 m2 b.v.o. 

Water (WA) 
ligplaats partyschepen 25 parkeerplaatsen per ligplaats 

Wonen (W) en Woongebied (WG) 
grondgebonden woningen 2 parkeerplaatsen per woning 

gestapelde woningen / appartementen 1,5 parkeerplaats per woning 

*) deze parkeernorm is exclusief de parkeerruimte t.b.v. halen en brengen (“kiss and ride”) 

Rekenmethodiek parkeren eigen terrein woningen 
In beginsel moet per nieuw te bouwen woning het in de tabel genoemde aantal parkeerplaatsen 
worden gerealiseerd. Deze parkeerplaatsen kunnen zowel op eigen terrein als in het openbaar gebied 
worden aangelegd.  

Rekenwaarden parkeerplaatsen op eigen terrein bij woningen 
Indien er parkeerplaatsen op eigen terrein van woningen worden gerealiseerd, mogen deze plaatsen 
als parkeercapaciteit worden meegerekend volgens de rekenwaarden, zoals opgenomen in tabel 2. 

Tabel 2: Rekenwaarden parkeerplaatsen op eigen terrein bij woningen 
Parkeervoorziening Theoretisch 

aantal 
Rekenwaarde  Opmerking 

Enkele oprit zonder garage 1 0,8 oprit min. 5 meter lang 

Lange oprit zonder garage 2 1,0 oprit min. 10 meter lang 

Dubbele oprit zonder garage 2 1,7 oprit min. 4,5 meter breed 

Garage zonder oprit (bij woning) 1 0,4 

Garagebox (niet bij woning) 1 0,5 

Garage met enkele oprit 2 1,0 oprit min. 5 meter lang 

Garage met lange oprit 3 1,3 oprit min. 10 meter lang 

Garage met dubbele oprit 3 1,8 oprit min. 4,5 meter breed 
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Toelichting: voorbeeld: een enkele oprit zonder garage telt mee als 0,8 parkeerplaats 
 
































