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Zaaknummer :  

Programma : Wonen en ruimte 

Onderwerp : Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 
bedrijventerrein 't Heen 

  

  
Katwijk, 21 mei 2013. 
 

Inleiding 
 
Bestemmingsplan “Bedrijventerrein ’t Heen” is een actualisering van verouderde bestemmingsplannen (ouder dan 
10 jaar) voor bedrijventerrein ‘t Heen. Indien een bestemmingsplan vanaf 1 juli 2013 ouder is dan 10 jaar kunnen er 
geen bouwleges geïnd worden voor bouwplannen gelegen binnen het betreffende bestemmingsplan. Dit geldt 
eveneens voor de vigerende bestemmingsplannen Bedrijventerrein ’t Heen 1999 en landelijk gebied gemeente 
Noordwijk, die nu voor dit plangebied gelden. Deze plannen zullen dus per 1 juli 2013 moeten zijn geactualiseerd. Bij 
deze herziening van het bestemmingsplan zijn al afgegeven bouwvergunningen opgenomen in het nieuwe plan. 
 
In het kader van de revitalisering van ’t Heen is een visie opgesteld (zaaknr. 2012-014348, vastgesteld op 27 
september 2012), waarvan de uitgangspunten zijn opgenomen in de herziening van ontwerpbestemmingsplan 
Bedrijventerrein ’t Heen. In vervolg op deze visie is op 31 januari 2013 in de raad het beeldkwaliteitplan vastgesteld 
(zaaknr. 2012-022322). De verschillende beeldkwaliteitgebieden van het beeldkwaliteitplan zijn waar nodig vertaald 
in de regels van het ontwerp bestemmingsplan. 
 
Zienswijzen en Wijzigingen 
Het college heeft op 26 februari 2013 (zaaknr. 2013- 003284) ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan 
“Bedrijventerrein ‘t Heen”. Deze stukken hebben van 8 maart  t/m 18 april2013 ter inzage gelegen. In vervolg hierop 
leggen wij u hierbij het bestemmingsplan “Bedrijventerrein ‘t Heen” voor. De directe aanleiding voor dit voorstel is 
artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening waarin staat dat het vaststellen van een bestemmingsplan een 
bevoegdheid van de gemeenteraad is. 
 

In de periode van de ter inzage legging zijn zestien (16) zienswijzen binnengekomen. In de nota van zienswijzen en 
beantwoording, die als bijlage deel uitmaakt van het bestemmingsplan, zijn deze samengevat weergegeven en is 
aangegeven hoe hiermee is omgegaan. Tien van de reacties hebben geleid tot kleine aanpassingen in het ontwerp 
bestemmingsplan. 
 
Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn wijzigingen in de toelichting, regels, verbeelding en bijlagen 
gedaan naar aanleiding van de ingediende zienswijzen en naar aanleiding van ambtelijke wijzigingen. De 
belangrijkste zijn: 
- In de toelichting is beleid aangepast of toegevoegd, naar aanleiding van zienswijzen en omdat dit ontbrak of 

niet geheel correct was opgenomen: dit betreft o.a. Provinciaal beleid en gemeentelijk archeologisch en 
groenbeleid 

-  In de toelichting zijn wijzigingen of toevoegingen gedaan ten aanzien van inhoudelijke teksten, naar aanleiding 
van zienswijzen en omdat dit  niet geheel correct was opgenomen: dit betreft o.a. een paragraaf over geur, de 
waterparagraaf  en de paragraaf archeologie en de paragraaf externe veiligheid  

 
-  In de regels zijn aanpassingen gedaan, omdat is omdat ambtelijk is gebleken dat dit niet correct is opgenomen  

of ontbrak of om extra flexibiliteit voor de toekomst op te nemen: dit betreft o.a. het toevoegen van 
afwijkingsbevoegdheden van de minimale hoogte en oppervlakte maten en het aanpassen van enkele regels 
voor de beeldkwaliteitsgebieden.  

-  In de regels zijn aanpassingen gedaan naar aanleiding van zienswijzen: dit betreft o.a. de aanpassing van de 
detailhandel in volumineuze goederen (zienswijze Provincie)  en het toevoegen van voorwaarden voor hogere 
opslag. 
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- Op de verbeelding zijn aanpassingen gedaan naar aanleiding van de zienswijzen: dit betreft o.a. het wijzigen van 

de aanduiding detailhandel in volumineuze goederen aan de zuidzijde van de Ambachtsweg  in een 
afwijkingsbevoegdheid met maatbestemmingen voor de bestaande detailhandel in volumineuze goederen. 

- Op de verbeelding zijn aanduidingen toegevoegd of gewijzigd naar aanleiding van zienswijzen of omdat 
ambtelijk is geconstateerd dat deze ontbraken: dit betreft o.a. het toevoegen van aanduidingen voor silo’s en 
masten, aanduidingen voor Bevi-inrichtingen en aaanduidingen voor bestaande kantoren. 

- Op de verbeelding is de dubbelbestemming Archeologie aangepast naar aanleiding van de meest recente 
gegevens. 

 
Wijzigingen naar aanleiding van de oordeeslvormende vergadering van de raad en de daarvoor ingebrachte stukken 
en inspraakreacties: 

- Aangaande Snijderstraat 5a is met betrekking tot de zienswijze en inspraakreactie van reclamant 2 
persoonsgebonden overgangsrecht opgenomen, hiervoor zijn wijzigingen aangebracht in de toelichting, in 
de regels bij artikel 19 en op de verbeelding ter plaatse van de bestemming Groen. 

- Aangaande de Smidstraat 7 is middels een ambtelijke wijziging een maatbestemming voor een autosloperij 
opgenomen, hiervoor zijn wijzigingen aangebracht in de toelichting, bijlage bedrijveninventarisatie, de 
regels bij artikel 3.1 en op de verbeelding. 

- Aangaande de Ambachtsweg 22-24 is naar aanleiding vaneen mondelinge toelichting op zienswijze 6 in de 
verbeelding het aanduidingsvlak vergroot, omdat ambtelijk  is geconstateerd dat dit niet correct is 
opgenomen. 

Beoogd resultaat 
 
Een actueel bestemmingsplan voor het plangebied van Bedrijventerrein ’t Heen, op basis van de uitgangspunten van 
de Visie revitalisering ‘t Heen. 

Argumenten 
 
 
1.1. De ingediende zienswijzen zijn allen ontvankelijk en zijn beantwoord 

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken hebben ter inzage gelegen van 8 maart /m 18 april 
2013. Van de zestien zienswijzen zijn er zestien zienswijzen binnen de gestelde termijn ontvangen. Deze zestien 
zienswijzen worden behandeld in de als bijlage 2 opgenomen zienswijzennota.  
 

1.2 De voorgestelde wijzigingen zijn in overeenstemming met de gegronde zienswijzen 
De wijzigingen opgenomen in de “Nota zienswijzen en wijzigingen bestemmingsplan Bedrijventerrein ’t Heen” 
hebben betrekking op de regels en toelichting en vloeien voort uit de ingediende zienswijzen 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 
12, 13, 14 en 16  (zie bijlage 2). Deze wijzigingen zijn doorgevoerd in het ter vaststelling voorliggende 
bestemmingsplan en hebben betrekking op de regels en toelichting. 
 

1.3 De voorgestelde ambtshalve wijzigingen zijn juridisch noodzakelijk 
Vanwege omissies in het ontwerp bestemmingsplan en vanwege het ontbreken van enkele beleidsteksten of 
toelichtende teksten in de toelichting, het  ontbreken van enkele aanduidingen op de verbeelding en omdat het 
nodig bleek enkele regels aan te passen of toe te voegen zijn in de “Nota zienswijzen en 
wijzigingenbestemmingsplan Bedrijventerrein ’t Heen” ambtshalve wijzigingen opgenomen. Deze wijzigingen 
zijn doorgevoerd in het ter vaststelling voorliggende bestemmingsplan en hebben betrekking op de verbeelding, 
regels en toelichting. 
 

2.1  Het bestemmingsplan is in overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening en de betrokken belangen 
zijn op voldoende en juiste wijze afgewogen, waardoor een deel van de zienswijzen niet worden 
onderschreven.  
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Uit de ingediende zienswijzen, 6, 7, 8, 9 en 15 en een deel van zienswijzen 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14 en 16  is 
niet gebleken dat er sprake is van strijd met een goede ruimtelijke ordening noch met het recht. In bijlage 2 
“Nota zienswijzen en wijzigingen bestemmingsplan Bedrijventerrein ’t Heen”  wordt uitvoerig ingegaan op de 
ingediende zienswijzen en uitgelegd waarom de ingediende zienswijzen ongegrond dienen te worden verklaard.  

 
3.1    Er is geen sprake van een aangewezen bouwplan 

Sinds het van kracht worden van de (nieuwe) Wet ruimtelijke ordening dient de raad bij de vaststelling van een 
bestemmingsplan ook te besluiten omtrent het wel of niet vaststellen van een exploitatieplan. Een 
exploitatieplan kan achterwege blijven indien ‘er geen sprake is van een aangewezen bouwplan of het verhaal 
van de kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd’. In 
onderhavig geval is geen sprake van een aangewezen bouwplan. Zodoende wordt aan de raad voorgesteld te 
besluiten om geen exploitatieplan vast te stellen. 
 

4.1    Uit de m.e.r.-beoordeling blijkt dat een m.e.r.-procedure niet hoeft te worden doorlopen 
Ten behoeve van het bestemmingsplan is m.e.r.-beoordeling en voortoets in het kader van de 
Natuurbeschermingsweg uitgevoerd die als bijlagen bij het bestemmingsplan zijn toegevoegd. Uit deze 
beoordeling en bijbehorende voortoets is gebleken dat de wijzigingen in het plan geen belangrijke negatieve 
milieueffecten zullen veroorzaken, waardoor een m.e.r. –procedure  niet nodig  is. 
 

Kanttekeningen 
 
 

Middelen 
 
Het bestemmingsplan “Bedrijventerrein ‘t Heen” betreft een en actualisering van verouderde bestemmingsplan op 
basis van de Visie revitalisering ‘t Heen. Het bestemmingsplan maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Voor 
het bestemmingsplan is daarom geen verplichting tot het opstellen van een exploitatieplan.  
De kosten voor het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan zijn bekostigd uit de kredietaanvraag van 
Revitalisering ’t Heen, zaaknummer 2010-21367. 
 
In het kader van het project Visie revitalisering ’t Heen en de daarmee samenhangende wijzigingen die zijn vertaald 
in het bestemmingsplan, is een planschaderisicoanalyse gemaakt van de veranderingen die zijn opgenomen in het 
ontwerpbestemmingsplan ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan. Deze is samen met een daarop 
gebaseerde taxatie van mogelijke planschade, als bijlage bijgevoegd bij het raadsvoorstel. Hieruit blijkt dat uit de 
aanpassingen in het bestemmingsplan geen planschade volgt (bijlagen 5 en 6). 

Commissie 
Indien van toepassing worden onder dit kopje de aanpassingen beschreven, die naar aanleiding van de 

commissiebehandeling zijn doorgevoerd. 
 
Bij behandeling van het bestemmingsplan in de oordeelsvormende sessie van de raad op 13 juni, hebben twee 
partijen ingesproken. Als gevolg van hun inspraak en naar aanleiding van de vertrouwelijke bijlagen 5 en 6  bleven 
nog enkele vragen over voor beantwoording:  

-  de door Goldstream vermelde toezegging over de groenstrook op te vragen en de raad hierover te 
informeren, 

- nader overleg te hebben over de namens Mebin ingebrachte punten over parkeren en bouwhoogte en de 
raad hierover met een kort verslag te informeren en 

- helderheid over een mogelijke tegenstelling in de vertrouwelijke stukken te geven.  
 
In bijlage 7 en 8 wordt nader ingegaan op deze vragen. Aangaande de inspraakreactie van Goldstream Ovenbouw is 
met betrekking tot de Snijderstraat 5a persoonsgebonden overgangsrecht opgenomen. 
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Uitvoering 
 
Nadat het bestemmingsplan door de raad is vastgesteld, wordt dit besluit bekend gemaakt in de Staatscourant en in 
de Katwijksche post, alsmede via de gemeentelijke website. De bekendmaking wordt tegelijkertijd via elektronische 
weg aan Rijk, provincie, waterschap en andere betrokken bestuursorganen gezonden. Na bekendmaking wordt het 
vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende stukken voor 6 weken  ter inzage gelegd. Digitaal zijn de plannen 
te bezichtigen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Degenen die een zienswijze hebben ingediend en als 
belanghebbende bij het besluit kunnen worden aangemerkt, kunnen gedurende een termijn van zes weken beroep 
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarnaast kan een ieder (voor zover 
belanghebbende zijnde) beroep instellen tegen de wijzigingen die de raad bij de vaststelling heeft aangebracht. 
Tevens ontvangen indieners van de zienswijzen de “Nota zienswijzen en wijzigingen bestemmingsplan 
Bedrijventerrein ‘t Heen” en worden zij uitgenodigd voor behandeling van de zienswijzen in de Raadsvergadering.  
 
De beslissing tot het niet doorlopen van een m.e.r.-procedure wordt eveneens bekend gemaakt in in de Staatscourant 
en in de Katwijksche post, alsmede via de gemeentelijke website. Hiertegen is voor burgers en belanghebbenden 
geen mogelijkheid om bezwaar of beroep aan te tekenen. 

Bijlage(n) 
 
1. Bijlage 1: Bestemmingsplan Bedrijventerrein ’t Heen: 

a. bp BT ’t Heen (toelichting, regels en bijlagen bij regels en toelichting) 
b. bp BT ’t Heen, verbeelding, blad 1, 
c. bp BT ’t Heen, verbeelding, blad 2, 
d. bp BT ’t Heen, verbeelding, blad 3. 

2. Bijlage 2: Nota zienswijzen en wijzigingen bp BT ’t Heen 
3.  Bijlage 3: Zienswijzen 1 t/m 16 bp BT ’t Heen 
4.  Bijlage 4: Adresgegevens reclamanten bp BT ’t Heen (vertrouwelijk) 
5.  Bijlage 5: Planschaderisicoanalyse bp BT ’t Heen (vertrouwelijk) 
6.  Bijlage 6: Taxatie planschadeverhaalsanalyse bp BT ’t Heen (vertrouwelijk) 
7. Bijlage 7: Beantwoording raadsvragen inspraakreactie 
8. Bijlage 8: Beantwoording raadsvraag bijlage 5 en 6 (vertrouwelijk) 
 
 
 Burgemeester en wethouders van Katwijk, 
 De secretaris De burgemeester 
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Raadsbesluit 
 

Zaaknummer :  

Programma : Wonen en ruimte 

Onderwerp : Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 
bedrijventerrein 't Heen 

  

  
 
De raad van de gemeente Katwijk; 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Katwijk van 21 mei 2013; 
gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening;  
 
 

B E S L U I T : 
 
 

1. In te stemmen met de Nota zienswijzen en wijzigingen bestemmingsplan “Bedrijventerrein ‘t Heen” 
(bijlage 2) en het bestemmingsplan “Bedrijventerrein ‘t Heen”gewijzigd vast te stellen conform de 
wijzigingen opgenomen in deze nota; 

2. De ingediende zienswijzen nrs. 1 t/m 16 ontvankelijk te verklaren en de zienswijzen 6, 7, 8, 9 en 15 
ongegrond  en  zienswijzen 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14 en 16  gedeeltelijk ongegrond te verklaren 
conform de nota van zienswijzen en wijzigingen bestemmingsplan “Bedrijventerrein ‘t Heen”. 

3. Te besluiten geen exploitatieplan – als bedoeld in afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening – vast 
te stellen. 

4. Te besluiten geen m.e.r.-procedure te doorlopen als bedoeld in de Wet milieubeheer. 
 
 
 

 
 Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Katwijk 

in zijn openbare vergadering van        
 

 
De griffier De voorzitter 
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Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1  Aanleiding 

Het bedrijventerrein 't Heen kent zijn oorsprong in de jaren '70 van de vorige eeuw en is 

daarmee één van de oudste bedrijventerreinen van de regio. In de jaren '80 en '90 is 't Heen 

ontwikkeld tot het bedrijventerrein zoals het nu is. In de loop der jaren is een ongewenste 

functiemenging opgetreden en wordt op een aantal plekken niet meer voldaan aan de 

parkeernormen. Het bedrijventerrein is inmiddels op een aantal plekken verouderd en hier en 

daar laat de ruimtelijke kwaliteit te wensen over. Essentieel voor het bestaansrecht van 't Heen 

is een impuls, zodat er een vitaal en toekomstbestendig bedrijventerrein ontstaat.  

 

In de Brede Structuurvisie van de gemeente Katwijk is de revitalisering van 't Heen onderdeel 

van het sleutelproject Katwijk Noord. Op basis van deze politieke agendering zijn er 

verschillende visies voor het bedrijventerrein opgesteld. Het bestemmingsplan voor 

bedrijventerrein 't Heen wordt herzien, omdat het ouder is dan 10 jaar. Bij de herziening 

worden de wijzigingen opgenomen die voortkomen uit de ruimtelijke visie 'Revitalisering 't 

Heen' en het daarop gebaseerde beeldkwaliteitskader. Onderhavig bestemmingsplan vormt het 

juridisch-planologische kader voor de revitalisering van het bedrijventerrein en biedt een 

actuele regeling ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan, opdat voldaan wordt aan de 

wettelijke actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen.  

1.2  Ligging plangebied 

Het plangebied van het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein 't Heen betreft het 

bedrijventerrein zoals dat is ingekaderd tussen het Uitwateringskanaal, de provincialeweg 

N206 en de Noordwijkervaart (ook wel de Maandagse Wetering genoemd). Ten opzichte van 

het vigerende bestemmingsplan voor 't Heen is het plangebied van onderhavig 

bestemmingsplan iets vergroot aan de noordzijde van het plan ten behoeve van een 

kantoorpand aan de Lageweg en om een logische grens te kiezen, waarbij wordt aangesloten 

op de gewijzigde gemeentelijke grens. 

 

De globale begrenzing van het plangebied is weergegeven in figuur 1.1.  

1.3  Vigerende bestemmingsplannen 

De uitgangspunten van het vigerende bestemmingsplan zijn grotendeels overgenomen in 

voorliggend bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 't Heen'. Het plan is echter op een aantal 

belangrijke punten aangevuld en gewijzigd op basis van nieuwe inzichten zoals verwoord in de 

ruimtelijke visie 'Revitalisering 't Heen'. 
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Het bestemmingsplan dat voor het overgrote deel vigeert voor het plangebied is het 

bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 't Heen 1999', vastgesteld door de gemeenteraad van 

Katwijk op 29 maart 2001. Voor de noordelijke punt vigeert het bestemmingsplan 'Landelijk 

gebied Achterweg' van de gemeente Noordwijk, door de gemeenteraad vastgesteld op 24 

februari 1998. 

1.4  Leeswijzer 

Het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 't Heen' bestaat uit een toelichting, de planregels en 

een digitale verbeelding. De toelichting is als volgt opgebouwd. Na de inleiding in hoofdstuk 1, 

komt in hoofdstuk 2 het beleidskader van de verschillende overheden aan de orde. Vervolgens 

geeft hoofdstuk 3een beschrijving van de huidige situatie van het gebied. 

In hoofdstuk 4  wordt daarna de planopzet beschreven met daarin de belangrijkste wijzigingen 

ten opzichte van het vigerende plan. Hoofdstuk 5 vormt de onderbouwing van de relvante 

milieu- en omgevingsaspecten. In hoofdstuk 6 wordt de juridische regeling van het plan 

toegelicht. Tot slot worden in hoofdstuk 7 de resultaten van het wettelijk vooroverleg met 

betrokken diensten, besturen en overheden en de resultaten van de uniforme openbare 

voorbereidingsprocedure beschreven. Ook wordt in dit hoofdstuk de economische 

uitvoerbaarheid beschreven en in dit hoofdstuk bevindt zich de paragraaf met betrekking tot 

handhaving. 
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Hoofdstuk 2  Beleidskader 

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de beleidsonderdelen van verschillende overheden en 

organen, voor zover het beleid van belang is voor de ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van 

het plangebied. Tot slot wordt in dit hoofdstuk een beschrijving gegeven van de visie op het 

plangebied. 

2.1  Rijksbeleid 

Wet ruimtelijke ordening (Wro) / Besluit ruimtelijke ordening (Bro) (2008) 

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) regelt hoe ruimtelijke plannen tot stand komen en gewijzigd 

worden. Zowel het rijk, de provincies als de gemeente hebben de bevoegdheid om ruimtelijke 

plannen op te stellen. Hiervan is het bestemmingsplan het belangrijkste instrument, welke ook 

juridisch bindend is.  

Als ruimtelijk toetsingskader worden door rijk, provincies en gemeenten structuurvisie's 

vastgesteld. Het is de bedoeling dat de structuurvisie's op elkaar worden afgestemd en als 

uitgangspunt gelden voor bestemmingsplannen, wijzigings- of uitwerkingsplannen, 

inpassingsplannen en omgevingsvergunningen waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste 

lid, onderdeel a, onder 3 van de Wabo van het bestemmingsplan wordt afgeweken. Een 

gemeente kan daar alleen van afwijken indien er een goede motivering voor is. Rijk en 

provincies kunnen kaders stellen waarbinnen de gemeenten kunnen opereren, met 

zogenoemde reactieve en proactieve aanwijzingen.  

De bestemmingsplanprocedure is in de nieuwe wet teruggebracht van ruim een jaar naar 26 

weken. Indien er sprake is van meerdere samenhangende besluiten en plannen is het mogelijk 

de procedure te vereenvoudigen door middel van een coördinatieregeling.  

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is de Wro verder uitgewerkt ten behoeve van de 

uitvoering. Onder andere bevat het Bro bepalingen over de verplichting om ruimtelijke visies, 

plannen, besluiten, verordeningen of algemene maatregelen van bestuur digitaal 

('elektronisch') beschikbaar te stellen. Alle ruimtelijke plannen zijn te vinden op 

www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Ook bevat het besluit gedetailleerde bepalingen over de vormgeving en inhoud van ruimtelijke 

plannen, overgangsrecht voor bestaande gebouwen, bouwwerken of bestaand gebruik, de 

procedure voor het afhandelen van een planschadeverzoek en bepalingen over het 

exploitatieplan en subsidieregelingen.  

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) /Besluit omgevingsrecht (Bor) 

(2010) 

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking 

getreden. De Wabo heeft ca. 25 regelingen geïntegreerd. Bouw-, milieu-, natuur- en 

monumenten-vergunningen, zijn opgegaan in één vergunning, de omgevingsvergunning. 

Burgers en ondernemers krijgen te maken met één loket, één beschikking en één procedure. 

De aanvraag kan digitaal worden gedaan en behandeld.  
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Voor de uitvoering van de Wabo zijn regels uitgewerkt in het Besluit omgevingsrecht (Bor). In 

dit besluit is vastgelegd voor welke activiteiten omgevingsvergunning dient te worden 

aangevraagd, onder welke voorwaarden en wat de relatie is met het bestemmingsplan. Nieuwe 

bestemmingsplannen dienen te worden afgestemd op de bepalingen en terminologie in Wabo 

en Bor.  

 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012) 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 vastgesteld. Deze 

beschrijft  in welke infrastructuurprojecten het kabinet de komende jaren wil investeren. En op 

welke manier de bestaande infrastructuur beter benut kan worden. Ook is aandacht besteed 

aan leefomgeving, milieu en natuur, voorzover het nationale belangen betreft. Provincies en 

gemeentes krijgen in de plannen meer bewegingsvrijheid op het gebied van ruimtelijke 

ordening.  

 

In de Structuurvisie en de daaraan gekoppelde Visie Erfgoed en Ruimte (Kiezen voor karakter) 

wordt Katwijk genoemd als 'Strook Atlantikwall' met als kenmerken: 

 herbouwde vissersplaats met gesloten bebouwing; 

 familiebadplaats aan boulevard; 

 individuele en kleinschalige bebouwing in traditionele en sobere bouwstijl. 

 

MvB algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 

Voor de doorwerking van de rijksbelangen in plannen van lagere overheden, is het Barro 

opgesteld. Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) is op 30 december 2011 

(grotendeels) in werking getreden en omvat alle ruimtelijke rijksbelangen die juridisch 

doorwerken op het niveau van bestemmingsplannen. Het gaat om kaders voor onder meer het 

bundelen van verstedelijking, de bufferzones, de Ecologische Hoofdstructuur, de kust, grote 

rivieren, militaire terreinen, mainportontwikkeling van Rotterdam en de Waddenzee. Met het 

Barro maakt het Rijk proactief duidelijk waar provinciale verordeningen en gemeentelijke 

bestemmingsplannen aan moeten voldoen. Met het opstellen van onderhavig bestemmingsplan 

is het Barro als uitgangspunt genomen.  

2.2  Provinciaal beleid 

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2020 (2010) 

Een concurrerend, aantrekkelijk internationaal profiel, een duurzame en klimaatbestendige 

deltaprovincie, divers en samenhangend stedelijk netwerk, stad en land verbonden en een 

vitaal, divers en aantrekkelijk landschap, dat zijn de vijf integrale ruimtelijke hoofdopgaven die 

de basis vormen voor de structuurvisie 'Visie op Zuid-Holland'. In deze Visie op Zuid-Holland 

beschrijft de provincie haar doelstellingen en provinciale belangen. De structuurvisie geeft een 

doorkijk naar 2040 en de visie voor 2020 met bijbehorende uitvoeringsstrategie. Samen met 

inwoners en betrokken partijen wil de provincie het toekomstbeeld van Zuid-Holland invullen. 

De nieuwe Structuurvisie is in de plaats gekomen van de vier streekplannen en de Nota Regels 

voor Ruimte. Op 2 juli 2010 heeft Provinciale Staten de structuurvisie definitief vastgesteld. 

Jaarlijks wordt de visie op onderdelen geactualiseerd.  

 

Provinciale verordening Ruimte (2010) 

In de provinciale verordening zijn de zaken die generiek van aard zijn (relevant voor alle 

gemeenten of een bepaalde groep gemeenten) en in eerste instantie vooral een werend of 

beperkend karakter hebben vastgelegd.  
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De provincie acht de borging hiervan van groot belang. Tevens zijn de nationale belangen zoals 

vastgelegd in de AMvB Ruimte ook in de provinciale verordening opgenomen ten behoeve van 

een doorwerking in de gemeentelijke bestemmingsplannen. Tot slot zijn in de verordening 

regels gesteld over de inhoud van bestemmingsplannen en de inhoud van de toelichting van 

bestemmingsplannen. De verordening heeft slechts betrekking op een beperkt aantal 

onderwerpen. In de verordening is onder andere vastgelegd dat er in principe geen 

verstedelijking buiten bebouwingscontouren (geen nieuwe vestiging of uitbreiding van 

stedelijke functies, intensieve recreatieve functies of bebouwing voor extensieve recreatieve 

functies) mag plaatsvinden. Alleen onder bepaalde voorwaarden kunnen bebouwingscontouren 

worden aangepast. 

 

Het bedrijventerrein 't Heen heeft een provinciaal belang vanwege de oppervlakte van het 

terrein en de mogelijkheid voor bedrijven met een hoge milieucategorie om zich er te vestigen. 

Voor het bedrijventerrein heeft de provincie in de verordening enkele uitgangspunten 

geformuleerd, welke op onderstaand figuur zijn weergegeven. 

 

 

 

Figuur 2.2 Uitsnede verbeelding behorend bij Provinciale Verordening Ruimte, thema economie 
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Bedrijfswoningen en hoogste milieucategorie 

Het bedrijventerrein 't Heen is door de provincie aangewezen als bedrijventerrein waar 

bedrijven uit de hoogst mogelijke milieucategorie van de Staat van Bedrijfsactiviteiten passend 

bij de omgeving van het bedrijventerrein mogelijk gemaakt moeten worden. Het 

bedrijventerrein is op basis van de omgeving ingedeeld in gebieden waarvoor verschillende 

milieucategorieën geschikt worden geacht. De hoogst toelaatbare milieucategorie is een 

categorie 5.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten in het midden van het bedrijventerrein. 

Gevoelige bestemmingen leveren beperkingen op voor de gebruiksmogelijkheden van 

bedrijfskavels. Mede om deze reden worden bedrijfswoningen bij bedrijven uitgesloten. In 

onderhavig bestemmingsplan zijn enkel de bedrijfswoningen opgenomen welke legaal 

aanwezig waren op het moment van terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan.  

 

Detailhandel in volumineuze goederen 

De gemeente voorziet langs de zuidzijde van de Ambachtsweg een concentratiegebied voor 

detailhandel in volumineuze goederen. Deze vorm van detailhandel is weliswaar toegestaan 

binnen de provinciale Verordening Ruimte, maar daarnaast is ook bepaald dat 

detailhandelsontwikkelingen van een bepaalde omvang niet zonder meer toegestaan kunnen 

worden.  

Het direct toestaan van detailhandel in volumineuze goederen is zodoende in strijd met de 

Verordening Ruimte. Om die reden is langs de zuidzijde van de Ambachtsweg een 

afwijkingsbevoegdheid opgenomen waarin de voorwaarden van de provincie vertaald zijn. 

Overigens zijn bestaande vestigingen wel direct bestemd door middel van maatwerk.  Dit geldt 

eveneens voor bestaande vestigingen buiten de betreffende zone.  

 

Kantoren 

Nieuwe kantoorontwikkeling dient zoveel mogelijk plaats te vinden in de (hoog)stedelijke 

centra en bij hoogwaardig openbaar vervoer. Het gaat hierbij om de stations en haltes van het 

Zuidvleugelnet (rail) die binnen 10 minuten bereikbaar zijn te voet of met hoogfrequente bus- 

en tramverbindingen. Op het bedrijventerrein 't Heen worden in beginsel geen nieuwe kantoren 

toegestaan, met uitzondering van kleinschalige kantoren of kantoren gerelateerd aan de 

bedrijfsvoering. 

 

Bebouwingscontour 

Om het stedelijk netwerk te versterken hanteert de provincie het uitgangspunt om 

verstedelijking zoveel mogelijk in bestaand bebouwd gebied te concentreren. Hiermee wordt de 

kwaliteit van het bebouwde gebied behouden en versterkt. Daarnaast kan de open ruimte 

buiten de stedelijke gebieden worden behouden voor landbouw, natuur en recreatie. Om dit te 

bereiken zijn het stedelijk netwerk en alle daarbuiten gelegen kernen in Zuid-Holland omgeven 

door bebouwingscontouren. Deze geven de grens van de bebouwingsmogelijkheden voor 

wonen en werken weer. De bebouwingscontouren zijn strak getrokken om het bestaand 

stedelijk gebied en de kernen. Hiermee wordt mede invulling gegeven aan de verplichting uit 

het ontwerp Besluit algemene regels ruimtelijke ordening ('AMvB Ruimte') om het 

bundelingsbeleid van verstedelijking vorm te geven. 
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Figuur 2.3 Uitsnede uit de Actuele bebouwingscontouren kaart (2012) 

 

Bundeling van verstedelijking en economische activiteiten vereist een in onderlinge samenhang 

optimale benutting van het bestaande bebouwde gebied en tegelijk nieuwe bebouwing 

daarbuiten. Het bedrijventerrein 't Heen valt binnen de bebouwingscontour en krijgt middels 

onderhavig bestemmingsplan de mogelijkheid om te intensiveren opdat er optimale benutting 

van het bedrijventerrein plaatsvindt. Voor het overgrote deel van het plangebied is het 

bebouwingspercentage gesteld op 80 van het bouwvlak en geldt er een minimale bouwhoogte 

van 6 m. 
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Provinciale Structuurvisie en Verordening - Actualisering 2011 

Provinciale Staten hebben op 29 februari 2012 de Actualisering 2011 Structuurvisie en 

Verordening Ruimte vastgesteld. De hoofdlijnen, hoofdopgaven en provinciale belangen van 

het ruimtelijk beleid blijven ongewijzigd. De belangrijkste wijzigingen gaan over de volgende 

onderwerpen: 

 verbeterde kwaliteitskaart (effectiever sturen op kwaliteit); 

 kantorenbouw (beperking aantal nieuwe kantorenlocaties): 

 woningbouw (inspelen op ontwikkelingen woningmarkt): 

 glastuinbouw (nieuwe locaties in Binnenmaas en Nieuwkoop, glas-voor-glasregeling, 

SER-ladder): 

 bodemenergie (efficiënt gebruik ondergrond): 

 gemeentelijke verzoeken (beperkte aanpassing bebouwingscontouren en functies). 

 

Daarnaast zijn er technische correcties doorgevoerd voor de volgende onderwerpen: 

 compensatiebeginsel natuur, recreatie en landschap; 

 ecologische Hoofdstructuur en landgoedbiotoop; 

 regionale waterkeringen in Rijnland en Rivierenland. 

 

Provinciale Structuurvisie en Verordening - Actualisering 2012 

De Actualisering 2012 is op 30 januari 2013 door Provinciale Staten vastgesteld. In deze 

actualisering zijn de hoofdlijnen, hoofdopgaven en provinciale belangen van het ruimtelijk 

beleid ongewijzigd gebleven. De meest relevante wijzigingen gaan over de volgende 

onderwerpen: 

 verantwoordelijkheidsverdeling op het gebied van archeologie; 

 ruimtebehoefte bedrijventerreinen; 

 detailhandel (beperken nieuwe winkellocaties, optimaliseren beperkt aantal bestaande 

winkelcentra, restrictieve beleid bij vestiging van detailhandel buiten de centra, 

SER-ladder);  

 fysieke veiligheid (goed onderbouwde risicoverantwoording); 

 groen (kwaliteitsimpuls groengebieden, verbeteren recreatieve netwerk, concentreren 

recreatieve voorzieningen, verruimen kleinschalige recreatieve bebouwing, incidenteel 

grootschalige recreatieve bebouwing, prioritaire nieuwe natuur); 

 ontheffingsmogelijkheden (naar aanleiding van Spoedwet Wro: nieuwe algemene 

ontheffing en nieuwe afwijkingsmogelijkheden voor maatwerk, grootschalige recreatieve 

bebouwing, schuilgelegenheid voor vee en hobbystal en woningen in lintbebouwing op een 

bedrijventerrein, loslaten maximum aantal woningen bij gebiedsgerichte toepassing van 

ruimte-voor-ruimte); 

 erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde (onderzoeksplicht voor Limes bij 

verwachte archeologische waarden en beschermingsplicht bij bekende archeologische 

waarden, naar aanleiding van de nieuwe Barro); 

 primaire en provinciale waterkeringen (andere formulering van tekst in aansluiting bij de 

regeling in het Barro); 

 ladder voor duurzame verstedelijking (algemeen uitgangspunt voor bestemmingsplannen - 

wordt al toegepast bij wonen, bedrijven, kantoren en glastuinbouw en is nu verruimd met 

detailhandel en andere voorzieningen); 

 vaarwegen (in acht nemen van vrijwaringszone en een oeverstrook langs de provinciale 

vaarwegen). 
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2.3  Regionaal beleid 

Regionale StructuurVisie 2020 (2009) 

Op 24 juni 2009 is de Regionale StructuurVisie 2020 (RSV) door Holland Rijnland vastgesteld. 

De RSV verankert de intergemeentelijke afspraken in een ruimtelijke vertaling naar 2020 met 

een doorkijk naar 2030. De deelnemende gemeenten, waaronder Katwijk, werken samen aan 

ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken, natuur en landschap, verkeer en vervoer, 

samenleving en welzijn. Een goede balans tussen gebiedsontwikkeling en behoud van het 

oorspronkelijke karakter van de regio zijn daarbij het streven. 

Met de visie worden de volgende kerndoelen nagestreefd:  

 Holland Rijnland is een top woonregio; 

 Leiden vervult een regionale centrumfunctie; 

 concentratie stedelijke ontwikkeling; 

 'Groenblauwe kwaliteit' staat centraal; 

 De Bollenstreek en Veenweide en Plassen blijven open; 

 Kennis en Greenport;  

 verbetering van de regionale bereikbaarheid. 

 

Ten aanzien van de bedrijvigheid geldt voor de regio dat er niet als vanzelfsprekend ruimte 

gemaakt wordt. Om echter toch een economisch vitale regio te kunnen blijven creëert Holland 

Rijnland ruimte voor bedrijvigheid waarbij als eerste speerpunt wordt ingezet op 

herstructurering. Het bedrijventerrein 't Heen in Katwijk is één van de 

herstructureringsopgaven. 

 

Kantorenstrategie Holland Rijnland (2012) 

Op 31 oktober 2012 heeft de regio Holland Rijnland de kantorenstrategie vastgesteld. 

Nederland heeft een fors overschot aan kantoormeters en een steeds groter deel van de niet in 

gebruik zijnde panden staat langdurig leeg zonder perspectief op een nieuwe gebruiker. 

Regionale samenwerking is daarbij van bijzonder groot belang. Holland Rijnland wil met deze 

regionale kantorenstrategie ruimte bieden aan de ontwikkeling van duurzame kantoren op 

locaties met goede voorzieningen, die met openbaar vervoer en/of met de auto goed 

bereikbaar zijn.  

Binnen Holland Rijnland zijn drie categorieën van kantorenlocaties te onderscheiden: 

1. duurzame kantoorlocaties: werkgelegenheidsgroei en de daarbij horende groen van het 

aantal m2 kantoren is op deze locaties gewenst; 

2. niet-duurzame kantoorlocaties: deze locaties zijn binnen de huidige en toekomstige markt 

niet meer geschikt voor kantoren; 

3. W4-locatie: binnen Holland Rijnland heeft de snelweglocatie aan de A4 een aparte status. 

De verschillende deellocaties van W4 worden geoptimaliseerd door in het multifunctionele 

programma het aandeel van niet-kantoorfuncties te vergroten.  

 

De samenwerkende gemeenten van Holland Rijnland maken afspraken met betrekking tot: 

 planreductie: het aanbod van kantoren te verminderen; duidelijke profielen 

kantorenlocaties ontwikkelen;  uitgifteprotocol SER-ladder; onderscheid lokale en 

regionale vraag; tegengaan verkantorisering op bedrijventerreinen. 

 renovatie: eigenaren te helpen met de renovatie van verouderd vastgoed op duurzame 

kantoorlocaties. 

 transformatie: transformatie op locaties zonder toekomstwaarde voor kantoren te 

stimuleren; verouderde kantorenlocaties in kaart brengen; instellen ambtelijke 

projectgroep Transformatie.  
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De problematiek van leegstand in Holland Rijnland ligt bij de regionale vraag. De 

vastgoedvraag naar kantoren is als lokaal te bestempelen als het bruto vloer oppervlak minder 

dan 2.500 m2 bedraagt. De lokale vraag valt volledig binnen de autonomie van de gemeente 

waar de vraag zich manifesteert. 

 

Waterbeheerplan (2010) 

Het Waterbeheerplan (WBP) van Rijnland, geldig voor de periode 2010-2015, is vastgesteld 

door het Hoogheemraadschap van Rijnland. In dit plan geeft Rijnland aan wat haar ambities 

voor de komende planperiode zijn en welke maatregelen in het watersysteem worden 

getroffen.  

Het nieuwe WBP legt meer dan voorheen accent op uitvoering. De drie hoofddoelen zijn 

veiligheid tegen overstromingen, voldoende water en gezond water. Wat betreft veiligheid is 

cruciaal dat de waterkeringen voldoende hoog en stevig zijn en blijven en dat rekening wordt 

gehouden met mogelijk toekomstige dijkverbeteringen. Wat betreft voldoende water gaat het 

erom het complete watersysteem goed in te richten, goed te beheren en goed te onderhouden. 

Daarbij wil Rijnland dat het watersysteem op orde en toekomstvast wordt gemaakt, rekening 

houdend met klimaatverandering. De verandering van het klimaat zal naar verwachting leiden 

tot meer lokale en heviger buien, perioden van langdurige droogte en zeespiegelrijzing.  

 

Watertoets 

Een zogenaamde "watertoets", uitgevoerd door de waterbeheerder het Hoogheemraadschap 

van Rijnland, is gewenst bij de opstelling van de bestemmingsplannen. De watertoets vormt 

een bindende schakel tussen het waterbeheer en de ruimtelijke ordening. Doel van de 

watertoets is het waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op 

evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle waterhuishoudkundige relevante 

ruimtelijke plannen.  

 

Keur (2009) en Beleidsregels (2009) 

Per 22 december 2009 is een nieuwe Keur in werking getreden, alsmede nieuwe Beleidsregels. 

De 'Keur en Beleidsregels' maken het mogelijk dat het Hoogheemraadschap van Rijnland haar 

taken als waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheerder kan uitvoeren. De Keur is een verordening 

van de waterbeheerder met wettelijke regels (gebod- en verbodsbepalingen) voor 

waterkeringen (duinen, dijken e.d.), watergangen en andere waterstaatswerken.  

De Keur bevat verbodsbepalingen voor werken en werkzaamheden in of bij de bovengenoemde 

waterstaatswerken. Er kan een vergunning worden aangevraagd om een bepaalde activiteit wel 

te mogen uitvoeren. Als Rijnland daarin toestemt, dan wordt dat geregeld in een 

Keurvergunning. De Keur is daarmee een belangrijk middel om via vergunningverlening en 

handhaving het watersysteem op orde te houden of te krijgen. In de Beleidsregels, die bij de 

Keur horen, is het beleid van Rijnland nader uitgewerkt. Bepalingen van de Keur en de 

Beleidsregels horen niet in bestemmingsplan te worden vertaald, om dubbele regelgeving te 

voorkomen.  

2.4  Gemeentelijk beleid 

Bestemmingsplan Bedrijventerrein 't Heen 1999 (2001) 

Het bedrijventerrein 't Heen vormt in de ruimtelijke structuur van Katwijk een duidelijk 

begrensde eenheid. Er zijn in de loop der jaren verschillende visies en nota's geschreven waarin 

beleidsuitgangspunten ten aanzien van het bedrijventerrein zijn verwoord. In het 

bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 't Heen 1999' zijn de actuele uitgangspunten van dat 

moment vastgelegd.  



  17  

    
_______________________________________________________________________________________________________________  
Adviesbureau RBOI  053700.15679.00 

Rotterdam / Middelburg  

Een aantal van deze uitgangspunten is nog steeds van toepassing op het plangebied en zijn 

overgenomen in onderhavig bestemmingsplan. Denk hierbij aan de reserveringsstrook 

grenzend aan het Uitwateringskanaal waar in de toekomst het Uitwateringskanaal verbreed 

kan worden, het prostitutiebeleid, maar ook in de basis de uitgangspunten ten aanzien van de 

detailhandel zoals vastgelegd in de detailhandelsvisie. Het voorliggend bestemmingsplan 

'Bedrijventerrein 't Heen' is hoofdzakelijk consoliderend van aard, maar aangevuld op basis van 

nieuwe inzichten zoals verwoord in de ruimtelijke visie 'Revitalisering 't Heen'. 

 

 

Figuur 2.4 Plankaart van 'Bedrijventerrein 't Heen 1999' 

 

Brede structuurvisie Verdiept Katwijk (2007)  

Het samenvoegen van de gemeenten Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg heeft geresulteerd in de 

Brede Structuurvisie Katwijk 2007-2020. Het vormt een nieuw regiedocument, dat de 

gemeente in staat stelt de aanwezige kansen en kwaliteiten te vertalen in concrete acties. In de 

Brede Structuurvisie wordt ten aanzien van een aantal aspecten de visie uiteengezet. Middels 

een zogenaamd mozaïek van ruimtelijke segmenten wordt invulling gegeven aan 

mogelijkheden voor de aanwezige kansen en kwaliteiten. Er is onder meer aandacht voor 

wonen, werken en voorzieningen.  

 

De Brede Structuurvisie Verdiept is op 15 april 2010 als structuurvisie onder de Wro 

vastgesteld. Hiermee is de BSV grondexploitatieproof gemaakt. Ook zijn kleine wijzigingen 

aangebracht als gevolg van voortschrijdend inzicht. 

 

In de Brede Structuurvisie (BSV) is de revitalisering van 't Heen onderdeel van het 

sleutelproject Katwijk Noord. 't Heen zal een vitaal en toekomstbestendig bedrijventerrein 

moeten worden. In de BSV worden drie oplossingsrichtingen benoemd om de revitalisering tot 

een succes te maken:  

1. herstructureren van het bestaande openbaar gebied; 
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2. planologisch mogelijk maken dat bedrijven bedrijfskavels intensiever kunnen gebruiken; 

3. eventueel aankopen overhoeken en deze vervolgens uitgeven als nieuwe bedrijfskavels.  

 

Om de daadwerkelijke uitvoering van de revitalisering van 't Heen inzichtelijk te maken zijn er 

verschillende visies tot stand gekomen. De voorstellen en de streefbeelden in de visies voor 

't Heen zijn verschillend van aard en mate van uitwerking en uitvoerbaarheid. Derhalve zijn 

deze visies getoetst op haalbaarheid en bruikbaarheid en zijn de  bevindingen uit de 

voorgaande nota's, deelstudies en de wensen van de participerende partijen tot één nieuwe 

ruimtelijke visie samengevoegd. Deze ruimtelijke visie 'Revitalisering 't Heen' vormt het 

uitgangspunt voor de ontwikkeling van 't Heen en is  eveneens het uitgangspunt voor 

onderhavig bestemmingsplan.  

 

Revitalisering 't Heen (2012) 

Doel van de visie 'Revitalisering 't Heen' is om zowel voor de langere termijn (2040) als voor de 

korte termijn (2015) een samenhangende ruimtelijke visie te presenteren om het 

bedrijventerrein 't Heen van nieuw elan te voorzien. Op korte termijn moet een aantal nijpende 

problemen worden aangepakt. Om dit niet steeds met ad hoc oplossingen ingrepen te doen, is 

er behoefte aan een langere termijnvisie. Hierin staat ook een groot aantal ingrepen die 

wenselijk zijn, maar niet uitvoerbaar op de korte termijn.  

 

Ruimtelijke visie 2040 

De ruimtelijke visie 2040 geeft het ambitieniveau op lange termijn aan. Het doel op langere 

termijn is om het bedrijventerrein weer een duidelijke uitstraling te geven, vitaal te maken en 

weerbaar te worden tegen veranderingen in de tijd.  

 

De opzet van de ruimtelijke visie 2040 is geënt op de volgende strategische kernpunten:  

1. Versterk de ruimtelijke structuur: 

a. gezoneerde menging van bedrijven; 

b. versterken verkeersstructuur; 

c. versterken groenstructuur. 

2. Vergroot de ruimtelijke herkenbaarheid:  

a. versterk uniformiteit in hoofdlijnen;  

b. maak diversiteit mogelijk in perifere detailhandel; 

3. vergroot de visuele relatie met de omgeving; 

a. accentueer met bebouwing de relatie met de N206;  

b. accentueer de entree; 

c. versterk de visuele aantrekkelijkheid van de oevers van het Uitwateringskanaal;  

d. versterk de ruimtelijke samenhang met Marina Rijnsburg;  

e. versterk de huidige kwaliteit aan bedrijvigheid;  

f. creëer een duidelijk gebied en transparante gevelwanden met detailhandelsbedrijven.  

Deze strategische kernpunten komen voort uit de belangrijkste onderdelen van de analyse, de 

probleemstelling, overleggen met ondernemers, de uitgangspunten en randvoorwaarden en de 

gekozen strategie. Het is de kapstok van de visie die tot de revitalisering van het 

bedrijventerrein moet leiden. Voor een toelichting op bovenstaande strategische kernpunten 

wordt verwezen naar de visie 'Revitalisering 't Heen'. 

 

Detailhandelsvisie Katwijk (2012) 

De gemeente Katwijk heeft de Detailhandelsvisie Katwijk op 27 september 2012 vastgesteld. 

De detailhandelsvisie geeft inzicht in het functioneren van de huidige detailhandel en 

formuleert een positionering voor de komende 10 jaar met daarbij passende strategieën en 

acties om deze positionering op termijn te bereiken. In de detailhandelsvisie is ervoor gekozen 
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om een structuur na te streven met een beperkt aantal duurzame wijkwinkelcentra. Het beleid 

is erop gericht om deze wijkwinkelcentra te ontwikkelen en te versterken.  

Winkels mogen zich in principe alleen in winkelgebieden vestigen. Voor de traditionele 

PDV-branches zijn er ruimtelijk-relevante redenen (aard en omvang van de artikelen) die 

vestiging buiten de reguliere winkelgebieden rechtvaardigen.  

Om de winkelstructuur niet te ondermijnen, is op het bedrijventerrein geen reguliere 

detailhandel toegestaan. Een detailhandelsvorm die daarentegen specifiek op het 

bedrijventerrein wordt toegestaan, is detailhandel in volumineuze goederen. Het gaat daarbij 

om winkels die gelet op hun omvang en aanbod niet passen in de reguliere winkelgebieden. 

Hiervoor wordt op het bedrijventerrein de ruimte geboden aan de zuidkant langs met name de 

Ambachtsweg. Daarnaast is bij bedrijven een ondergeschikte vorm van detailhandel 

toegestaan die direct is verbonden aan het bedrijfstype.  

 

Masterplan 'Vizier op de rivier' (2010)  

Voor het sleutelproject Katwijk langs de Rijn is een masterplan 'Vizier op de rivier' opgesteld 

waarin de ambities uit de Brede Structuurvisie zijn vertaald naar meer specifieke 

uitgangspunten voor de ruimtelijke ontwikkeling. In het Masterplan worden de verschillende 

deelgebieden en bijbehorende sferen langs het water en de ambities voor de toekomst 

beschreven. Deze ambities richten zich op een betere beleving van de Rijn en haar oevers door: 

 het versterken van de hechtdraden zoals de realisatie van aanlegplaatsen, vis- en 

kanosteigers, fietsverbindingen e.d.; 

 de ontwikkeling van ontmoetingsplekken langs het water in de vorm van openbaar groen, 

horeca; 

 verbetering van de ruimtelijke kwaliteit door transformatie van bedrijfsterreinen naar 

gemengde gebieden. 

 

Bedrijventerrein 't Heen valt in het masterplan in de deelgebieden 'naar zee' en 

'illusielandschap'. Voor het deelgebied 'naar zee' ligt de focus onder andere op de toekomstige 

verbreding van het uitwateringskanaal. Voor 'illussielandschap' geldt voor 't Heen dat in de 

toekomst meer aandacht moet zijn voor de verschijning naar de waterzijde en verbijzondering 

van de bruggen. 

 

Beleidsnota Monumentenzorg (2006) 

Tientallen eeuwen van ontginnen, bouwen, wonen en werken hebben Zuid-Holland gemaakt tot 

een cultuurlandschap bij uitstek. Kerken, boerderijlinten, bollenschuren, dorpsgezichten maar 

ook dijken, verkavelingspatronen en archeologische vindplaatsen getuigen hiervan. Deze 

cultuurhistorische waarden zijn van grote betekenis voor onze leefomgeving. Daarom willen 

rijk, provincie maar ook de Gemeente Katwijk  deze cultuurhistorie behouden of inpassen bij 

nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.  

Het rijk doet dat door de Modernisering van de Monumentenwet, waarbij het eerste speerpunt 

is: 'cultuurhistorische belangen meewegen in de ruimtelijke ordening'. Inmiddels is het 

aangepaste Besluit ruimtelijke ordening in werking getreden, wat betekent dat er in het 

bestemmingsplan een beschrijving moet komen van de wijze waarop met de in het gebied 

aanwezige cultuurhistorische waarden rekening wordt gehouden. Ook de provincie wil 

cultuurhistorie betrekken bij ruimtelijke ontwikkelingen en heeft daarom het erfgoed van 

Zuid-Holland in kaart gebracht, middels de Cultuurhistorische Hoofdstructuur en de 

Regioprofielen Cultuurhistorie. De cultuurhistorische waarden bestaan uit historische 

stedenbouw, historische bouwkunst, historisch landschap en archeologie.  
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Welstandsnota Katwijk (2012) 

Op 26 april 2012 heeft de raad de Welstandsnota Katwijk 2012 vastgesteld. De gemeentelijke 

Welstandsnota geeft inzicht in de regels die gelden ten aanzien van de toetsing op eisen van 

welstand. De Welstandsnota geeft een typering van de bebouwing in bestaande wijken 

(gebiedsindeling) en hoe hiermee in het kader van de toetsing door de welstandscommissie 

wordt omgegaan (welstandsniveau).  

Initiatiefnemers van een bouwplan kunnen daarmee vóór het indienen van het daadwerkelijke 

bouwplan inzicht krijgen in de beoordelingscriteria die gelden voor het betreffende gebied. Doel 

van het welstandsbeleid van de gemeente Katwijk is het bieden van heldere en eenvoudige 

procedures met objectieve beoordelingscriteria. De relatie tussen bestemmingsplan en 

welstandscriteria is als volgt. Het bestemmingsplan regelt onder meer de functie en het 

ruimtebeslag van bouwwerken voor zover dat nodig is voor een goede ruimtelijke ordening. 

Bestemmingsplanregels prevaleren dus boven welstandscriteria. De architectonische 

vormgeving, uitstraling van bouwwerken en inpassing in de gebouwde omgeving, vallen echter 

buiten de reikwijdte van het bestemmingsplan en wordt exclusief door de Welstandsnota 

geregeld.  

 

Beeldkwaliteitsplan Revitalisering 't Heen (2013) 

Voor het bedrijventerrein 't Heen zijn naast een ruimtelijke visie eveneens richtlijnen opgesteld 

voor de beeldkwaliteit. Nieuwbouwen en verbouwen op het bedrijventerrein hebben een eigen 

toetsing- en inspiratiekader. Het beeldkwaliteitsplan geeft een indicatie van het gewenste 

uitstralingsniveau van het bedrijventerrein per deelgebied. De deelgebieden zijn aangegeven 

op de verbeelding van dit bestemmingsplan. De voorschriften uit het beeldkwaliteitsplan zijn 

waar mogelijk vertaald in een juridische regeling.  

 

Integraal Verkeers- en Vervoersplan (2009) 

Het Integraal Verkeers- en Vervoersplan Katwijk (IVVP) is op 29 januari 2009 vastgesteld en 

biedt een samenhangende visie op het verkeer en het vervoer in de gemeente Katwijk. Het 

IVVP stelt de voorwaarden waarbinnen de gewenste ruimtelijke en economische ontwikkeling 

van de gemeente wordt gefaciliteerd en biedt oplossingsrichtingen waarmee de negatieve 

effecten van het verkeer kunnen worden voorkomen.   

De acht kernpunten van het IVVP zijn: 

1. creëren van een randwegenstructuur; 

2. aanleggen van hoogwaardig openbaar vervoer, inclusief ondersteunend busnet; 

3. verbeteren van (langzaam) verkeersverbindingen tussen de kernen; 

4. voorzien in voldoende en efficiënte parkeervoorzieningen; 

5. verkeersveilig inrichten van de verblijfsgebieden; 

6. waar nodig eerst infrastructuur aanleggen, dan pas bouwen; 

7. beperken van verkeersgerelateerde milieuhinder; 

8. het IVVP is het beleids- en afwegingskader voor het toekomstige verkeersbeleid in Katwijk. 

 

De robuuste randwegenstructuur is voor Katwijk van essentieel belang om de dreigende 

onbalans tussen bereikbaarheid, leefklimaat en economisch klimaat te kunnen voorkomen. Aan 

de ring wordt een aantal functies toegekend: 

 de ring als voorwaarde om uitbreidings- en verdichtingslocaties met elkaar te verbinden en 

aan te sluiten op het provinciale- en rijkswegennet; 

 de ring als loper; als binnenring, niet als harde buitengrens; 

 de ring als kernkwaliteit; de ring zorgt voor ontplooiingskansen voor de oude kernen; 

 de ring bundelt en verdeelt en smeedt de oude dorpskernen en nieuwe toevoegingen 

samen. 
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De beoogde randwegenstructuur bestaat uit twee ringen, die in elkaar haken. De hoofdring 

vormt een robuuste structuur die de verschillende stedelijke gebieden van Katwijk 'aan elkaar 

rijgt' en verbindt met het rijkswegennet (A44). De tweede ring is de subring. De subring is 

opgebouwd uit bestaande wegen. Realisatie van de randwegenstructuur heeft tot gevolg dat de 

lokale wegen in de verschillende kernen aanzienlijk minder verkeer gaan verwerken.  

Een andere manier om het autoverkeer op de lokale wegen terug te dringen is het verschuiven 

van de modal split in het voordeel van het fietsverkeer. De fiets is een milieuvriendelijk voertuig 

en neemt ook minder ruimte in dan de auto. Voor de fiets is een apart uitvoeringsplan 

opgesteld.  

 

Fietsrouteplan 

Eén van de hoofddoelen van het IVVP is om meer automobilisten op de fiets te krijgen. Daarom 

is in het IVVP opgenomen dat er sterk wordt ingezet op verbetering van het fietsklimaat. Het 

Uitvoeringsplan Fiets (juli 2011) concretiseert het fietsbeleid in het IVVP naar maatregelen. 

Hieronder de onderdelen die in het Uitvoeringsplan Fiets aan de orde komen: 

 optimaliseren van bestaande fietsverbindingen; 

 realiseren van extra fietsverbindingen; 

 realiseren van twee fietssnelwegen van de kust naar Leiden; 

 verbeteren verkeers- en sociale veiligheid; 

 verbeteren comfort; 

 uitbreiden en verbeteren stallingsvoorzieningen; 

 verbeteren bewegwijzering; 

 promotie van fietsgebruik. 

 

Binnen Bedrijventerrein 't Heen loopt een belangrijke fietsverbinding die is opgenomen in het 

IVVP en wordt nog gezocht naar de mogelijkheid voor het toevoegen van een snelfietsroute. 

Optimalisering van deze fietsverbinding heeft vanuit het revitaliseringsplan de aandacht. 

 

Parkeerbeleidsnota 2009-2018 (2009) 

Op het gebied van parkeren stelt de Brede Structuurvisie Katwijk (BSV) dat er voorzien moet 

worden in voldoende en efficiënte parkeervoorzieningen. Het gedeelte verkeer uit de BSV is 

verder uitgewerkt in het Integraal Verkeers- en Vervoersplan. Daaruit is het Parkeerbeleid 

'Stilstaan bij parkeren' weer een verdere uitwerking. "Stilstaan bij parkeren" is op 29 januari 

2009 door de raad vastgesteld. Hierin is opgenomen dat er in bestaande woongebieden, met 

een hoge parkeerdruk, samen met bewoners oplossingen gezocht zullen worden om de 

parkeerdruk te verminderen. Daarnaast is opgenomen wat de parkeernorm is bij nieuwbouw, 

uit- en inbreidingsplannen en functieveranderingen. Het Parkeernormenbeleid Katwijk (januari 

2010) is een nadere uitwerking op het gebied van de parkeernormering en hoe met de 

parkeerbehoefte om te gaan in ruimtelijke plannen. Dit is op 2 februari 2010 door het college 

vastgesteld en vanaf 26 februari 2010 van kracht. Voor parkeren is niet alleen van belang dat 

er voldoende parkeerplaatsen zijn, maar ook dat de parkeerplaatsen goed te gebruiken zijn. 

Het parkeernormenbeleid gaat daarom over:  

 de parkeernorm (bovengrens van de CROW-richtlijn publicatie 182, 3e gewijzigde druk en 

een uitzonderingscategorie) voor verschillende voorzieningen (wonen, winkels, scholen 

enzovoorts); 

 hoeveel parkeerplaatsen openbaar moeten zijn; 

 wat de centrumgebieden qua parkeerbehoefte zijn; 

 mogelijkheden van dubbelgebruik;  

 hoe om te gaan met de verschillende soorten parkeervoorzieningen (garages, opritten 

openbare parkeerplaatsen);  

 eisen waaraan parkeervoorzieningen moeten voldoen; 

 hoe hier in bouwplannen mee om te gaan (zowel nieuwe als bestaande) en 



22  

    
_______________________________________________________________________________________________________________  
053700.15679.00  Adviesbureau RBOI 

  Rotterdam / Middelburg  

 hoe hier in bestaande gebieden mee om te gaan. 

 

Het parkeernormenbeleid is uitgangspunt op het gebied van parkeren bij ruimtelijke 

ontwikkelingen, bestemmingsplannen en bouwplannen.  

 

Archeologisch beleidsplan (2007)  

Volgens de Gewijzigde Monumentenwet 1988 en de Wet op de archeologische 

monumentenzorg is het verplicht om in het kader van de ruimtelijke ontwikkeling de mogelijk 

aanwezige archeologische waarden mee te wegen. Doelstelling daarbij is de bescherming en 

het behoud van archeologische waarden. Indien planontwikkelingen bodemverstoringen tot 

gevolg hebben en daarbij archeologische waarden in het geding kunnen komen is men 

tegenwoordig verplicht om archeologisch onderzoek te laten verrichten. De kosten voor 

eventueel verplicht archeologisch onderzoek komen ten laste van de initiatiefnemer voor de 

verstoringen.  

 

In de Beleidsnota Archeologie gemeente Katwijk 'nieuwe aandacht voor oude zaken is het 

gemeentelijke beleid vastgelegd, volgend op de uitvoering van het Verdrag van Malta (1992, 

vaststelling in Nederland in 2006) en de gewijzigde Monumentenwet 1988 (Wet op de 

archeologische monumentenzorg) die sinds 1 september 2007 van kracht is. Deze wet verplicht 

de gemeente om archeologische waarden binnen bestemmingsplannen, en bij 

bodemverstoringen in het kader van bouw-, aanleg- en sloopactiviteiten, mee te wegen en 

indien archeologische waarden aanwezig zijn deze conform de Archeologische 

Monumentenzorg veilig te stellen. 

 

Op 16oktober 2007 heeft de gemeenteraad van Katwijk ingestemd met de Beleidsnota 

Archeologie voor de Gemeente Katwijk. Met de Beleidsnota Archeologie is ook de 

Gemeentelijke Archeologische Verwachting- en Beleidsadvieskaart vastgesteld. Deze kaart 

dient als basis voor het gemeentelijke archeologiebeleid. Daarnaast is in de beleidsnota 

opgenomen dat er regels in gemeentelijke bestemmingsplannen moeten worden opgenomen 

ter bescherming van archeologische waarden binnen de Gemeente Katwijk.  

 

Archeologische verwachtingskaart 

Over het algemeen worden de archeologische verwachtingskaarten van het rijk en de provincie 

gebruikt om te kijken of er bij de ontwikkeling van een bepaald gebied archeologie te 

verwachten is. Deze kaarten zijn echter veelal niet precies genoeg en daarom heeft de 

gemeente Katwijk een eigen, meer gedetailleerdere archeologische verwachtingskaart laten 

opstellen. Gebleken is dat binnen de gemeente Katwijk namelijk een gemiddeld hoge 

archeologische verwachting bestaat. Om de omgang daarmee in goede banen te leiden is het 

nodig om over een beleidsinstrument zoals een eigen verwachtingskaart te beschikken. Deze 

kaart en de aanwezigheid van een eigen gemeentelijk archeologiebeleid maken bovendien dat 

de gemeente nu zeggenschap heeft over haar eigen bodemarchief. Ze heeft namelijk met dit 

beleid de garantie afgegeven dat in het kader van de ruimtelijke ontwikkeling archeologische 

belangen worden meegewogen, dit is sinds kort een landelijk wettelijke plicht. De wijze waarop 

archeologische belangen worden getoetst, is vastgelegd in een archeologisch protocol, zoals 

opgenomen in de beleidsnota, en in voorwaarden voor bestemmingsplannen en 

bouwvergunningen. Het gevolg is wel dat elke inwoner van de gemeente Katwijk in het vervolg 

met archeologisch onderzoek in aanraking kan komen. Toetsing op de aanwezigheid van 

archeologische waarden is immers een standaard onderdeel geworden van de 

vergunningsprocedures.  
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Indien ontwikkelaars of individuele inwoners van de gemeente Katwijk van plan zijn om een 

omgevingsvergunning aan te gaan vragen kunnen deze zelf vooraf al bekijken of ze daarbij 

rekening moeten houden met archeologische verwachtingen en een onderzoeksplicht. De hier 

volgende termen komen ook terug in het archeologisch protocol en de bestemmingsplanregels.  

 

Op de verwachtingskaart en in het beleid wordt onderscheid gemaakt in drie typen 

archeologische gebieden: 

1. Archeologische Monumenten 

Er bestaan twee typen archeologische monumenten: 'beschermde monumenten' en 

'monumenten'. Het Rijk behartigt de belangen omtrent de 'beschermde' archeologische 

monumenten, zijnde rijksmonumenten. Met betrekking tot terreinen die archeologische 

rijksmonument zijn, moet voor werkzaamheden en activiteiten die bodemverstoringen tot 

gevolg kunnen hebben een monumentenvergunning worden aangevraagd. De Rijksdienst voor 

Cultureel Erfgoed verstrekt deze monumentenvergunningen. Het streven is deze gebieden vrij 

van bebouwing te laten en ze anders in te richten, bijvoorbeeld in de vorm van een park.  

 

Archeologische monumenten zijn terreinen waarvan de archeologische waarde al duidelijk is 

geworden aan de hand van eerder gedaan archeologisch onderzoek. Officieel zijn terreinen met 

een archeologische monumentenstatus niet beschermd, maar dat wil slechts zeggen dat er 

geen monumentenvergunning vereist is. De provincie bewaakt deze terreinen door ze uit te 

roepen als attentiegebied of ze te beschermen binnen de besluitvormingprocedures in het 

kader van de ruimtelijke ordening. Het liefst ziet de provincie deze terreinen behouden, 

bijvoorbeeld door te eisen dat in het geval van bebouwing een bouwmethode wordt gebruikt 

waarbij geen bodemverstoringen plaatsvinden. In sommige gevallen mag een deel van een 

archeologisch terrein met monumentale status worden opgegraven, maar alleen onder strenge 

kwaliteitseisen en onderzoeksvoorwaarden.  

 

2. Archeologisch Waardevol Gebied (WR – A) 

Archeologisch waardevolle gebieden zijn gebieden waarvan de archeologische waarde 

vastgesteld is aan de hand van archeologisch onderzoek, meestal zijn dit de archeologische 

monumenten waar de provincie zeggenschap over heeft. Ook zijn de historische dorpskernen 

van Katwijk, Valkenburg en Rijnsburg archeologisch waardevol gebied. Voor 

bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen bestaat voor de archeologisch waardevolle 

gebieden geen vrijstellingsnorm. Indien er sprake is van voorgenomen verstoringen van de 

bodem is het verplicht vooraf archeologisch onderzoek uit te laten voeren. Pas na overlegging 

van een rapport van archeologisch onderzoek aan het bevoegd gezag, provincie of gemeente, 

kan een vergunning worden afgegeven. 

 

3. Archeologisch Verwachtingsgebied (WR – AV) 

Archeologische verwachtingsgebieden zijn gebieden waarvan nog geen bepaling van 

archeologische waarden bestaat. Daar is dus nog niet eerder archeologisch onderzoek verricht. 

Wel kan op basis van de geologische geschiedenis van deze gebieden een voorspelling worden 

gedaan over de mate van verwachting op aanwezige archeologische sporen. Deze verwachting 

is uitgedrukt in lage-, middelmatige- en hoge archeologische verwachting. In het geval van een 

lage archeologische verwachting kan geen archeologisch onderzoek voorafgaande aan de 

afgifte van een vergunning worden verplicht. Ten aanzien van de gebieden met een 

middelmatige tot hoge archeologische verwachting is dit echter wel het geval. Het soort 

archeologisch onderzoek kan per gebied verschillen. Deze verschillen hangen samen met de 

geologische eigenschappen van het gebied en de te verwachten aard van de archeologie. Net 

als voor gebieden met een lage archeologische verwachting, bestaat voor bodemverstorende 

activiteiten met een totale gebiedsomvang kleiner dan 100 m2 een vrijstelling. Archeologisch 

onderzoek is dan geen vereiste, dit ongeacht de mate van archeologische verwachting. 
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Meldingsplicht bij onverwachte archeologische vondsten  

Indien er tijdens graafwerkzaamheden, ongeacht de locatie en de omvang, onverwachte 

archeologische resten worden aangetroffen, blijft in alle gevallen nog altijd een wettelijke 

meldingsplicht voor archeologische vondsten bestaan. In het geval het bijzondere vondsten 

betreft, kan de gemeentelijke archeoloog deze dan namelijk nog laten opgraven met behulp 

van een noodopgraving of bergen voordat ze worden afgevoerd met het stort.  

 

Wanneer moet ik archeologisch onderzoek laten uitvoeren?  

Een verplichting op archeologisch onderzoek geldt voor alle bodemingrepen binnen gebieden 

die staan beschreven als 'archeologisch waardevol gebied'. Ook geldt de plicht op archeologisch 

onderzoek binnen alle gebieden met een middelmatige tot hoge archeologische verwachting 

maar alleen indien de bodemingreep groter is dan 100 m2. Aan de diepte van de bodemingreep 

zijn eveneens specifieke vrijstellingsnormen verbonden.  

 

Wanneer is archeologisch onderzoek niet verplicht?  

Er bestaat geen verplichting op archeologisch onderzoek in gebieden waarvoor een lage 

archeologische verwachting geldt. Indien er sprake is van een middelmatige of hoge 

archeologische verwachting en de bodemingreep is kleiner dan 100 m2 vervalt eveneens de 

plicht op archeologisch onderzoek. Indien aantoonbaar (!) is dat al eerder bodemverstoringen 

hebben plaatsgevonden die dieper reiken dan de bodemverstoringen die zijn voorgenomen dan 

is archeologisch onderzoek eveneens niet langer verplicht.  

 

Hierbij moet wel worden opgelet dat ook het onderheien van bouwconstructies onder 

bodemverstoringen valt. In het geval van heiwerkzaamheden wordt de ondergrond tot op vele 

meters diepte verstoord en zal dus archeologisch onderzoek plaats moeten vinden indien die 

plicht bestaat. Ook bij het aanleggen van leidingen en kabels kan de bodem soms tot op grote 

diepte verstoord worden, ook daar moet rekening mee worden gehouden. 

 

Duurzaamheidsprofiel Katwijk (2008) 

Op 12 augustus heeft de raad het Duurzaamheidsprofiel Katwijk vastgesteld. De gemeente 

geeft een overkoepelende visie op hoe zij zich wil ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid 

de komende jaren. Katwijk wil vanuit haar traditie en identiteit de samenleving duurzaam 

inrichten waarbij het voor huidige en toekomstige inwoners en bezoekers aangenaam en goed 

wonen, werken en leven is, en zal daartoe waar nodig vernieuwend handelen.  

Het aspect duurzaamheid komt met name naar voren in het lokale milieubeleid. In nieuwe 

planvorming wordt de duurzaamheid meegewogen. Een duurzaamheidstoets draagt aan deze 

functie bij. De gemeente zal zich richten op duurzaam inrichten en bouwen, duurzaam 

wijkbeheer en leefomgeving, sociale duurzaamheid en duurzaam handelen. Kaders daarbij zijn 

de volgende:  

 het beleidskader Duurzame Stedenbouw (RBDS) is van toepassing op elke ruimtelijke 

opdracht in de gebouwde omgeving vanaf 10 woningen en/of één hectare grondoppervlak 

of 5000 m2 bedrijvigheid. 

 in de Regionale DuBoPlus-Richtlijn 2008-2012 is een beperkt aantal basismaatregelen 

opgenomen, aangevuld met een prestatie-eis die, voor zover hoger dan wettelijk vereist, 

vrijwillig is. Deze richtlijn wordt meegenomen als onderdeel in het milieuadvies bij 

ruimtelijke plannen en toetsing.  

 het Klimaatprogramma 2008-2012 bevat kaders voor energieprestaties bij gebouwen en 

geldt zowel voor nieuwbouw als bestaande bouw. De doelstelling van het programma is het 

minimaliseren van de energievraag en het duurzaam opwekken en/of inkopen van de 

resterende energievraag (energieneutraal). Vanwege de grote overlap in inhoud (energie) 

en doelgroepen is het klimaatprogramma in het RBDS en de DuBoPlus-richtlijn 
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geïntegreerd.  

 het Politiekeurmerk Veilig Wonen voor nieuwbouw voorziet in de verbetering van de sociale 

veiligheid.  

 

Geluidbeleidsplan (2009) 

De gemeente Katwijk heeft op 18 augustus 2009 de nota Geluidbeleid vastgesteld. Daarin zijn 

ook kaders opgenomen voor het vaststellen van hogere grenswaarden. Ruimtelijke plannen, 

zoals bestemmingsplannen, moeten voldoen aan de Wet geluidhinder. In de wet is als 

uitgangspunt opgenomen dat de geluidsbelasting van een geluidgevoelig object niet hoger is 

dan de voorkeursgrenswaarde. Ruimtelijke plannen worden eerst uitvoerig onderzocht op 

mogelijke maatregelen om het geluidsniveau te beheersen, zodat aan de 

voorkeursgrenswaarde kan worden voldaan. Pas na een ongunstig onderzoeksresultaat kan 

een procedure tot het verlenen van ontheffing van de voorkeursgrenswaarde worden ingezet. 

De hogere waarde procedure vereist een zorgvuldige afweging tussen het gevraagde 

geluidsniveau en een voldoende bescherming van het woonklimaat.  

Objectieve criteria om tot een afgewogen ontheffingsbesluit te komen zijn opgenomen in 

bovengenoemde nota.  

 

Waterplan Katwijk (2008) 

De gemeente Katwijk en het Hoogheemraadschap van Rijnland hebben gezamenlijk het 

Waterplan Katwijk opgesteld. De gemeente Katwijk heeft het plan op 18 december 2008 

vastgesteld en het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft het op 11 februari 2009 

vastgesteld. 

Het doel van het waterplan is het samen realiseren van een gezond en veerkrachtig 

watersysteem. Dit watersysteem moet voldoen aan landelijke en Europese normen en is 

gebaseerd op een gezamenlijke visie van gemeente en hoogheemraadschap op een duurzame 

waterhuishouding in de gemeente. De planperiode is gesteld op 2009 tot 2019 met een doorkijk 

naar 2027. Thema's die aan de orde komen zijn onder andere het verbeteren van de 

waterkwaliteit en het voorkomen van (grond)wateroverlast, maar ook het benutten van kansen 

voor de beleving van het water, ecologie en waterrecreatie. 

 

Uitvoeringsplan Economie (2011) 

Het economisch beleidsplan Katwijk is in 2010 vastgesteld. Vanwege onder andere de 

gewijzigde economische omstandigheden is het economisch beleidsplan uitgewerkt in het 

uitvoeringsplan economie. Het uitvoeringsplan economie is in december 2011 door de 

gemeenteraad vastgesteld. In het uitvoeringsplan economie zijn de ambities en speerpunten 

geformuleerd ten aanzien van het economisch beleid. Aan de speerpunten zijn prestaties 

gekoppeld. Er zijn de volgende speerpunten genoemd: 

 Verbreden economische structuur; 

 Glastuinbouw; 

 Toerisme en Recreatie; 

 Gemeentelijke dienstverlening; 

 Detailhandel; 

 Bereikbaarheid. 

Deze speerpunten vormen de pijlers voor de toekomstige economische ontwikkeling van de 

gemeente Katwijk.  

 

De meest relevante prestaties zijn: 

 Opstellen van een actieprogramma starters. Mogelijke maatregelen zijn bijvoorbeeld: het 

(laten) ontwikkelen van bedrijfsverzamelgebouwen of het stimuleren van werken 

aan/vanuit huis; 
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 Opstellen van een detailhandelsvisie. 

 

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2011-2015 (2011) 

In de Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken en de Waterwet is de 

zorgplicht van de gemeente uitgebreid met zorg voor het hemelwater en grondwater. Uiterlijk 

in 2012 moet iedere gemeente in Nederland een verbreed gemeentelijk rioleringsplan hebben 

vastgesteld, met daarin opgenomen de beleidskeuzes ten aanzien van de zorgplichten 

afvalwater, hemelwater en grondwater. In maart 2011 is voor Katwijk het Verbreed 

Gemeentelijk Rioleringsplan 2011-2015 vastgesteld.  

In het VGRP zijn maatregelen opgenomen waarmee wordt gezorgd dat het rioolstelsel goed 

blijft functioneren, zodat de volksgezondheid en ook natuur en milieu op een duurzame wijze 

worden beschermd. 

 

Groenbeleidsplan 2009-2019 (2009) 

Het groenbeleid richt zich op het verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving, nu en in de 

toekomst. Het Groenbeleidsplan geeft de beleidskaders aan voor het groen en de 

groenstructuren in de gemeente voor de komende 10 tot 15 jaar. Het geeft daarnaast 

uitgangspunten en randvoorwaarden voor het groenbeheer. De meest in het oog springende 

veranderingen die het Groenbeleidsplan voorstelt, zijn: 

 het creëren van meer samenhang tussen de verschillende kernen van de gemeente door 

verbindende groene (hoofd)structuren. 

 het aandacht besteden aan de parken in de gemeente. Geef de parken meer cachet. Een 

naar buiten gerichte groenstructuur is een belangrijke methode om de parken meer te laten 

opvallen. 

 ecologische waarde van gemeente Katwijk verhogen door het omringende landschap en de 

waardevolle natuur naar binnen te trekken. Ervoor zorgen dat de omringende natuur 

aansluit op het binnenstedelijke groen. 

 het aanbrengen van groenaccenten, waarmee de identiteit van de verschillende kernen 

wordt vormgegeven en waardoor de gemeente meer kleur en fleur krijgt. 

  

Voor dit bestemmingsplan zijn daarbij specifiek de volgende twee punten van belang: 

 de groene zone langs de N206 maakt onderdeel uit van de 'groene hoofdstructuur', zoals 

die in de VORK  wordt aangegeven. Het groenbeleidsplan noemt dit groen: 'ecologische 

verbinding'. Met het vastleggen van de groenbestemming wordt het behoud van deze 

ecologische verbinding gewaarborgd. 

 het groenbeleidsplan kenschets de Maandagse Wetering als ecologische verbinding. In de 

Visie Openbare Ruimte Katwijk, waarvan het beleidsplan een uitwerking is, wordt de 

Maandagse Wetering benoemd als "blauwe hoofdstructuur". 

 

Bomenbeleidsplan 2011-2025 (2011) 

Het totale beleid voor bomen is vastgelegd in het bomenbeleidsplan, het bomenbeheerplan en 

het bomenwerkplan. Het bomenbeleid dient er toe om een goed functionerend bomenbestand 

duurzaam te kunnen behouden. In het Bomenbeleidsplan 2011-2025, vastgesteld in 2011, is 

aangegeven welke beplantingen, bomenrijen en solitaire bomen van belang zijn voor de 

beeldkwaliteit in de gemeente Katwijk en op welke wijze de ontwikkeling en instandhouding 

hiervan wordt nagestreefd.  

Binnen het revitaliseringsplan voor 't Heen is ook aandacht voor de op 't Heen aanwezige 

bomenstructuur, die onderdeel uitmaakt van het belangrijke binnenstedelijke groen. De 

boomstructuur langs de Ambachtsweg en Lageweg maakt onderdeel uit van de 

"hoofdgroenstructuur bomen". In het plangebied bevinden zich geen individuele bomen die zijn 

opgenomen in de waardevolle bomenlijst 2011.  
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Evenementenbeleid 2012-2016 (2012) 

Op 15 mei 2012 is door burgemeester en wethouders de nieuwe nota Evenementenbeleid 

2012-2016 vastgesteld. De basis wordt gevormd door regels die betrekking hebben op 

reguliere (alle) evenementen. Aan de andere kant bestaan er Traditionele Volksfeesten met een 

ruimer regime. Daar waar nodig is in het beleid aangegeven wat de mogelijkheden zijn per 

locatie. Daarbij is rekening gehouden met openbare orde, veiligheidsaspecten, milieuaspecten 

en overlast naar omwonenden. Ook in de vergunningverlening op grond van de APV worden 

deze aspecten meegewogen.  

Om de collectieve festiviteiten en volksfeesten mogelijk te maken zullen deze evenementen ook 

op grond van de bestemming mogelijk moeten zijn gemaakt.  
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Hoofdstuk 3  Huidige situatie 

3.1  Korte historische schets 

Het bedrijventerrein 't Heen kent zijn oorsprong in de jaren '70 van de vorige eeuw en is 

daarmee één van de oudste bedrijventerreinen van Nederland. In de jaren '80 en '90 is het 't 

Heen ontwikkeld tot het bedrijventerrein zoals het nu is. ' 

´t Heen is een uniek bedrijventerrein in de regio Holland-Rijnland. Het terrein kent een omvang 

van ongeveer 68 hectare netto en 90 hectare bruto oppervlak. Op het bedrijventerrein zijn 

ongeveer 3300 mensen werkzaam, dat is 23% van de werkgelegenheid in het dorp. De 

mogelijkheid voor bedrijven met een Hoge Milieu Categorie (HMC) om zich op 't Heen te 

vestigen maakt het een nog unieker terrein. Dit wordt nog eens benadrukt door het feit dat de 

revitalisering van 't Heen een pilotproject is vanuit de provincie in het kader van de 

herstructurering van bedrijventerreinen. Verder zijn de ligging en de goede bereikbaarheid 

over water en weg bijzonder te noemen. 

Bedrijventerrein 't Heen is een bedrijventerrein met name gericht op maakindustrie. Deze 

bevindt zich vooral in het noordelijke gedeelte van het bedrijventerrein. Verder is er ruimte 

voor een grote verscheidenheid aan bedrijvigheid, die min of meer verspreid is over het 

bedrijventerrein. Er is een concentratie van verschillende soortige bedrijven ten zuiden van de 

Ambachtsweg. Hier bevinden zich veel verschillende typen bedrijven zich kris-kras door elkaar. 

3.2  Stedenbouwkundige opzet 

Het bedrijventerrein heeft een heldere structuur. Aan de buitenzijden wordt het door 'harde' 

infrastructurele grenzen ingekaderd. Op het terrein zorgt de orthogonale wegenstructuur voor 

een raster van rechthoekige vlakken, die zijn ingevuld door allerlei typen bedrijven. De 

hoofdroute door het bedrijventerrein bestaat uit de Ambachtsweg en de Lageweg. Deze route is 

ruimtelijk te herkennen als hoofdroute door onder andere de breedte van het profiel, de 

begeleiding door een vrijliggend fietspad en de begeleiding van groen. Op een aantal plekken is 

de route echter minder te herkennen door de kruising met andere straten, het ontbreken van 

een eenduidige inrichting van de openbare ruimte, onduidelijke parkeersituaties en 

groeninrichting.  
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harde grenzen langs de buitenkant orthogonale wegenstructuur 

Figuur 3.1 Stedenbouwkundige opzet 

 

Het bedrijventerrein wordt grotendeels visueel afgeschermd van omliggende gebieden door 

twee duidelijk herkenbare groenstructuren met forse bomen aan de randen langs het 

Uitwateringskanaal en de N206. Langs de N206 bevinden zich op een aantal plekken 

doorzichten naar het bedrijventerrein. In de noordoost hoek van het bedrijventerrein is de 

rioolwaterzuiveringinstallatie (RWZI) duidelijk omkaderd door een groene buffer van bomen en 

struiken. Op 't Heen zelf wordt vooral de hoofdroute Ambachtsweg/Lageweg aan beide zijden 

begeleid door bomen en bodembedekkers. In een aantal bedrijfsstraten, vooral de 

Nijverheidsstraat, de Taanderstraat en de Blekerstraat, wordt de weg ook begeleid door 

bomen.  

 

Groen, bomen en water 

Het groenbeleidsplan kenschets de Noordwijkervaart als ecologische verbinding. In de Visie 

Openbare Ruimte Katwijk, waarvan het beleidsplan een uitwerking is, wordt de 

Noordwijkervaart benoemd als "blauwe hoofdstructuur". De waarde als ecologische verbinding 

van het groen komt voornamelijk voort vanuit de ligging aan het water; de zogenaamde 

"blauwe hoofdstructuur", die doorloopt naar het buitengebied. De Noordwijkervaart is de grens 

van de voormalige gemeenten Rijnsburg en Katwijk en alleen al vanwege de ligging een 

verbindende schakel tussen de kernen. De groenbestemming in het bestemmingsplan 't Heen 

sluit fysiek aan op het groen van het (voormalig Rijnsburgs) sportcomplex "Middelmors" aan de 

overzijde van het water. "Middelmors" wordt in het groenbeleidsplan Katwijk 2009-2019 niet 

als onderdeel van de hoofdgroenstructuur gezien, maar het sportcomplex bevat op zichzelf 

voldoende groene elementen (onder meer een voormalige vuilstort) die ecologische waarde of 

potentie bevatten. 

 

Het belangrijke binnenstedelijk groen bestaat in Katwijk voornamelijk uit boomstructuren. Die 

boomstructuren worden niet op de verbeeldingen als zodanig bestemd. Ook op de verbeelding 

van 't Heen wordt dit binnenstedelijk groen niet apart weergegeven. Op 't Heen bevindt deze 

"hoofdgroenstructuur bomen" zich langs de Ambachtsweg en de Lageweg. Het 'Groen' 

bestemde gebied langs de Maandagse Watering wordt verbonden met deze 

hoofdgroenstructuur  via (de volgens het Beeldkwaliteitsplan 't Heen te realiseren) 

boomstructuren langs de Lijnbaanstraat en de Weverstraat. De wenselijk aansluiting: natuur 

buiten de stad binnenstedelijk groen, wordt zodoende bereikt. 
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3.3  Functionele opzet 

Wonen en bevolking  

Het bedrijventerrein kent geen burgerwoningen, om zodoende bedrijven van zo´n hoog 

mogelijk milieucategorie te kunnen huisvesten.  

Wel zijn er diverse bedrijfswoningen op het terrein aanwezig, waar alleen gewoon mag worden 

voor zover dit verbonden is aan de op het perceel aanwezige bedrijfsvoering. De bestaande 

bedrijfswoningen blijven toegestaan, maar vanuit het provinciaal beleidskader worden geen 

nieuwe bedrijfswoningen meer toegestaan. 

 

Bedrijvigheid en Detailhandel 

De orthogonale wegenstructuur leidt tot rechtlijnige bedrijfsvlakken. Deze worden opgevuld 

door bedrijven uit verschillende branches, met verschillende werkzaamheden, van 

verschillende grootten en met uiteenlopende milieucategorieën.  

Grofweg is er wel enige clustering naar bedrijfsgrootte op 't Heen te herkennen. In het 

noordelijke deel zijn wat meer grootschalige bedrijven gevestigd. In het midden- en zuidelijk 

deel zijn over het algemeen middelgrootte tot kleinschalige bedrijven te vinden.  

Langs de Ambachtsweg is er een clustering van verschillende detailhandelzaken in volumineuze 

goederen, met een wat grotere concentratie aan de zuidzijde.  

 

Maatschappelijk 

Bij de entree van het bedrijventerrein aan de Ambachtsweg ligt het verenigingsgebouw van de 

muziekvereniging DVS. Het perceel heeft overeenkomstig de huidige functie een 

maatschappelijke bestemming. 
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Hoofdstuk 4  Planopzet 

4.1  Algemeen 

Het bestemmingsplan betreft een reguliere herziening, waarin de uitgangspunten van de visie 

revitalisering 't Heen zijn meegenomen. De wijzigingen in bouwmogelijkheid of bestemming die 

zijn opgenomen betreffen wijzigingen die al mogelijk zijn gemaakt met vrijstellingen of 

omgevingsvergunningen, wijzigingen ten gevolge van een andere manier van bestemmen of 

wijzigingen die voortvloeien uit de visie Revitalisering 't Heen of het daaruit voortvloeiende 

beeldkwaliteitsplan. Het bestemmingsplan maakt daarmee geen concrete nieuwe 

ontwikkelingen mogelijk, maar geeft ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan een 

breder kader waarin toekomstige ontwikkelingen tot stand kunnen komen. 

4.2  Wijzigingen ten opzichte van het bestemmingsplan 

Er zijn geen concrete toekomstige ontwikkelingen mogelijk gemaakt in het plangebied. Wel 

maakt het bestemmingsplan enkele gewenste ontwikkelingen in het nieuwe bestemmingsplan 

direct mogelijk. Deze ontwikkelingen komen onder andere voort uit het revitaliseringsplan en 

het daarbij horende beeldkwaliteitsplan.  

 

4.2.1  Beeldkwaliteitsplan 

Als onderdeel van de ruimtelijke visie 'Revitalisering 't Heen' is een beeldkwaliteitsplan voor het 

bedrijventerrein vastgesteld. Het beeldkwaliteitsplan geeft een indicatie van het gewenste 

uitstralingsniveau van het bedrijventerrein per deelgebied (zie figuur 4.1). Het 

beeldkwaliteitsplan is op 31 januari 2013 vastgesteld door de gemeenteraad van Katwijk. De 

deelgebieden zijn weergegeven op de verbeelding van dit bestemmingsplan. De voorschriften 

uit het beeldkwaliteitsplan zijn waar mogelijk vertaald in een juridische regeling.  

 

Er is voor zeven verschillende beeldkwaliteitsgebieden gekozen, omdat het op een aantal 

plekken wenselijk is om hoge kwaliteitseisen te stellen en op andere locaties juist niet. De 

randen van het bedrijventerrein langs het Uitwateringskanaal en de N206 zijn potentiële 

zichtlocaties en dienen in de toekomst de blikvangers van het bedrijventerrein te worden, 

daarom is het wenselijk om hier relatief hoge ruimtelijke eisen aan ontwikkelingen te stellen. 

Verder dient de hoofdroute Ambachtsweg en Lageweg een goede uitstraling te hebben met 

representatieve gebouwen met open gevels (etalages) ter plaatse van de volumineuze 

detailhandel. De overige beeldkwaliteitsgebieden met bedrijven zijn op de huidige ruimtelijke 

situatie afgestemd en de ruimtelijke ambitie die voor deze gebieden is uitgesproken. Zo zijn de 

ruimtelijke eisen in het roze gedeelte afgestemd op grootschalige bedrijfsgebouwen en functies 

van deze gebouwen, terwijl het paarse gedeelte meer is aangewezen als zone waar 

verschillende kleine bedrijfjes zich kunnen huisvesten zonder al te veel ruimtelijke eisen. 
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Figuur 4.1 Indeling beeldkwaliteitsgebieden 

 

Beeldkwaliteitsgebied 1 - Beeldkwaliteit Ambachtsweg en perifere detailhandel 

Dit betreft globaal de Ambachtsweg en heeft tot doel om een representatieve, etalerende 

uitstraling naar het openbaar gebied te realiseren. Dit is onder andere vertaald in de regels 

doordat 80% van de voorgevelrooilijn gebouwd dient te worden, minimaal 65% van het perceel 

bebouwd moet worden en er geen opslag op de voorerven mogelijk is. 

 

Beeldkwaliteitsgebied 2 - Beeldkwaliteit Lageweg 

Dit betreft globaal de Lageweg en heeft tot doel een representatieve uitstraling te geven aan de 

hoofdroute van het bedrijventerrein. Dit is onder andere vertaald in de regels doordat 80% van 

de voorgevelrooilijn gebouwd dient te worden, minimaal 60% van het perceel bebouwd moet 

worden, hekwerken achter of op de voorgevelrooilijn gesitueerd dienen te worden en 

buitenopslag in het zicht van de openbare weg niet is toegestaan. 

 

Beeldkwaliteitsgebied 3 - Beeldkwaliteit Uitwateringskanaal 

Dit betreft globaal de bebouwingsstrook langs het Uitwateringskanaal en heeft tot doel de 

achterkanten met buitenopslag langs het water te transformeren naar het visitekaartje van 't 

Heen vanaf de overzijde van het water. Dit is vertaald in de regels doordat 80% van de 

voorgevelrooilijn bebouwt dient te worden, minimaal 50% van het perceel bebouwd moet 

worden en erfafscheidingen voor de voorgevelrooilijn zijn niet toegestaan.  

 

Beeldkwaliteitsgebied 4 - Beeldkwaliteit zichtlocaties N206 

Dit betreft globaal de zichtlocaties vanaf de N206 en heeft tot doel om op een aantal goed 

zichtbare plekken vanaf de N206 markante en hoogwaardige gebouwen te realiseren om het 

bedrijventerrein een betere uitstraling te geven en daarmee het imago van 't Heen te verhogen.  
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Dit is o.a. vertaald in de regels doordat deze bebouwing minimaal 9 meter hoog dient te zijn, 

het gebouw voor 80% op de voorgevelrooilijn gebouwd dient te worden, minimaal 50% van het 

perceel moet bebouwd worden, buitenopslag zichtbaar vanaf de N206 is niet toegestaan en zijn 

er voor de voorgevelrooilijn geen erfafscheidingen toegestaan. 

 

Beeldkwaliteitsgebied 5 - Beeldkwaliteit gemengde bedrijvigheid 

Dit betreft globaal de binnen gebieden langs de bedrijfsstraten. Het heeft tot doel om in een 

gebied met een grote diversiteit aan type en soorten bedrijven een samenhang te creëren in de 

bebouwing. Door eenheid in het gebied te realiseren met eenduidige bouwvormen, 

bouwmassa's, bebouwingshoogten, oriëntaties en door gevelrooilijnen op elkaar af te 

stemmen, kan er ondanks de verscheidenheid aan architectuur een eenheid ontstaan. Dit is 

o.a. vertaald in de regels doordat 80% van de voorgevelrooilijn bebouwt dient te worden en bij 

kleinere bebouwing met veel buitenopslag het gehele gebouw op de voorgevelrooilijn staat, 

minimaal 50% van het perceel bebouwd moet worden, hekwerken voor de voorgevelrooilijn 

maximaal 1 meter mogen zijn en hier het uitgangspunt is dat opslag vanuit veiligheids- en 

beeldkwaleitsredenen aan het zicht vanaf de openbare weg onttrokken worden.  

 

Beeldkwaliteitsgebied 6 - Beeldkwaliteit grootschalige bedrijfsgebouwen 

Dit betreft globaal het noordwestelijke gedeelte van het bedrijventerrein en kenmerkt zich door 

de grootschaligheid van de bedrijfsgebouwen. Het heeft tot doel om de schaal en functie van de 

bedrijven te reduceren en door schaal verkleinende vormgeving en materiaalgebruik de gevels 

een menselijke schaal te geven. Dit is onder andere vertaald in de regels doordat de bebouwing 

zoveel mogelijk op de gevelrooilijn ligt, 50% tot 80% van het perceel bebouwd moet worden, 

hekwerken voor de gevelrooilijn maximaal 1 meter dienen te worden en op de voorgevelrooilijn 

maximaal 2 meter mogen zijn en buitenopslag zoveel mogelijk uit het zicht vanaf de openbare 

weg gesitueerd moet worden. 

 

Beeldkwaliteitsgebied 7 - Beeldkwaliteit bedrijfszone 

Dit betreft globaal de meest oostelijke strook van het bedrijventerrein en kenmerkt zich door de 

diversiteit aan type en soorten bedrijven net als in beeldkwaliteitsgebied 5. Dit gebied heeft 

echter meer tot doel om meer vrijheid te geven aan ondernemers, waarbij de uitstraling van 

het bedrijfsgebouw niet het belangrijkste is. Dit is onder andere vertaald in de regels doordat 

80% van de voorgevelrooilijn bebouwt dient te worden en bij kleinere bebouwing met veel 

buitenopslag het gehele gebouw aan de voorgevelrooilijn dient te staan, minimaal 40% van het 

perceel bebouwd dient te worden, hekwerken voor de voorgevelrooilijn maximaal 1 meter 

dienen te worden en het uitgangspunt is dat opslag vanuit veiligheidsredenen bij voorkeur aan 

het zicht vanaf de openbare weg worden onttrokken. 

 

4.2.2  Bedrijfscategorieeën 

De meeste bestaande bedrijven met een hoge milieucategorie liggen thans langs de rand. Dit is 

de plek waar de bedrijven de grootste hinder kunnen geven op de omliggende woongebieden 

en niet of nauwelijks uitbreidingsmogelijkheden hebben. Om milieuhinder voor omliggende 

gebieden zoveel mogelijk te beperken en de bedrijven zoveel mogelijk uitbreidingsruimte te 

bieden, is het wenselijk dat HMC-bedrijven in de toekomst niet meer langs de randen worden 

gehuisvest. In het midden van het bedrijventerrein waar de overlast op gevoelige functies het 

minst is en derhalve de groeiruimte het grootst, worden HMC-bedrijven bij recht toegestaan.  

Op basis van de milieuzonering kunnen plaatselijk hogere bedrijfscategorieën worden 

opgenomen dan in het huidige plan. In het middengebied laten we rechtstreeks bedrijven van 

categorie 5.1 toe in plaats van via een afwijkingsprocedure.  Dit betreft in feite een verfijning 

van de indeling van de bedrijfscategorieën. De voormalige categorie 5 is in de huidige Staat van 

bedrijfsactiviteiten opgedeeld in categorie 5.1 en 5.2. Door deze nieuwe indeling is een bedrijf 

in de categorie 5.1 rechtstreeks toelaatbaar in het middengebied.  
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4.2.3  Detailhandel 

Detailhandel in volumineuze goederen 

Vanuit het revitaliseringsplan is gebleken dat het gewenst is het winkelaanbod in volumineuze 

goederen, woninginrichting, bouwmarkten en tuincentra zoveel mogelijk te concentreren. Het 

directe combinatiebezoek tussen aanbieders is naar verwachting enigszins beperkt, maar voor 

de herkenbaarheid en uitstraling van het aanbod is het gewenst om ruimtelijke samenhang te 

creëren.  

Daarnaast is het verstandig om op een bedrijventerrein onderscheid te maken tussen 

publieksaantrekkende functies en overige bedrijfsfuncties en deze functies niet teveel te 

mengen. Op de verbeelding is aan de zuidzijde een zone opgenomen waar middels een 

afwijkingsbevoegdheid detailhandel in volumineuze goederen kan worden uitgebreid, mits is 

aangetoonde dat dit passend is volgens het provinciaal en gemeentelijk beleid. Bestaande 

detailhandelsbedrijven, ook die buiten het gewenste concentratiegebied, zijn voorzien van een 

aanduiding opdat de bestaande activiteiten kunnen worden voortgezet.  

 

Nevenassortiment bij detailhandel in volumineuze goederen 

Gelet op de provinciale verordening is de verkoop van nevenassortiment bij detailhandel in 

volumineuze goederen niet direct toegestaan. Om die reden is een afwijkingsbevoegdheid 

opgenomen, waarmee onder voorwaarden detailhandel in nevenassortiment toegestaan kan 

worden.  

 

Ondergeschikte detailhandel bij bedrijven 

Naast detailhandel in volumineuze goederen wordt ook bij overige bedrijven detailhandel 

mogelijk gemaakt, zij het als ondergeschikte detailhandel die gerelateerd is aan de 

bedrijfsactiviteit. Deze vorm van detailhandel is direct toegestaan, maar dient wel aan enkele 

voorwaarden te voldoen. Deze zijn in de bestemmingsregels opgenomen. 

 

4.2.4  Vrijstelling kantoor 

Aan de Lageweg 44 is in 2010 een vrijstelling afgegeven voor de vestiging van een kantoorpand 

met een vloeroppervlak van 1.700 m2. Dit betreft een zichtlocatie aan de rand van het 

bedrijventerrein. Gezien de vrijstelling en de uitgangspunten van het revitaliseringsplan en het 

daaruit voortkomende beeldkwaliteitsregime voor dit gebied, is op deze locatie naast de 

bedrijfsbestemming ook een kantooraanduiding opgenomen.  

 

4.2.5  Sportschool 

Voor de Ambachtsweg 7 is tussentijds een vergunning verleend voor een sportschool. Deze is 

hier ruimtelijk voorstelbaar omdat in Katwijk al op enkele bedrijventerreinen sportscholen zijn 

toegelaten. Bedrijventerrein 't Heen is een gezoneerd bedrijventerrein, waarbij de lichtere 

bedrijvigheid zich met name bevindt aan de zuidwestkant van de Ambachtsweg. De 

Ambachtsweg is echter ook de enige locatie in Katwijk voor vestigingen van detailhandel in 

volumineuze goederen. Vanuit de visie op 't Heen dient de Ambachtsweg hier zoveel mogelijk 

vrij voor te blijven. Door de vestiging van de sportschool op de verdieping, kan nog steeds 

detailhandel in volumineuze goederen gevestigd worden op de begane grond. Het parkeren 

voldoet aan de norm zoals deze gesteld is in het vigerende bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 

't Heen 1999'.  

 

4.2.6  Webwinkels en detailhandel 

In de detailhandelsvisie is opgenomen dat webwinkels binnen de gemeente onder voorwaarden 

toelaatbaar zijn. In de detailhandelsvisie worden vier verschillende vormen van webwinkels te 

onderscheiden: winkels, bedrijven, kantoren en woningen. 
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 winkels: internetverkoop vindt plaats vanuit of in combinatie met een fysieke uitstalruimte 

die gericht is op en/of toegankelijk is voor. Op 't Heen betekent dit dat deze vorm slechts 

daar gewenst is waar detailhandel (in volumineuze goederen) of ondergeschikte 

detailhandel is toegestaan.  

 opslag/logistieke ruimte: internetverkoop vindt plaats vanuit of in combinatie met opslag 

en/of logistiek, waarbij geen sprake is van een fysieke uitstalruimte. Deze vorm van 

internetverkoop is alleen toegestaan in panden met een passende bedrijfsbestemming. Dit 

geldt in principe voor alle bedrijven vanaf categorie 2 en 3 en is daarom op vrijwel geheel 

't Heen toegestaan. 

 kantoren: internetverkoop vindt plaats zonder opslag en/of logistiek ter plaatse en er is 

geen sprake van een fysieke uitstalruimte, maar er is wel sprake van een bedrijfsactiviteit 

met (meerdere) ter plaatse werkzame personen. Deze vorm van internetverkoop is 

toegestaan in panden met een passende kantorenbestemming of in geval van 

bedrijventerrein 't  Heen daar waar binnen een bedrijf deels ook een kantoordeel is 

gerealiseerd.  

 woningen/overig: internetverkoop vindt plaats met beperkte opslag en/of logistiek ter 

plaatse, er is geen sprake van een fysieke uitstalruimte en er is geen sprake van een 

bedrijfsactiviteit met ter plaatse werkzame personen. In geval van BT 't Heen is geen 

sprake van overige bestemmingen of woonbestemmingen, maar wel van bedrijfswoningen. 

4.3  Toekomstige ontwikkelingen 

Daar waar wijzigingen voor de toekomst wel gewenst zijn, maar nog niet direct mogelijk, zijn in 

het bestemmingsplan al wel bepalingen opgenomen waarmee wordt aangegeven dat deze 

wijzigingen onder voorwaarden gewenst zijn. 

Een deel van deze mogelijkheden wordt in het bestemmingsplan niet direct mogelijk gemaakt, 

maar via een afwijkingsbevoegdheid of een wijzigingsbevoegdheid.  

 

4.3.1  Wijzigingsbevoegdheid 

 

Wijzigingsbevoegdheden Verkeer 

Vanuit het revitaliseringsplan is wijzigingsbevoegdheid opgenomen om in de toekomst een 

betere verkeersafwikkeling mogelijk te maken aan de zuidzijde van 't Heen, parallel aan het 

Uitwateringskanaal. Hiermee kan een verbinding worden gemaakt tussen de Rijnlandkade en 

de Zeilmakersstraat. 

 

Wijzigingsbevoegdheden Water 

Net als in het oude bestemmingsplan voor 't Heen is in het nieuwe bestemmingsplan een 

wijzigingsbevoegdheid opgenomen, waarmee de gronden gelegen aan het Uitwateringskanaal 

kunnen worden gewijzigd  ten behoeve van de verbreding van het Uitwateringskanaal.  

 

Wijzigingsbevoegdheden Bouwvlak 

Wanneer dit nodig is kan plaatselijk binnen het bestemmingsplan het bouwvlak worden 

vergroot. Voorwaarde blijft echter dat een afstand tot de perceelgrens 3 m blijft bedragen. 

 

Wijzigingsbevoegdheid voor nieuwe bedrijfsgronden 

Hoewel maatschappelijke functies in het algemeen niet thuishoren op een bedrijventerrein is al 

sinds jaar en dag een muziekvereniging gevestigd op de hoek bij de toegangsweg naar het 

bedrijventerrein.  
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Het perceel is overeenkomstig de huidige functie bestemd. Indien de vereniging zich op een 

andere locatie vestigt, is het wenselijk om het perceel te bestemmen in aansluiting op het 

bedrijventerrein. Gezien de locatie bij de toegangsweg naar het bedrijventerrein, kan een 

beeldbepalend pand op het perceel een extra impuls geven aan de aantrekkelijkheid van het 

bedrijventerrein als geheel. Middels een wijzigingsbevoegdheid kan het bevoegd gezag de 

bestemming wijzigen ten behoeve van de bestemming 'Bedrijventerrein'.  

Ook voor het vrachtwagenparkeerterrein is een zelfde wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Voor 

deze locatie is het overigens wel een voorwaarde dat bij omzetting van de gronden naar 

bedrijfsgronden, er elders in voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien. 

 

4.3.2  Afwijkingsbevoegdheid 

Afwijken van de bouwregels 

Net als in het vigerende bestemmingsplan is het in het nieuwe bestemmingsplan mogelijk om 

af te wijken van de maximale bouwhoogten en plaatselijk hoger te bouwen. Deze 

afwijkingsbevoegdheden zijn overgenomen in het nieuwe bestemmingsplan. Het betreft 3 

verschillende afwijkingsmogelijkheden: 

 een afwijking om gebouwen toe te staan met een hoogte van 15 meter; 

 een afwijking om gebouwen toe te staan met een hoogte van 18 meter; 

 een afwijking om gebouwen toe te staan met een hoogte van 24 meter  

 

In de bijbehorende afwijkingsbevoegdheid in de regels zijn per ontheffing nadere voorwaarden 

opgenomen.  

 

Afwijkingsregeling voor prostitutie overgenomen 

Het gemeentelijk beleid is erop gericht om prostitutie binnen de gemeentegrenzen zoveel 

mogelijk te weren in gebieden met centrum- en woonfuncties, horeca- en 

uitgaansgelegenheden. Echter is het niet mogelijk om prostitutiebedrijven geheel uit te sluiten.  

Voor het bedrijventerrein 't Heen was een vrijstellingszone opgenomen in het bestemmingsplan 

uit 2001. In voorliggend bestemmingsplan is wederom een afwijkingsregeling opgenomen voor 

de vestiging van één prostitutiebedrijf binnen het daarvoor aangegeven gebied. 

 

4.3.3  Groen 

Naast de hoofdgroenstructuur langs de N206 en de Noordwijkervaart, lag in het vigerende 

bestemmingsplan langs de noordzijde van de Ambachtsweg tussen de Heerenweg en de 

Lageweg en langs de westzijde van de Lageweg tussen de Ambachtsweg en de Bleekerstraat 

een groenbestemming. 

De bestemming "Groen" is hier in het nieuwe bestemmingsplan vervallen. Binnen de 

bestemming "Verkeer-Verblijfsgebied" is namelijk nog steeds het realiseren van groen 

mogelijk, maar het laten vervallen van de groenbestemming geeft ook met het oog op de 

revitalisering van 't Heen meer vrijheid voor het (her)inrichten van de openbare ruimte en de 

voorterreinen van de aangelegen bedrijven. Het openbaar gebied is immers in handen van de 

gemeente Katwijk.  Een voldoende groene inrichting van dit deel van het binnenstedelijk groen 

/ de "hoofdgroenstructuur bomen" is hiermee voldoende gewaarborgd. 

Ten behoeve van het bedrijf aan de Nijverheidstraat 2 is de parkeerplaats op eigen terrein 

enkele jaren geleden uitgebreid. In het bestemmingsplan is dit vertaald door de bestemming 

Bedrijventerrein iets te vergroten ten koste van de bestemming Groen. 
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Hoofdstuk 5  Milieu- en omgevingsaspecten 

5.1  Milieueffectrapportage 

Beleid en Normstelling 

In onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het 

kader van de omgevingsvergunning planmer-plichtig, projectmer-plichtig of 

mer-beoordelingsplichtig zijn. Voor deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. drempelwaarden 

opgenomen. Daarnaast dient het bevoegd gezag bij de betreffende activiteiten die niet aan de 

bijbehorende drempelwaarden voldoen, na te gaan of sprake kan zijn van belangrijke nadelige 

gevolgen voor het milieu, gelet op de omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de 

EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze omstandigheden betreffen: 

 de kenmerken van de projecten; 

 de plaats van de projecten; 

 de kenmerken van de potentiële effecten. 

 

Onderzoek en conclusies 

De wijziging of uitbreiding van een bedrijventerrein met een omvang van 75 hectare of meer is 

mer-beoordelingsplichtig. Dit blijkt uit onderdeel D 11.3 van de bijlage bij het Besluit m.e.r, ‘de 

aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein’. De revitalisering die is beoogd voor 

het bedrijventerrein ’t Heen heeft betrekking op het gehele bedrijventerrein van circa 85 

hectare. Er worden onder andere zichtlocaties ontwikkeld, de beeldkwaliteit van gebouwen 

wordt verbeterd, het terrein wordt heringericht en plaatselijk worden functies aangepast. 

Doordat het te revitaliseren gebied groter is dan 75 hectare geldt de mer-beoordelingsplicht. 

In bijlage 1 is de rapportage van de m.e.r-beoordeling, inclusief voortoets voor effecten op 

Natura-2000 gebieden, opgenomen. 

Samenvattend wordt geconcludeerd dat de uitvoer van het revitaliseringsplan voor het 

bedrijventerrein ’t Heen te Katwijk geen belangrijke negatieve milieueffecten zal veroorzaken 

die een volwaardige m.e.r.-procedure wenselijk of noodzakelijk maakt.  

De geconstateerde negatieve effecten betreffen geen onevenredige knelpunten of dermate 

belangrijke negatieve milieueffecten die noodzaken tot het doorlopen van een volledige 

m.e.r.-procedure. Wel zijn per thema (voor zover aan de orde) aandachtspunten geformuleerd 

voor het vervolgtraject, die kunnen bijdragen aan een verdere optimalisering van het plan. 

De m.e.r.-beoordeling staat de uitvoering van het bestemmingsplan zodoende niet in de weg. 

5.2  Bedrijven en milieuzonering 

Normstelling 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de aanwezigheid van 

bedrijven in de omgeving van milieugevoelige functies zoals woningen: 

 ter plaatse van woningen een goed woon- en leefmilieu kan worden gegarandeerd; 

 rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de betreffende 

bedrijven. 
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Beleid 

Om in de bestemmingsregeling de belangenafweging tussen bedrijvigheid en gevoelige functies 

met betrekking tot milieu in voldoende mate mee te nemen, wordt in dit bestemmingsplan 

gebruik gemaakt van een milieuzonering. Deze milieuzonering vindt plaats aan de hand van 

een Staat van Bedrijfsactiviteiten. Dit is een lijst waarin de meest voorkomende bedrijven en 

bedrijfsactiviteiten zijn gerangschikt naar mate van milieubelasting. De Staat van 

Bedrijfsactiviteiten is gebaseerd op de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009). De 

Staat van Bedrijfsactiviteiten gaat uit van het aanhouden van richtafstanden tussen 

bedrijfsactiviteiten en milieugevoelige functies. De richtafstanden gelden ten opzichte van het 

omgevingstype 'rustige woonwijk': voor andere omgevingstypen dan een rustige woonwijk 

kunnen kleinere richtafstanden worden gehanteerd. 

 

Gevoelige bestemmingen en gebiedstypen; uitgangspunten milieuzonering 

Het bedrijventerrein 't Heen te Katwijk bestaat uit een gezoneerd industrieterrein conform de 

Wet geluidhinder waar functiemenging niet gewenst is. Daarom is in dit bestemmingsplan 

gebruikgemaakt van de Standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten (hierna: Standaard SvB). De 

Staat zelf is als onderdeel van de regels opgenomen als bijlage bij de regels. Voor een nadere 

toelichting op de aanpak van de milieuzonering met behulp van de Standaard SvB wordt 

verwezen naar bijlage 2 van deze toelichting. Bij de milieuzonering dient rekening te worden 

gehouden met diverse bedrijfswoningen binnen het plangebied en de woningen direct langs het 

bedrijventerrein. 

 

Bedrijfswoningen 

Op het bedrijventerrein zijn 6 bedrijfswoningen aanwezig. Deze bedrijfswoningen worden 

gehandhaafd. Voor dit type woningen worden minder hoge eisen aan het woon- en leefklimaat 

gesteld door de aanwezigheid van het (vaak eigen) bedrijf en de hinder die dit veroorzaakt. 

Direct aangrenzend aan bedrijfswoningen, zijn bedrijven uit maximaal categorie 3.2 van de 

Standaard SvB toegestaan. Het afwijken van de richtafstanden ten opzichte van 

bedrijfswoningen wordt hier aanvaardbaar geacht, omdat de aanwezigheid van 

bedrijfswoningen binnen het plangebied in de regel een historisch gegroeide situatie betreft. 

Bovendien is wegbestemmen van de momenteel aanwezige bedrijfswoningen financieel niet 

haalbaar noch gewenst. Daarbij speelt bovendien mee dat in het milieuspoor specifieke eisen 

aan de bedrijfsvoering kunnen worden gesteld, om een acceptabel woon- en leefklimaat te 

garanderen. 

In dit bestemmingsplan worden geen nieuwe bedrijfswoningen toegelaten, alleen de 

momenteel aanwezige bedrijfswoningen worden positief bestemd. De moderne bedrijfsvoering 

en beveiliging vereisen in het algemeen niet meer dat er continu (toezichthoudend) personeel 

aanwezig is. Bovendien leidt de aanwezigheid van bedrijfswoningen tot onnodige beperkingen 

omtrent de toelaatbaarheid van bedrijven op het bedrijventerrein: de bouw van een 

bedrijfswoning betekent dat er in de naaste omgeving alleen bedrijven in een lichtere categorie 

kunnen worden toegestaan. 

 

Woningen in de directe omgeving van het bedrijventerrein 

Ten noordoosten, oosten en zuidoosten van het plangebied ligt een aantal verspreid liggende 

woningen. Deze woningen liggen in de directe omgeving van glastuinbouwbedrijven, 

sportvoorzieningen, overige bedrijvigheid,  het bedrijventerrein 't Heen en langs de N449, de 

noordelijke ontsluitingsweg van Rijnsburg. Deze woningen behoren, juist vanwege de ligging in 

de directe omgeving van bedrijven, tot het omgevingstype 'gemengd gebied'. Bij deze 

woningen wordt daarom met 1 afstandsstap afgeweken van de richtafstanden uit de Standaard 

SvB. 
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Rustige woonwijken 

Ten zuiden, zuidwesten, westen en noordwesten van het bedrijventerrein 't Heen liggen de 

woonwijken De Hoek, Schutterswei, Blekerij en Hoornes/ Rijnsoever, welke als rustige 

woonwijken worden beschouwd. Tevens is ten oosten van het bedrijventerrein in Middelmors 

de ontwikkeling van woningbouw mogelijk gemaakt. 

In de woonwijken is geen sprake van functiemenging. Tussen deze woonwijken en het 

plangebied is een duidelijke ruimtelijke afscheiding in de zin van watergangen, de provinciale 

weg en groenstroken. Ten opzichte van deze woningen worden de richtafstanden uit de 

Standaard SvB dan ook onverkort gehanteerd teneinde een goed woon- en leefklimaat te 

garanderen.  

 

Daar waar de verschillende normen elkaar overlappen, wordt ten gunste van de strengste norm 

besloten. Als de afstand tot een bedrijfswoning bijvoorbeeld categorie 3.2 toestaat, maar de 

afstand tot een rustige woonwijk slechts categorie 3.1 toestaat, krijgt het betreffende 

bedrijfsperceel dus een algemene toelaatbaarheid van categorie 3.1.  

 

Uitwerking milieuzonering 

Op grond van de eerdergenoemde uitgangspunten is de milieuzonering op de verbeelding 

opgenomen. Hierbij is uitgegaan van de richtafstanden zoals genoemd in de Standaard SvB en 

de afwijkingen hiervan zoals hierboven beschreven.  

 

Afhankelijk van de locatie zijn op het bedrijventerrein 't Heen bedrijven uit maximaal categorie 

3.1 tot en met 5.1 van de Standaard SvB algemeen toelaatbaar. Bij de milieuzonering zijn de 

direct afleesbare afstandslijnen zoveel mogelijk in overeenstemming gebracht met de 

bestaande terreingrenzen van de aanwezige bedrijven en kavels. Plaatselijk is gekozen voor 

een opsplitsing van bestaande bedrijven in verschillende categorieën. Indien een bedrijf op 

basis van de aard van de activiteiten valt binnen twee of meerdere categorieën, is aangesloten 

bij de hoogste milieucategorie van het betreffende bedrijf. Bedrijven die ten tijde van het 

opstellen van dit plan aanwezig zijn, maar niet passen binnen de algemene toelaatbaarheid, 

krijgen een specifieke aanduiding (zie bijlage 3). Uit de inventarisatie van de aanwezige 

bedrijven blijkt dat 11 bedrijven niet passen binnen de algemene toelaatbaarheid en via een 

specifieke aanduiding mogelijk worden gemaakt. Op basis van deze specifieke aanduiding 

kunnen bedrijven de activiteiten voortzetten die vallen onder deze specifieke aanduiding. 

Omschakeling van het bedrijf naar een andere activiteit dan in de bestemming is vermeld, kan 

alleen plaatsvinden wanneer deze activiteit past binnen de algemeen toelaatbare categorieën 

van bedrijfsactiviteiten. Bij bedrijfsbeëindiging of -verplaatsing kan zich dan alleen nog een 

gelijksoortig bedrijf vestigen, of een bedrijf dat past binnen de algemene toelaatbaarheid. 

 

Bevi-inrichting en mer-plichtige bedrijven 

Bevi-inirichtingen en mer-plichtige bedrijven worden in de gebruiksregels van de bestemming  

Bedrijventerrein uitgesloten. De twee bestaande Bevi-inrichting in het plangebied, het bedrijf 

B.V. Chemische Industrie Katwijk en Beckers Katwijk BV, worden via een aanduiding op de 

verbeelding specifiek mogelijk gemaakt.  

 

Afwijken van de gebruiksregels 

De toelaatbaarheid zoals deze hierboven is beschreven, betekent niet dat de uitoefening van 

activiteiten uit een hogere categorie in alle gevallen onaanvaardbaar is. De Standaard SvB 

geeft namelijk een vrij grove indeling van de hinderlijkheid van bedrijven. De situatie bij een 

specifiek bedrijf kan daarvan afwijken. Met name komt het voor dat een bedrijf als gevolg van 

de geringe omvang van hinderlijke (deel)activiteiten of door een milieuvriendelijke werkwijze, 

minder hinder veroorzaakt dan in de Standaard SvB is verondersteld. In dat geval kan bij 
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omgevingsvergunning worden afgeweken van de algemene toelaatbaarheid. Op die manier kan 

een dergelijk bedrijf voor de desbetreffende activiteit toe worden gelaten. Dit geldt alleen voor 

bedrijven uit maximaal één categorie hoger dan de in het bestemmingsplan toegestane 

categorie. 

Het MKBA is een momentopname van de stand der techniek: de ontwikkelingen in de 

verduurzaming van de energievoorziening gaan voort. Binnen de bouw- en 

gebruiksmogelijkheden van het plan blijft het mogelijk voorzieningen en installaties te 

realiseren die nu nog als onrendabel worden beschouwd. 

 

Conclusie 

In dit bestemmingsplan wordt door de gehanteerde milieuzonering, die in de 

bestemmingsplanregeling is opgenomen, zorg gedragen voor een goed woon- en leefklimaat 

ter plaatse van de woningen en worden de bestaande bedrijven niet in hun functioneren 

belemmerd. Conform het provinciaal beleid en in het kader van een passende milieuzonering 

worden geen nieuwe bedrijfswoningen toegestaan. 

5.3  Duurzaamheid 

Investeren in energiebesparing en duurzame energie op bedrijventerrein 't Heen 

(2010) 

In opdracht van de provincie Zuid-Holland is door onderzoeks- en adviesbureau CE Delft een 

maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) opgesteld van verschillende maatregelen die 

op het bedrijventerrein 't Heen genomen kunnen worden om energiebesparing of 

verduurzaming van de energievoorziening te realiseren. Een MKBA vormt een hulpmiddel bij 

investeringsbeslissingen omdat de voor- en nadelen van een bepaald project voor de 

samenleving als geheel in kaart worden gebracht. Zo toont de analyse aan of het verduurzamen 

van een bedrijventerrein per saldo leidt tot een toename van de maatschappelijke welvaart in 

brede zin. 

 

Er zijn verschillende mogelijkheden om te voorzien in een duurzame invulling van de 

energievoorziening op 't Heen. Denk aan een houtgestookte stoomketel, biomassavergisting, 

zonnecellen, groen op de daken en windenergie. Uit de MKBA komt naar voren dat vanuit een 

maatschappelijk oogpunt moet worden ingezet op windenergie of twee biomassaopties om de 

warmtevoorziening te verduurzamen gecombineerd met de aanleg van een warmtenet. De 

overige opties leveren geen positief saldo op en zijn daarom onrendabel. 

 

Conclusie 

Op het bedrijventerrein 't Heen is het mogelijk om biogas op te wekken in een 

vergistingsinstallatie die het slib van de RWZI verwerkt. Platte daken kunnen worden voorzien 

van zonnepanelen. In het midden van het bedrijventerrein zou wat betreft de milieuzonering 

een windturbine mogelijk zijn. Omdat een windturbine de gebruiksmogelijkheden van de grond 

eronder ernstig beperkt, is deze niet in te passen in de huidige situatie. Een uitbreiding van 

warmte-koude opslag in de grond is wel mogelijk. Verder zouden bedrijven op een slimme 

manier van elkaars restwarmte of -koude gebruik kunnen maken. De gemeente Katwijk 

faciliteert in onderhavig bestemmingsplan de mogelijkheden voor een duurzame invulling van 

energievoorziening. Het aspect duurzaamheid staat de uitvoer van het bestemmingsplan dan 

ook niet in de weg. 
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5.4  Verkeer 

Huidige situatie 

Ontsluiting gemotoriseerd verkeer 

Bedrijventerrein 't Heen ligt in de gemeente Katwijk en wordt begrensd door de wegen N206 en 

N449 en het water van het Uitwateringskanaal en de Noordwijkervaart (ook wel de Maandagse 

Wetering genoemd). De N206 heeft twee aansluitingen tot het plangebied. De meest 

prominente aansluiting van de N206 is de halfklaverbladsaansluiting met de Hoorneslaan en de 

Ambachtsweg. De andere meer noordelijk gelegen aansluiting sluit aan op de Lageweg. De 

Lageweg sluit tevens aan op de N449. De N206 verbindt het bedrijventerrein in zuidelijke 

richting met Leiden en de A44 en in noordelijke richting met de Bollenstreek en Heemstede. De 

N449 is de andere regionale weg die het bedrijventerrein met Noordwijk en Rijnsburg verbindt. 

De N206 en N449 hebben beide een regionaal verbindende functie zodat het bedrijventerrein 

binnen de regio goed bereikbaar is. 

 

Binnen het plangebied vormen de gebiedsontsluitingswegen Ambachtsweg en Lageweg de 

hoofdontsluiting. Beide wegen sluiten zoals gezegd aan op de N-wegen die het plangebied 

begrenzen. Daarnaast ligt in het verlengde van de Ambachtsweg in westelijke richting de 

Hoorneslaan, de noordelijke invalsweg van de gemeente die tevens een belangrijke 

ontsluitingsweg vormt voor de wijk Hoornes. Binnen het plangebied sluiten erftoegangswegen 

aan op de hoofdontsluiting. De erftoegangswegen ontsluiten de bedrijfspercelen. 

 

Conform de principes van Duurzaam Veilig hebben de gebiedsontsluitingswegen in het 

plangebied een maximumsnelheid van 50 km/h en de erftoegangswegen een 

maximumsnelheid van 30 km/h. Alleen de rijstrookscheiding op de Ambachtsweg in het deel 

waarin een 30 km/h-zone (erftoegansweg) geldt, is strijdig met de richtlijn van Duurzaam 

Veilig. Een dergelijke rijstrookscheiding nodigt uit om harder te rijden en is derhalve in een 30 

km/h-zone niet wenselijk. De N206 heeft ter plaatse van het plangebied een snelheidsregime 

van 100 km/h en de N449 van 80 km/h.  

 

De wegenstructuur in 't Heen ontsluit dit gebied goed voor gemotoriseerd verkeer. 

 

Ontsluiting fietsverkeer 

Voor de fiets is het bedrijventerrein vanuit alle richtingen goed bereikbaar. Fietsverkeer kan de 

N206 kruisen langs het Biltpad, Hoorneslaan en de Heerenweg. Ook de de Noordwijkervaart 

(ook wel de Maandagse Wetering genoemd) vormt geen barrière doordat er in het verlengde 

van de Ververstraat een fietsbrug is aangelegd, die fietsers een directe verbinding geeft naar 

Rijnsburg. Via deze fietspaden is het plangebied goed bereikbaar met de fiets. 

Binnen het plangebied volgt de fietsinfrastructuur deels de weginfrastructuur. De huidige 

fietsroutes over de Ververstraat, Lijnbaanstraat, Lageweg en de Ambachtsweg maken deel uit 

van het hoofdfietsnetwerk. 

Langs de gebiedsontsluitingswegen Ambachtsweg en Lageweg ligt grotendeels een vrijliggend 

tweerichtingsfietspad. Plaatselijk ligt er langs de gebiedsontsluitingswegen een parallelrijbaan 

om de parkeerplaatsen te ontsluiten, waar dit het geval is wordt het fietsverkeer via de 

parallelweg gemengd met het gemotoriseerde verkeer afgewikkeld.  

Daarnaast ligt er ook parallel aan de N206 een in twee richtingen bereden fietspad. Conform de 

principes van Duurzaam Veilig maakt de fiets op de erftoegangswegen van dezelfde rijbaan 

gebruik als het gemotoriseerde verkeer.  

In het IVVP is ook een snelfietsroute gepland langs de zuidkant van 't Heen. Deze route kan 

mogelijk niet gerealiseerd worden, omdat de benodigde fietsbrug om een zeer hoge investering 

vraagt. Vooralsnog is de beslissing hierover nog niet gevallen. 
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Geconcludeerd wordt dat de ontsluiting tot het bedrijventerrein voor de fiets goed is. 

 

Ontsluiting openbaar vervoer 

Binnen het plangebied zijn vier bushaltes aanwezig. Dit zijn de haltes 't Heen, Ambachtsweg, 

Lijnbaanstraat en Nijverheidsstraat. Met de bus is station Leiden en ook de kernen Noordwijk en 

Valkenburg te bereiken. Het plangebied wordt door verschillende buslijnen aangedaan. Eén 

buslijn is een spitsbus die in de ochtend twee keer per uur door het plangebied van Leiden naar 

Noordwijk rijdt en in de middag in omgekeerde richting. Een andere buslijn doet alleen de halte 

't Heen aan en heeft een frequentie van één keer per uur per richting. Door de buslijnen kan 

eenvoudig naar het treinstation Leiden gereisd worden. Leiden is een 

openbaarvervoerknooppunt van regionaal en nationaal niveau. Het gebied wordt zodoende 

goed ontsloten door openbaar vervoer. 

 

Ontsluiting over water 

Het Uitwateringskanaal en de Noordwijkervaart (ook wel de Maandagse Wetering genoemd) 

begrenzen het plangebied en takken onder andere aan op het 

Oegstgeesterkanaal/Uitwateringskanaal. Deze waterwegen ontsluiten het bedrijventerrein via 

het water. De Oude Rijn is onderdeel van het hoofdvaarwegennet voor de beroepsvaart en 

geschikt voor scheepvaart in de klasse III (ook voor schepen vanaf 1.000 ton).  

 

Verkeersgeneratie en verkeersafwikkeling 

In de Brede Structuurvisie (BSV) van de gemeente Katwijk is de revitalisering van 't Heen 

onderdeel van het sleutelproject Katwijk Noord. In de BSV worden drie oplossingsrichtingen 

benoemd om de revitalisering tot een succes te maken zodat 't Heen weer een vitaal en 

toekomstbestendig bedrijventerrein wordt:  

1. Herstructureren van het bestaande openbaar gebied.  

2. Planologisch mogelijk maken dat bedrijven bedrijfskavels intensiever kunnen gebruiken.  

3. Eventueel aankopen overhoeken en deze vervolgens uitgeven als nieuwe bedrijfskavels. 

 

Door 't Heen te revitaliseren wijzigt de bestemming van de meeste locaties niet, maar zal deze 

wel intensiever worden gebruikt. Door intensiever ruimtegebruik zal het aantal arbeidsplaatsen 

toenemen waardoor ook het aantal verplaatsingen groeit. Daarnaast is buiten 't Heen sprake 

van intensivering van stedelijke ontwikkelingen. Dit zal ook extra verkeer aantrekken dat deels 

via dezelfde aansluiting van de N206 gebruik maakt als het verkeer dat van de N206 het 

bedrijventerrein wil bereiken. DHV (overgegaan in Royal HaskoningDHV) heeft in opdracht van 

de gemeente Katwijk onderzoek gedaan naar de effecten van de revitalisering van 't Heen voor 

verkeer en infrastructuur. De bevindingen zijn vastgelegd in het rapport 'Revitalisering 't Heen' 

van juni 2012 [DHV, 2012]. 

 

DHV concludeert dat de huidige aansluitingen met de N206 de toekomstige verkeersstromen 

niet kunnen verwerken als gevolg van aanvankelijk bedoelde ontwikkelingen. DHV stelde 

hiervoor diverse aanpassingen voor om de capaciteit van de bestaande aansluitingen als volgt 

te verruimen: 

 Westelijke ontsluiting N206: plaatsen van verkeerslichten en herinrichten van beide 

kruispunten op de aansluiting N206 - Ambachtsweg - Hoorneslaan. Het aanpassen van de 

rotonde biedt niet voldoende capaciteit bij een eventuele toename van de verkeersdruk in 

de verdere toekomst. 

 Noordelijke ontsluiting: aanleg van een rotonde op de aansluiting N206 - Lageweg en 

verruimen van de rotonde N449 - Lageweg. 

 

Aangezien niet is gebleken dat de gewenste aanpassing binnen de komende 10 jaar 
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noodzakelijk is, wordt in het bestemmingsplan vooralsnog geen verruiming van de bestemming 

verkeer opgenomen.  

 

Verkeersveiligheid 

DHV heeft in het uitgevoerde verkeersonderzoek ook stilgestaan bij de verkeersveiligheid op 

bedrijventerrein 't Heen. Uit de verkeersveiligheidsanalyse blijkt dat vrijwel alle 

ongevalsconcentraties kruispunten langs de doorgaande routes zijn. Bij deze 

ongevalsconcentraties zijn bij 50% van de ongevallen fietsers betrokken. Rond de aansluiting 

N206 - Ambachtsweg en het tussenliggende gedeelte van de Ambachtsweg tot de Heerenweg 

is sprake van een route met veel ongevallen. Daarnaast gebeuren er rond het oostelijk deel van 

de Blekerstraat ook veel ongevallen [DHV, 2012]. 

 

Om de verkeersveiligheid te verbeteren beveelt DHV aan om de bestaande fietsroutes te 

optimaliseren zodat de fietser een duidelijkere eigen plek heeft in het verkeer. Het gaat dan om 

de hoofdfietsroute die loopt van de Ververstraat, Lijnbaanstraat, Lageweg naar de 

Ambachtsweg, zie ook onder 'herprofilering Ambachtsweg - Lageweg'. Daarnaast zorgt deze 

verbetering voor de aantrekkelijkheid en comfort van de huidige routes [DHV, 2012]. Deze 

aanbeveling van DHV worden overgenomen door de gemeente zodat de bestaande fietsroutes 

worden geoptimaliseerd. 

 

Parkeren 

De parkeerproblematiek heeft DHV op wegvakniveau in kaart gebracht. Hieruit blijkt een 

gelijkmatige spreiding van de parkeerbezetting, met op een aantal locaties een te hoge 

parkeerdruk. Een aantal straten heeft te maken met een hogere parkeerbehoefte dan de 

beschikbare capaciteit [DHV,2012].  

 

Het basisuitgangspunt voor parkeren binnen het plangebied is en blijft parkeren op eigen 

terrein. In zones met een onaanvaardbaar hoge parkeerdruk of nabij gebieden die veel publiek 

aantrekken wordt naar een gepaste oplossing gezocht. Gestimuleerd zal worden om 

achterterreinen, kelders en daken voor zover mogelijk in te richten als parkeerplaats. Bij de 

bedrijfsstraten moet per zone een afweging gemaakt worden tussen parkeerproblematiek en 

herinrichtingsmogelijkheden. Bij herschikking van kavels of sloop van leegstaande en 

onbruikbare bouwwerken, kunnen op langere termijn nieuwe parkeerplaatsen worden 

gerealiseerd.  

De balans tussen vraag en aanbod van de parkeerplaatsen blijft een punt van aandacht, wat in 

de regels van het bestemmingsplan wordt geborgd. 

 

Herprofilering Ambachtsweg - Lageweg 

In het DHV-rapport wordt een aanbeveling gedaan voor de herinrichting van de Ambachtsweg 

en het deel van de Lageweg dat deel uitmaakt van de hoofdfietsroute. Hiermee kan een 

integrale verbetering worden verwezenlijkt voor bereikbaarheid, beeldkwaliteit, fietsen 

(veiligheid en comfort) en parkeren.  

 

Voor bevoorrading is een groot aantal panden aangewezen op de voorzijde (straatzijde). 

Panden staan vrijwel direct tegen elkaar, waardoor de ruimte ontbreekt voor 

bevoorradingsstraten aan de achterzijde. Langs de Ambachtsweg - Lageweg moeten, gelet op 

het revitaliseringsplan,  parallelwegen gaan voorzien in bevoorradingsroutes. Op de 

parallelwegen en de langsgelegen stroken moet dus maatwerk mogelijk zijn voor 

toegankelijkheid met vrachtauto's, maar ook voor parkeren op eigen terrein of op de openbare 

weg [DHV, 2012]. Bij het herinrichten van de Ambachtsweg zullen de aanbevelingen uit het 

rapport als leidraad worden gebruikt. De ontwerpoplossing zal worden gevonden in 
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samenspraak met de ondernemers en kan nog afwijken van de aanbevelingen uit het rapport. 

De gewenste aanpassingen zijn allen mogelijk binnen zowel het vigerende als het toekomstige 

bestemmingsplan. 

 

Conclusie 

De ontsluiting van bedrijventerrein 't Heen is goed te noemen. De parkeerdruk is op sommige 

locaties te hoog zodat er een tekort is aan parkeerplaatsen. Er wordt gezocht naar passende 

oplossingen voor parkeren. Het basisuitgangspunt blijft dat parkeren op eigen terrein wordt 

opgevangen. Mogelijkheden voor parkeren op het dak of in een kelder worden binnen 

voorliggend bestemmingsplan mogelijk gemaakt. Het aspect verkeer staat de uitvoering van de 

herontwikkeling van het bedrijventerrein niet in de weg. 

5.5  Geluid 

Toetsingskader 

Verkeer en industrie zijn geluidsbronnen met ruimtelijke relevantie. De Wet geluidhinder stelt 

kaders voor deze bronnen en normen voor de geluidsbelasting op de gevels van 

geluidsgevoelige objecten.  

 

Wegverkeersgeluid 

Binnen voorliggend bestemmingsplan worden geen nieuwe geluidsgevoelige ontwikkelingen 

mogelijk gemaakt, zoals (bedrijfs)woningen. Tevens vinden er geen reconstructies van wegen 

plaats of worden nieuwe wegen aangelegd in de directe omgeving van geluidsgevoelige 

functies. Door het uitblijven van deze ontwikkelingen kan een toetsing aan de Wet geluidhinder 

ten aanzien van het wegverkeersgeluid achterwege blijven.  

 

Industrielawaai 

Toetsingskader 

Volgens de Wet geluidhinder dienen alle industrie- en bedrijventerreinen, waarop inrichtingen 

zijn of kunnen worden gevestigd die in belangrijke mate geluidshinder kunnen veroorzaken, 

gezoneerd te zijn. Bedoelde inrichtingen – vroeger ook wel 'A-inrichtingen' genoemd – worden 

nader genoemd in het Besluit omgevingsrecht. Rondom deze industrieterreinen dient een 

geluidszone te worden vastgesteld en vastgelegd in bestemmingsplannen. Buiten deze zone 

mag de geluidsbelasting als gevolg van het industrieterrein niet meer dan 50 dB(A) bedragen. 

Bij het mogelijk maken van nieuwe geluidsgevoelige functies dient rekening te worden 

gehouden met de zonering van industrielawaai. Nieuwe geluidsgevoelige functies (zoals 

woningen) binnen de zonegrens zijn niet zonder meer toegestaan. Indien er binnen de 

50 dB(A)-contour, de zonegrens van het industrieterrein, geluidsgevoelige functies 

(bijvoorbeeld woningen) mogelijk worden gemaakt, geldt een onderzoeksplicht. Bij een 

geluidsbelasting van meer dan 50 dB(A) kan door burgemeester en wethouders een hogere 

grenswaarde worden vastgesteld tot maximaal 55 dB(A). 

 

Onderzoek  

Het plangebied is een gezoneerd industrieterrein waar zich grote lawaaimakers (kunnen) 

vestigen. In het plangebied zijn twee geluidszoneringsplichtige inrichtingen aanwezig, namelijk 

de rioolwaterzuiveringsinstallatie en de Betonmortelcentrale Mebin Katwijk. In het vigerende 

bestemmingsplan worden nieuwe A-inrichtingen niet toegestaan. In onderhavige plan wordt de 

vestiging van A-inrichtingen binnen het plangebied wel toegestaan.  
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De gemeente heeft hiervoor gekozen omdat binnen Nederland slechts een zeer beperkt aantal 

industrieterreinen aanwezig zijn waar grote lawaaimakers zich kunnen vestigen. Omdat 

dergelijke bedrijven belangrijk zijn voor onder andere de Nederlandse economie wil de 

gemeente Katwijk deze bedrijven toch de mogelijkheid bieden zich te vestigen op 

industrieterrein 't Heen.  

In de huidige situatie overschrijdt de geluidbelasting de waarde van 50 dB(A) ter plaatse van de 

zonegrens. Daarom is in opdracht van de gemeente Katwijk een geluidreductieplan opgesteld 

(Peutz, rapportnummer IB 269-4-RA-002, vastgesteld d.d. 7 februari 2012). Uit dit plan blijkt 

dat de emissie van bedrijven moet worden beperkt en dat  aanpassing van de geluidzone 

noodzakelijk is. De inperking van geluidemissies wordt bereikt via de milieuzonering en 

anderzijds geregeld via de systematiek van de Wabo. Middels een separate procedure wordt 

een nieuwe zonegrens voor het bedrijventerrein vastgesteld. Deze is weergegeven in figuur 

5.2. 

 

Conclusie 

Aangezien het bestemmingsplan geen nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen mogelijk maakt, 

geluidemissies worden gereguleerd door middel van milieuzonering en de benodigde 

aanpassing van de geluidzone via een separate procedure wordt geregeld, vormt het aspect 

geluid geen belemmering voor de vaststelling van het voorliggende bestemmingsplan.  

 

 

Figuur 5.1 Bestaande geluidszone bedrijventerrein 't Heen (Provincie Zuid Holland) 

 

  

Figuur 5.2 Zonegrens na wijziging  
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5.6  Geur 

Onderzoek 

Geurcontouren zijn relevant voor nieuwe 'gevoelige objecten'. Aangezien het bestemmingsplan 

deze niet mogelijk maakt, is verder onderzoek niet aan de orde. Wanneer binnen het 

plangebied of in de omgeving van het plangebied (via afzonderlijke ruimtelijke procedures) 

nieuwe gevoelige objecten mogelijk worden gemaakt, zal bij die procedures rekening gehouden 

moeten worden met de geurcontouren.  

 

Conclusie 

Het aspect geur vormt geen belemmering voor de vaststelling van het voorliggende 

bestemmingsplan.  

5.7  Bodemkwaliteit 

Beleid en Normstelling  

Op grond van het Bro dient in verband met de uitvoerbaarheid van een plan rekening te worden 

gehouden met de bodemgesteldheid in het plangebied. Bij functiewijzigingen dient te worden 

bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is voor de beoogde functie en moet worden 

vastgesteld of er sprake is van een saneringsnoodzaak. In de Wet bodembescherming 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 voor 

de desbetreffende functie (functiegericht saneren). Voor een nieuw geval van 

bodemverontreiniging geldt, in tegenstelling tot oude gevallen (voor 1987), dat niet 

functiegericht maar in beginsel volledig moet worden gesaneerd. Nieuwe bestemmingen dienen 

bij voorkeur te worden gerealiseerd op bodem die geschikt is voor het beoogde gebruik. 

 

Onderzoek en conclusie 

Uit het Bodemloket (www.bodemloket.nl) blijkt dat ter plaatse van het plangebied meerdere 

gebieden zijn die zijn onderzocht op bodemvervuiling en waar geen verdere procedure 

noodzakelijk is. Tevens zijn er gebieden waar sanering heeft plaatsgevonden en andere 

gebieden zijn nog in procedure.  

 

 

Figuur 5.3 Bodemkwaliteit in het plangebied (www.bodemloket.nl) 

http://file/02-data/buro/sverhagen/externalhyperlink


  49  

    
_______________________________________________________________________________________________________________  
Adviesbureau RBOI  053700.15679.00 

Rotterdam / Middelburg  

Het voorliggende bestemmingsplan maakt geen ingrijpende nieuwe ontwikkelingen mogelijk. 

Het is daardoor niet noodzakelijk om de bodemkwaliteit binnen het gehele plangebied vast te 

stellen. Bij eventuele toekomstige ontwikkelingen zal worden bekeken of ter plaatse 

verontreinigingen bekend zijn of verdachte activiteiten hebben plaatsgevonden. Indien nodig 

zal de bodem worden gesaneerd, zodat deze geschikt is voor de nieuwe functie. 

5.8  Luchtkwaliteit 

Beleid en Normstelling  

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van een ruimtelijk plan 

uit het oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens rekening gehouden met 

de luchtkwaliteit. 

 

Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet 

milieubeheer (ook wel Wet luchtkwaliteit genoemd, Wlk). Dit onderdeel van de Wet 

milieubeheer (Wm) bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, 

fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke ordeningspraktijk langs 

wegen vooral de grenswaarden voor stikstofdioxide (jaargemiddelde) en fijn stof (jaar- en 

daggemiddelde) van belang. De grenswaarden van de laatstgenoemde stoffen zijn in de 

volgende tabel weergegeven.  

 

Tabel 5.1  Grenswaarden maatgevende stoffen Wm 

stof toetsing van richt/grenswaarde geldig  

stikstofdioxide (NO2) jaargemiddelde 

concentratie 

grenswaarde 60 

µg/m³ 

2010 tot en met 

2014 

 jaargemiddelde 

concentratie 

grenswaarde 40 

µg/m³ 

vanaf 2015 

fijn stof (PM10) jaargemiddelde 

concentratie 

grenswaarde 40 

µg/m³ 

vanaf 11 juni 

2011 

Fijn stof (PM2,5) jaargemiddelde 

concentratie 

richtwaarde 25 µg/m³ Vanaf 2010 

 jaargemiddelde 

concentratie 

grenswaarde 25 

µg/m³ 

Vanaf 2015 

 

Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen bestuursorganen bevoegdheden die gevolgen 

kunnen hebben voor de luchtkwaliteit onder andere uitoefenen indien de 

bevoegdheden/ontwikkelingen niet leiden tot een overschrijding van de grenswaarden of de 

bevoegdheden/ontwikkelingen niet in betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de 

buitenlucht. 

 

Nibm 

In dit Besluit niet in betekenende mate is bepaald in welke gevallen een project vanwege de 

gevolgen voor de luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden hoeft te worden getoetst. Hierbij 

worden 2 situaties onderscheiden: 

 een project heeft een effect van minder dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde NO2 

en PM10 (= 1,2 µg/m³); 

 een project valt in een categorie die is vrijgesteld aan toetsing aan de grenswaarden; deze 

categorieën betreffen onder andere woningbouw met niet meer dan 1.500 woningen. 
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Onderzoek 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is een indicatie van de luchtkwaliteit ter 

plaatse van het plangebied gegeven. Dit is gedaan aan de hand van de monitoringstool die bij 

het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit hoort. Hieruit blijkt dat in 2011 de 

jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide en fijn stof direct langs de N449 en N206 (als 

maatgevende doorgaande wegen in de omgeving van het plangebied) ruimschoots onder de 

grenswaarden uit de Wet milieubeheer zijn gelegen. Omdat direct langs deze wegen aan de 

grenswaarden wordt voldaan, zal dit ook ter plaatse in de rest van het plangebied het geval 

zijn. Concentraties luchtverontreinigende stoffen nemen immers af naarmate een locatie 

verder van de wegen ligt. Daarnaast blijkt uit de monitoringstool ook dat de 

achtergrondwaarden voor fijn stof en stikstof ruimschoots onder de grenswaarden zijn gelegen 

(stikstof ca. 28,7 µg/m³, fijn stof (PM10) ca. 24 µg/m³). Daarom is ter plaatse van het hele 

plangebied sprake van een aanvaardbaar leefklimaat. 

 

 

Figuur 5.4 Stikstofconcentraties 2015 (www.nsl-monitoring.nl/viewer/) 

 

 

Figuur 5.5 Fijn stof concentraties 2011 (www.nsl-monitoring.nl/viewer/) 
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Het bestemmingsplan maakt geen directe ontwikkelingen mogelijk die van invloed zijn op de 

verkeersaantrekkende werking of de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen door bedrijven. 

Formele toetsing aan de grenswaarden uit de Wlk kan daarom achterwege blijven.  

Veranderende bedrijvigheid binnen de bestaande rechten kan echter leiden tot een grotere 

verkeersaantrekkende werking of een grotere uitstoot van luchtverontreinigende stoffen. De 

verkeersaantrekkende werking en de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen van individuele 

bedrijven is vooral afhankelijk van de aard van het bedrijf, de inrichting en de specifieke 

bedrijfsvoering. Gelet op de lage achtergrondwaarde van de luchtverontreinigende stoffen in 

(de omgeving van) het plangebied (waarbij ruimschoots voldaan wordt aan de normen), is er 

nog meer dan voldoende ruimte om bedrijfsactiviteiten te ontplooien, waarbij nog steeds aan 

de luchtkwaliteitsnormen wordt voldaan.  

 

Conclusie 

Ter plaatse van het plangebied is geen sprake van een (dreigende) overschrijding van een 

grenswaarde. Ook voldoet dit plan aan de Nibm-criteria en daarom hoeft geen verdere 

beoordeling van de luchtkwaliteit te worden uitgevoerd. 

5.9  Natuurbescherming 

Samenvatting  

Deze paragraaf betreft een samenvatting van het uitgebreide bureauonderzoek zoals 

opgenomen in bijlage 4.  

 

Huidige situatie 

Het plangebied bestaat uit bestaand bedrijventerrein. Het aanwezige groen bestaat 

voornamelijk uit laanbomen met daaronder struiken. Langs de randen van het plangebied en in 

de noordoosthoek, rondom de waterzuivering, zijn meer groenstroken aanwezig.  

 

Beoogde ontwikkelingen 

Het bestemmingsplan is consoliderend van aard. Er worden geen nieuwe ontwikkelingen 

mogelijk gemaakt. Dit betekent dat binnen de juridische regeling geen grootschalige 

functieveranderingen en/of herinrichtingen mogelijk zijn. Het plan biedt wel ruimte tot 

kleinschalige ontwikkelingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bouwen van aan- of 

bijgebouwen (al of niet omgevingsvergunningplichtig) of het aanleggen van paden of 

verhardingen. In het kader hiervan is een ecologisch bureauonderzoek uitgevoerd, waarin is 

aangegeven waar deze kleinschalige ontwikkelingen aan dienen te worden getoetst. 

 

Resultaten onderzoek 

Gebiedsbescherming 

Het plangebied vormt geen onderdeel van een natuur- of groengebied met een beschermde 

status, zoals Natura 2000. Het plangebied maakt ook geen deel uit van de Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS). Ten zuid- en noordwesten van het plangebied liggen de Natura 

2000-gebieden Meijendel en Berkheide en Coepelduynen. Meijendel ligt op een afstand van 

circa 9,6 km afstand van het bedrijventerrrein. De beide gebieden Berkheide en Coepelduyen 

liggen nabij Katwijk op een afstand van respectievelijk 1, 3 en 1,4 km afstand van 't Heen. 
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Binnen het bestemmingsplan worden geen concrete ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Het 

bestemmingsplan maakt echter altijd indirect (kleine) ontwikkelingen mogelijk. Deze 

kleinschalige ontwikkelingen leiden echter niet tot negatieve effecten in de Natura 

2000-gebieden, aangezien het bestaande bebouwde gebied en de infrastructuur tussen het 

plangebied en de Natura 2000-gebieden een (geluid)buffer vormen. De 

Natuurbeschermingswet 1998 en het beleid van de provincie staan de uitvoering van het plan 

dan ook niet in de weg. 

 

Soortenbescherming 

Het bestemmingsplan is het besluit dat ingrepen mogelijk maakt en een aantasting van 

beschermde dier- of plantensoorten kan betekenen. Uiterlijk bij het nemen van een besluit dat 

ruimtelijke veranderingen mogelijk maakt, zal daarom zekerheid moeten zijn verkregen of 

verlening van ontheffing op grond van de Flora- en faunawet (hierna Ffw) nodig zal zijn en of 

het reëel is te verwachten dat deze zal worden verleend.  

 

Conclusie 

Er worden geen concrete ontwikkelingen voorzien die leiden tot overtreding van de Ffw of 

negatieve gevolgen hebben op Nbw-gebieden. De Ffw en Nbw staan de uitvoering van het 

bestemmingsplan dan ook niet in de weg.  

5.10  Externe veiligheid 

Beleid en normstelling 

Bij ruimtelijke plannen dient ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten te 

worden gekeken, namelijk: 

 bedrijven waar activiteiten plaatsvinden die gevolgen hebben voor de externe veiligheid; 

 vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of door buisleidingen. 

 

Voor zowel bedrijvigheid als vervoer van gevaarlijke stoffen zijn twee aspecten van belang, te 

weten het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat 

een persoon dodelijk wordt getroffen door een ongeval, indien hij zich onafgebroken (dat wil 

zeggen 24 uur per dag gedurende het hele jaar) en onbeschermd op een bepaalde plaats zou 

bevinden. Het PR wordt weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting dan wel 

infrastructuur. Het GR drukt de kans per jaar uit dat een groep van minimaal een bepaalde 

omvang overlijdt als direct gevolg van een ongeval waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. 

De norm voor het GR is een oriëntatiewaarde. Het bevoegd gezag heeft een 

verantwoordingsplicht als het GR toeneemt en/of de oriëntatiewaarde overschrijdt. 

 

Risicovolle inrichtingen 

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (hierna: Bevi) geeft een wettelijke grondslag aan het 

externe veiligheidsbeleid rondom risicovolle inrichtingen. Op basis van het Bevi geldt voor het 

PR rondom een risicovolle inrichting een grenswaarde voor kwetsbare objecten en een 

richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten. Beide liggen op een niveau van 10-6 per jaar. Bij 

een ruimtelijke ontwikkeling moet aan deze normen worden voldaan. Het Bevi bevat geen 

grenswaarde voor het GR; wel geldt op basis van het Bevi een verantwoordingsplicht ten 

aanzien van het GR in het invloedsgebied rondom de inrichting. De in het externe 

veiligheidsbeleid gehanteerde norm voor het GR geldt daarbij als oriëntatiewaarde. Deze 

verantwoordingsplicht geldt zowel in bestaande als in nieuwe situaties. 
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Vervoer van gevaarlijke stoffen 

In de Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (RVGS) is het externe 

veiligheidsbeleid voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over water en (spoor)wegen 

opgenomen. Op basis van de circulaire is voor bestaande situaties de grenswaarde voor het PR 

ter plaatse van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten 10-5 per jaar en de streefwaarde 

10-6 per jaar. In nieuwe situaties is de grenswaarde voor het PR ter plaatse van kwetsbare 

objecten 10-6 per jaar; voor beperkt kwetsbare objecten in nieuwe situaties geldt een 

richtwaarde van 10-6 per jaar. Op basis van de circulaire geldt bij een overschrijding van de 

oriëntatiewaarde voor het GR of een toename van het GR een verantwoordingsplicht. Deze 

verantwoordingsplicht geldt zowel in bestaande als in nieuwe situaties. De circulaire vermeldt 

dat op een afstand van 200 m vanaf het tracé in principe geen beperkingen hoeven te worden 

gesteld aan het ruimtegebruik. Wel kan de verantwoordingsplicht voor het GR nog buiten deze 

200 m strekken. 

Vooruitlopend op de vaststelling van het Besluit Transportroutes Externe Veiligheid is de 

circulaire per 1 januari 2010 gewijzigd. Met deze wijziging zijn de veiligheidsafstanden en 

plasbrandaandachtsgebieden uit het Basisnet Wegen en Basisnet Water opgenomen in de 

circulaire. 

 

Besluit externe veiligheid buisleidingen 

Per 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in werking getreden. In 

dat besluit wordt aangesloten bij de risicobenadering uit het Besluit externe veiligheid 

inrichtingen (Bevi) zodat ook voor buisleidingen normen voor het PR en het GR gelden. Op 

advies van de minister wordt bij de toetsing van externe veiligheidsrisico's van buisleidingen al 

enkele jaren rekening gehouden met deze risicobenadering. 

 

Onderzoek 

Risicovolle objecten in het plangebied 

Uit de provinciale risicokaart (www.risicokaart.nl) blijkt dat in het plangebied meerdere 

risicovolle inrichtingen aanwezig zijn. De belangrijkste gegevens van deze inrichtingen zijn in 

de volgende tabel weergegeven. 

 

Tabel 5.2  Risicovolle inrichtingen 

naam 

inrichting 

adres risico's Bevi- 

inrichting 

PR 10-6 

contour 

invloedsgebied 

groepsrisico 

Nobels 

machinefabriek 

BV 

Nijverheidstraat 2 Opslag 

gevaarlijke 

stoffen 

Nee 20 m Geen 

overschrijding 

Beckers Katwijk 

BV 

Kalkbrander- 

straat 2 

Koelinstallatie 

ammoniak 

Ja 85 m Geen 

overschrijding 

Oostingh 

Staalbouw BV 

Lageweg 36 Opslag 

gevaarlijke 

stoffen 

Nee 15 m Geen 

overschrijding 

BV Chemische 

Industrie 

Katwijk 

Snijderstraat 6 Opslag 

gevaarlijke 

stoffen 

Ja 110 m 800 m, geen 

overschrijding  

 

Binnen de plaatsgebonden risicocontouren van de inrichtingen zijn geen kwetsbare objecten 

gelegen. Wel zijn beperkt kwetsbare objecten, namelijk verschillende bedrijven, binnen de 

contouren gelegen. Voor beperkt kwetsbare objecten gelden de plaatsgebonden 

risicocontouren als richtwaarde. Omdat het om bestaande bebouwing gaat wordt de situatie 
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aanvaardbaar geacht. 

 

Voor de verschillende risicovolle inrichtingen binnen het plangebied vindt er geen 

overschrijding van het groepsrisico plaats. De inrichtingen vormen dan ook geen belemmering 

voor de vaststelling van voorliggende bestemmingsplan. Omdat in het plangebied een BEVI- en 

een BRZO-inrichting is gelegen, is wel een verantwoording van het groepsrisico noodzakelijk. 

 

Verantwoording groepsrisico 

De BEVI-inrichting Beckers Katwijk is een categoriale inrichting. Op grond van bijlage 2 van de 

regeling  externe veiligheid inrichtingen heeft dit bedrijf geen invloedsgebied waarvoor een 

verantwoording van het groepsrisico noodzakelijk is. 

 

BV Chemische Industrie Katwijk (hierna CIK) is een BEVI-inrichting en tevens een 

BRZO-bedrijf. In het kader van een aanvraag voor een milieubeheervergunning is in augustus 

2012 een QRA uitgevoerd. Sinds deze periode hebben geen wijzigingen in het gebied 

plaatsgevonden en worden met dit bestemmingsplan ook geen uitbreidingen toegestaan, 

waardoor deze QRA nog een representatief onderzoekdocument is. Voor de inventarisatie van 

de bevolkingsgegevens is een invloedsgebied door Safeti-NL berekend van 800m. Uit de 

berekeningsresultaten is het invloedsgebied bepaald op 365 meter. 

 

Tabel 5.3 Bepaling aantal personen binnen het invloedsgebied van CIK 

Industrieterrein 't Heen 516 personen (excl. Katwijk Chemie) 

Woongebied in Katwijk 60 personen per hectare  

Woongebied in Rijnsburg 60 personen per hectare 

Sportvelden nabij Katwijk Chemie 10 personen (gemiddeld) 

Jachthaven nabij Katwijk Chemie 10 personen (gemiddeld) 

Plangebied Middenmors 100 personen per hectare 

Buitengebied 10 personen per hectare 

 

Uit de QRA is gebleken dat het groepsrisico nihil is. Het maximaal aantal slachtoffers bedraagt 

1 wat buiten het gebied van de oriënterende waarde valt in BEVI. 

Het bestemmingsplan legt de bestaande situatie vast. Gezien het lage groepsrisico en een zeer 

beperkte aanwezigheid van kwetsbare groepen is geen noodzaak aanwezig tot het 

onderzoeken van alternatieven en mogelijkheden van risicovermindering. 

 

Vervoer gevaarlijke stoffen 

Ten noordoosten van het plangebied is de provinciale weg N206 (wegvak Z120-3, N206/N443 

Noordwijkerhout - N206/N441 Katwijk aan Zee) gelegen. Over deze weg vindt vervoer van 

gevaarlijke stoffen plaats. In februari 2012 is een QRA uitgevoerd naar het wegvlak van de 

N206 ter hoogte van het plangebied. Hieruit blijkt dat de PR 10-6-risicocontour niet buiten de 

weg is gelegen. De PR 10-8-contour, indicatief voor het invloedsgebied, ligt op 102 m. Uit 

berekeningen van het groepsrisico voor de N206 blijkt dat het groepsrisico, ondanks de groei 

van de getransporteerde gevaarlijke stoffen als gevolg van de tijd, gelijk blijft. In de periode 

tussen 2012–2022 bedraagt het groepsrisico 0,018, en ligt hierbij onder de oriëntatiewaarde 

van de f/N-curve. Aangezien het bestemmingsplan consoliderend van aard is, vormt de weg 

geen belemmering voor de vaststelling van voorliggend plan. 

 

Daarnaast vindt er over het Uitwateringskanaal en het Oegstgeester-kanaal vervoer van 

gevaarlijke stoffen plaats. Uit het Basisnet Water blijkt dat het hierbij gaat om een groene 

watergang met binnenvaart zonder frequent vervoer. Bij groene watergangen is er geen sprake 
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van een PR 10-6 risicocontour. Daarnaast is er geen plasbrandaandachtsgebied aanwezig en is 

geen groepsrisicoverantwoording noodzakelijk. Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de 

watergangen vormt dan ook geen belemmering voor de vaststelling van voorliggende 

bestemmingsplan. 

Verder vinden er binnen of rondom het plangebied geen vervoer van gevaarlijke stoffen plaats 

over het spoor of door buisleidingen. 

 

Advies Veiligheidsregio 

De veiligheidsregio Hollands Midden geeft in zijn advies (opgenomen in bijlage aan dat er 

voldoende tertiair bluswater voorhanden aanwezig is. Daarnaast is de tweezijdige 

bereikbaarheid voldoende. 

Het groepsrisico voor CIK is inmiddels berekend. Uit de resultaten is gebleken dat het maximaal 

aantal slachtoffers 1 bedraagt. 

 

Conclusie 

Geconcludeerd wordt dat het plan voldoet aan het beleid en de normstelling ten aanzien van 

externe veiligheid. Binnen het plangebied wordt de oriëntatiewaarde niet overschreden. 

Hiernaast vinden er geen ontwikkelingen plaats wat kan zorgen voor een toename van het 

groepsrisico. Het aspect externe veiligheid staat de uitvoering van het plan niet in de weg. 

5.11  Afval 

Ondergrondse inzamelvoorzieningen zijn nutsvoorzieningen en vallen, voor zover gelegen 

binnen verkeers- of groenbestemmingen, onder de toegelaten bouwwerken en voorzieningen. 

Over het algemeen zijn deze vergunningvrij.  

5.12  Kabels en leidingen 

Afwegingskader  

Planologisch relevante leidingen en hoogspanningsverbindingen dienen te worden 

gewaarborgd. Tevens dient rond dergelijke leidingen rekening te worden gehouden met zones 

waarbinnen mogelijke beperkingen gelden. Planologisch relevante leidingen zijn leidingen 

waarin de navolgende producten worden vervoerd: 

 gas, olie, olieproducten, chemische producten, vaste stoffen/goederen; 

 aardgas met een diameter groter of gelijk aan 18”; 

 defensiebrandstoffen; 

 warmte en afvalwater, ruwwater of halffabrikaat voor de drink- en 

industriewatervoorziening met een diameter groter of gelijk aan 18”. 

 

Conclusie 

Door het plangebied lopen verschillende planologisch relevante leidingen. Het gaat hierbij om: 

 een effluentleiding gelegen langs de Lageweg;  

 een afvalwatertransportleiding langs de Weverstraat, Nijverheidsstraat en 

Wagenmakerstraat; 

 rioolpersleidingen langs: 

1. de Snijderstraat, Steenbakkerstraat en Weverstraat;  

2. het terrein van de rioolwaterzuivering en langs de Kalkbanderstraat; 

3. het terrein van de rioolzuivering en langs de Weverstraat. 
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De leidingen zijn op de verbeelding weergegeven en er zijn regelingen opgenomen ten aanzien 

van de bescherming van deze leidingen. Met de opname van de leidingen in het 

bestemmingsplan kan worden geconcludeerd dat het aspect kabels en leidingen de uitvoering 

van het plan niet in de weg staat. 

5.13  Waterhuishouding 

Waterbeheer en watertoets 

De initiatiefnemer dient in een vroeg stadium overleg te voeren met de waterbeheerder over 

een ruimtelijk planvoornemen. Hiermee wordt voorkomen dat ruimtelijke ontwikkelingen in 

strijd zijn met duurzaam waterbeheer. Het plangebied ligt binnen het beheersgebied van het 

Hoogheemraadschap van Rijnland, verantwoordelijk voor het waterkwantiteits- en 

waterkwaliteitsbeheer. Bij het tot stand komen van dit bestemmingsplan is overleg gevoerd 

met de waterbeheerder over deze waterparagraaf. De opmerkingen van de waterbeheerder zijn 

vervolgens verwerkt in deze waterparagraaf.  

 

Beleid duurzaam stedelijk waterbeheer 

Op verschillende bestuursniveaus zijn de afgelopen jaren beleidsnota's verschenen aangaande 

de waterhuishouding, allen met als doel een duurzaam waterbeheer te realiseren (kwalitatief 

en kwantitatief). Deze paragraaf geeft een overzicht van de voor het plangebied relevante 

nota's, waarbij het beleid van het hoogheemraadschap en de gemeente nader wordt 

behandeld. 

 

Europees: 

 Kaderrichtlijn Water (KRW). 

 

Nationaal: 

 Nationaal Waterplan (NW); 

 Waterbeleid voor de 21ste eeuw (WB21); 

 Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW); 

 Waterwet. 

 

Provinciaal: 

 Provinciaal Waterplan; 

 Nota Regels voor Ruimte; 

 Provinciale Structuurvisie. 

 

Kaderrichtlijn Water (KRW) 

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is sinds 2000 van kracht. De KRW verplicht 

waterbeheerders tot actie om voor 2015 het watersysteem chemisch en ecologisch gezond te 

hebben. Sinds 2003 is het Hoogheemraadschap van Rijnland actief bezig om de KRW uit te 

werken. De maatregelen, programmering en kosten zijn opgenomen in de Nota Schoon Water 

Rijnland die bestuurlijk is vastgesteld op 30 januari 2008.   

Jaarlijks rapporteert het Hoogheemraadschap van Rijnland over de toestand van de 

waterkwaliteit in de KRW waterlichamen. De rapportage daarvan is terug te vinden op 

http://www.rijnland.net/regels/kaderrichtlijn_water 

 

Waterwet 

De Waterwet stelt de watersysteembenadering centraal en integreert acht bestaande wetten 

voor waterbeheer. De wet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater en regelt de 

http://www.rijnland.net/regels/kaderrichtlijn_water
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juridische implementatie van Europese richtlijnen (o.a. Kaderrichtlijn Water en de Richtlijn 

Overstromingsrisico's). 

De Waterwet kent één watervergunning. Met het wegvallen van vergunningen treedt een 

belangrijke wijziging op in de samenwerkingsrelatie tussen de gemeente en de waterbeheerder 

(Rijkswaterstaat of waterschap). Diverse activiteiten zoals bouwen en gebruik van de gronden  

zijn in, op grond van het waterbeleid, beschermde gebieden aan een watervergunning 

gebonden.  

 

Formeel gezien staan vergunningen en andere besluiten volledig los van de watertoets. Het kan 

voorkomen dat regels uit het bestemmingsplan, zoals gebruiksregels, aanlegregels of 

bebouwingsregels, hetzelfde luiden en dezelfde belangen beschermen als 

watervergunningsregels op grond van de keur. Deze samenloop van regelgeving is in beginsel 

alleen toelaatbaar als de bestemmingsplanregels een ruimer belang dienen dan alleen het 

waterstaatkundig belang.  

 

Waterbeheerplan 2010-2015 

Voor de planperiode 2010-2015 zal het Waterbeheerplan (WBP) van Rijnland van toepassing 

zijn. In dit plan geeft Rijnland aan wat haar ambities voor de komende planperiode zijn en 

welke maatregelen in het watersysteem worden getroffen. Het nieuwe WBP legt meer dan 

voorheen het accent op de uitvoering. De drie hoofddoelen zijn veiligheid tegen 

overstromingen, voldoende water en gezond water. Wat betreft veiligheid is cruciaal dat de 

waterkeringen voldoende hoog en stevig zijn én blijven en dat rekening wordt gehouden met 

mogelijk toekomstige dijkverbeteringen. Wat betreft voldoende water gaat het erom het 

complete watersysteem goed in te richten, goed te beheren en goed te onderhouden. Daarbij 

wil Rijnland dat het watersysteem op orde en toekomstvast wordt gemaakt, rekeninghoudend 

met klimaatverandering. Immers, de verandering van het klimaat leidt naar verwachting tot 

meer lokale en heviger buien, perioden van langdurige droogte en zeespiegelrijzing. Het 

waterbeheerplan sorteert voor op deze ontwikkelingen. Het Waterbeheerplan 2010-2015 van 

Rijnland is te vinden op de website: www.rijnland.net/plannen/waterbeheerplan. 

 

Keur en Beleidsregels 2009 

Per 22 december 2009 is een nieuwe Keur in werking getreden, alsmede nieuwe Beleidsregels 

die per 27 mei 2011 geactualiseerd zijn. Een nieuwe Keur is nodig vanwege de totstandkoming 

van de Waterwet en daarmee verschuivende bevoegdheden in onderdelen van het 

waterbeheer. Verder zijn aan deze Keur bepalingen toegevoegd over het onttrekken van 

grondwater en het infiltreren van water in de bodem. De 'Keur en Beleidsregels' maken het 

mogelijk dat het Hoogheemraadschap van Rijnland haar taken als waterkwaliteits- en 

kwantiteitsbeheerder kan uitvoeren. De Keur is een verordening van de waterbeheerder met 

wettelijke regels (gebod- en verbodsbepalingen) voor: 

 waterkeringen (onder andere duinen, dijken en kaden); 

 watergangen (onder andere kanalen, rivieren, sloten, beken); 

 andere waterstaatswerken (onder andere bruggen, duikers, stuwen, sluizen en gemalen). 

 

De Keur bevat verbodsbepalingen voor werken en werkzaamheden in of bij de bovengenoemde 

waterstaatswerken. Er kan een ontheffing worden aangevraagd om een bepaalde activiteit wel 

te mogen uitvoeren. Rijnland kan een dergelijke ontheffing verlenen. De Keur is daarmee een 

belangrijk middel om via ontheffingverlening en handhaving het watersysteem op orde te 

houden of te krijgen. In de Beleidsregels, die bij de Keur horen, is het beleid van Rijnland nader 

uitgewerkt. De Keur en Beleidsregels van Rijnland zijn te vinden op de website: 

www.rijnland.net/regels/keur_algemene. 
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Gemeentelijk beleid 

De gemeente Katwijk heeft in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland het 

waterplan Katwijk opgesteld. Met het Waterplan Katwijk wordt gewerkt aan een gezond en 

veerkrachtig watersysteem. In het plan zijn concrete afspraken gemaakt over wat er moet 

gebeuren en in welke hoeveelheid, en over wie wat doet.  

 

Oplossingen worden gezocht in het vergroten van het wateroppervlak, het vergroten van 

duikers ten behoeve van de doorstroming, onderzoek naar de aanleg van natuurvriendelijke 

oevers. Om de grondwateroverlast aan te pakken en het grondwater sneller af te kunnen 

voeren, worden nieuwe drainagesystemen aangelegd. Ook wordt het peilbuizennet om het 

grondwater te monitoren uitgebreid. De ambitie van de gemeente is om in 2015 twintig procent 

van het regenwater afgekoppeld te hebben van het gemengde rioolstelsel: dit gaat om 20% 

van het verhard oppervlak. Het schone regenwater komt dan direct in het oppervlaktewater 

terecht. Daarnaast draagt het vergroten van oppervlaktewater ook bij aan het makkelijker 

kunnen afvoeren van hemelwater. Het gebruik van chemievrije onkruidbestrijding wordt 

gestimuleerd en watergangen worden onderhouden door ze te baggeren.  

 

Huidige situatie 

Algemeen 

Het plangebied bestaat uit het bedrijventerrein 't Heen ten noordoosten van Katwijk.  

 

Bodem en grondwater 

Volgens de bodemkaart van Nederland (www.bodemdata.nl) bestaat de bodem ter plaatse van 

het plangebied voor het grootste deel uit rivierkleigrond. In het midden van het plangebied 

komt tevens zandgrond voor. In het grootste deel van het plangebied is sprake van 

grondwatertrap IV. Dit houdt in dat de gemiddelde hoogste grondwaterstand op meer dan 

0,4 m beneden maaiveld ligt en dat de gemiddelde laagste grondwaterstand varieert tussen 0,8 

en 1,2 m beneden maaiveld. Tevens komt in het plangebied grondwatertrap II voor. Hier ligt de 

gemiddelde hoogste grondwaterstand op minder dan 0,4 m beneden maaiveld en varieert de 

gemiddelde laagste grondwaterstand tussen 0,5 en 0,8 m beneden maaiveld. De 

maaiveldhoogte varieert in het plangebied tussen circa NAP +0,5 en +1,4 m.  

 

 

Figuur 5.6 Bodem en grondwater in het plangebied (www.bodemdata.nl) 

http://www.bodemdata.nl/
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Waterkwantiteit en -kwaliteit 

In het plangebied is vrijwel geen oppervlaktewater aanwezig. Wel wordt het plangebied 

omgrensd door de Noordwijkervaart (ook wel de Maandagse Wetering genoemd), een primair 

boezemwater, aan de noord en oostzijde van het plangebied en het Uitwateringskanaal, ook 

een primair boezemwater, aan de zuidwestzijde van het plangebied 

(http://rijnland.esri.nl/legger/).  

Twee KRW-lichamen liggen deels binnen het plangebied van 't Heen, dit betreft: 

 Vliet, Rijn-Schiekanaal, Oude Rijn tot uitwatering Katwijk; 

 Trekvaartsysteem. 

 

Beide waterlichamen zijn geen geprioriteerde waterlichamen. Uit de factsheets blijkt dat er 

voor de gedeelten van de waterlichamen in dit plangebied geen voorgenomen maatregelen zijn 

bepaald. 

 

Veiligheid en waterkeringen 

Het plangebied ligt niet binnen de kern-/beschermingszone van een waterkering 

(http://rijnland.esri.nl/keringen/).  

 

Afvalwaterketen en riolering 

In 't Heen ligt een gescheiden rioolstelsel voorzien van zwevende stofafscheiders. De toevoer 

van rioolwater uit Katwijk naar de rioolwaterzuivering in 't Heen (Lageweg) loopt via een 

transportriool in de Nijverheidstraat en de Weverstraat. Deze transportriolen zijn 

gedimensioneerd op de DWA (droogweerafvoer) en RWA (regenwaterafvoer) van heel Katwijk. 

De DWA-afvoeren van de diverse straten in 't Heen zijn aangesloten op deze transportriolen. 

Gedacht wordt om de persleiding Rijnstraat via het Laage Mallegatpad door te trekken via de 

AW21. 

 

Toekomstige situatie 

Algemeen 

Binnen het bestemmingsplan worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Dit 

betekent dat geen grootschalige functieveranderingen en/of herinrichtingen zijn gepland. 

Binnen de vigerende bestemmingen bestaat wel de mogelijkheid tot kleinschalige 

ontwikkelingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bouwen van aan- of bijgebouwen (al of niet 

omgevingsvergunningplichtig) of het aanleggen van paden of verhardingen. Vanwege de 

consoliderende aard biedt het bestemmingsplan weinig of geen mogelijkheden om het 

watersysteem en -beheer te verbeteren.  

 

Als in de toekomst ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden, is het uitgangspunt dat de 

waterhuishoudkundige situatie niet mag verslechteren. Dit betekent bijvoorbeeld dat de 

waterhuishouding kan worden verbeterd door het afkoppelen van schoon verhard oppervlak, 

hiermee wordt voorkomen dat schoon hemelwater wordt afgevoerd naar de 

rioolwaterzuiveringsinstallatie. Dit betekent ook dat toename van het verharde oppervlak en/of 

dempingen binnen het gebied moeten worden gecompenseerd. Daarnaast is het van belang om 

bij eventuele ontwikkeling diffuse verontreinigingen te voorkomen door het gebruik van 

duurzame, niet-uitloogbare materialen (geen zink, lood, koper en PAK's-houdende materialen), 

zowel gedurende de bouw- als de gebruiksfase. 

 

Conclusie 

De in dit bestemmingsplan mogelijk gemaakte ontwikkelingen hebben geen negatieve 

gevolgen voor het waterhuishoudkundige systeem ter plaatse. 

http://rijnland.esri.nl/legger/
http://rijnland.esri.nl/keringen/
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5.14  Archeologie 

Inleiding  

Het bestemmingsplangebied is gelegen in de zone van een belangrijk archeologisch fenomeen. 

Door de gemeente Katwijk loopt namelijk de noordelijke grens van het Romeinse rijk, ook wel 

bekend als de limes. In het gebied zijn archeologische overblijfselen te verwachten van 

structuren en sporen van activiteiten die plaatsvonden in de grenszone. Te denken valt hierbij 

aan militaire structuren, een kampdorp, wegen, nederzettingen en grafvelden. Hieronder wordt 

een korte uiteenzetting gegeven van de verschillende archeologische verwachtingen. Als 

laatste wordt een opsomming gegeven van recent archeologisch onderzoek dat heeft 

plaatsgevonden in het gebied.  

 

Onderzoek  

Limeszone/Limesverordening Provincie Zuid-Holland  

In het plangebied ligt een zone die staat aangegeven als de limeszone met als specificatie 

'tussen zuidoever watervoerende geul in de Romeinse tijd in het noorden en de limesweg in het 

zuiden'. De limeszone is de zone waar de verwachting hoog is op archeologische resten die te 

maken hebben met de Romeinse rijksgrens die over het grondgebied van de gemeente Katwijk 

loopt. Een onderdeel van deze limeszone is de zogenaamde limesweg waarvan op de 

archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart een vermoed deel van het tracé is 

aangegeven. 

Het bestemmingsplan Bedrijventerrein 't Heen betreft in hoofdzaak gebieden met hoge 

archeologische verwachtingswaarde. In de Actualisatie 2012 van de Provinciale Verordening 

Ruimte is opgenomen voor gebieden met een hoge archeologische verwachtingswaarde ter 

plaatse van de Limes: 

Een bestemmingsplan voor gronden die onderdeel uitmaken van de Limes en die op kaart 18 

zijn aangeduid als terreinen met een hoge of zeer hoge archeologische verwachtingswaarde, 

bevat bestemmingen en daarbij behorende regels die de verwachte archeologische waarden 

beschermen.  

De regels als bedoeld, voorzien in elk geval in de voorwaarde van archeologisch onderzoek bij 

werken of werkzaamheden met een oppervlakte van meer dan 100 m2 of waarbij de bodem tot 

meer dan 30 centimeter onder het maaiveld wordt geroerd en de voorwaarde dat gehandeld 

wordt in overeenstemming met de uitkomsten van dat onderzoek. 

In haar beantwoording van de zienswijzen op de Actualisering 2012 constateert de provincie 

dat artikel 18 tweede lid, en artikel 19 eerste lid, ruimte laten voor afwijkingen en maatwerk als 

aangetoond is dat de bekende archeologische waarden niet worden aangetast. Dit is 

bijvoorbeeld het geval als uit onderzoek is gebleken dat de archeologische waarden op grotere 

diepte liggen of geclusterd op een deel van het terrein. Voorts staat in de toelichting vermeld 

dat werken of werkzaamheden die naar de aard de archeologische waarden niet kunnen 

aantasten, zoals normaal onderhoud, gebruik en beheer, ook verricht kunnen worden zonder 

archeologisch onderzoek.  

 

Beschermde archeologische monumenten  

Er zijn geen wettelijk beschermde archeologische monumenten in het gebied aanwezig. 

 

Archeologische waarden  

Binnen het plangebied zijn geen vastgestelde archeologische waarden aanwezig. 
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Archeologische verwachtingen  

Op onderstaande uitsnede van de gemeentelijke verwachtingskaart zijn de landschappelijke 

eenheden en de daaraan gekoppelde archeologische verwachtingswaarde weergegeven.  

 

 

 

 

 

Figuur 5.7 Uitsnede uit de Archeologisch verwachtings- en beleidsadvieskaart, Gemeente 

Katwijk  
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Het plangebied ligt grotendeels in een landschappelijke zone met de omschrijving "duinzand op 

kwelder- en/of wadafzettingen". Het pakket duinzand kan bestaan uit Jong en Oud Duinzand. 

Voor het Jong Duinzand geldt een lage verwachting. Voor het onderliggende Oud Duinzand 

geldt een hoge verwachting vanaf de ijzertijd en voor de kwelder- en/of wadafzettingen een 

middelmatige verwachting vanaf de bronstijd. De hoge en middelmatige verwachting gelden 

vanaf een hoogte van 5 m +NAP en dieper. Het oostelijke deel van het plangebied ligt in een 

landschappelijke zone die is aangegeven als "(post-) Romeinse geul van de Oude Rijn". Voor 

deze zone geldt een middelmatige verwachting vanaf de vroege middeleeuwen. Het meest 

noordelijk gedeelte van het plangebied ligt in een zone met de omschrijving “Duinzand op 

beddingafzettingen van de Oude Rijn”. Voor dit landschap geldt een middelhoge verwachting 

voor de Romeinse tijd (beddingafzettingen) en de middeleeuwen (duinzand). 

Een aanzienlijk deel van het plangebied ligt in een zone die staat aangegeven als de limeszone 

met als specificatie "tussen zuidoever watervoerende geul in de Romeinse tijd in het noorden 

en de limesweg in het zuiden". De limeszone is de zone waar de verwachting hoog is op 

archeologische resten die te maken hebben met de Romeinse rijksgrens die over het 

grondgebied van de gemeente Katwijk loopt.  

In het plangebied zijn geen locaties aanwezig waarbinnen op basis van historische kaarten een 

vindplaats wordt verwacht.  

De gebieden zijn in het (paraplu)bestemmingsplan Archeologie (2009) als archeologisch 

verwachtingsgebied met middelhoge- tot hoge archeologische verwachtingswaarde aangeduid 

en zijn derhalve in dit bestemmingsplan voorzien van een dubbelbestemming overeenkomstig 

het gemeentelijk beleid.  

 

Recent archeologisch onderzoek in het plangebied  

Er hebben in het plangebied verschillende archeologische onderzoeken plaatsgevonden: 

 

 Ambachtsweg 23-47 (Archisnr. 51368): in 2012 is een bureau- en een inventariserend 

veldonderzoek (verkennend fase) uitgevoerd in verband met beoogde 

nieuwbouwwerkzaamheden. Op basis van de resultaten van het booronderzoek blijkt dat 

geulafzettingen zijn aangetroffen met daarboven verstoorde geulafzettingen en 

opgebrachte grond. Doordat de ondergrond van het plangebied tot een diepte van 

minimaal 1,85 m-mv en maximaal 3,8 m-mv is verstoord zijn eventuele archeologische 

resten verdwenen. In de hieronder aangetroffen geulafzettingen worden geen 

archeologische resten verwacht. Op basis hiervan geldt in het plangebied een lage 

verwachting op het voorkomen van archeologische resten. 

 Steenbakkerstraat 10 (Archisnr. 35721012/54115): in 2012 heeft een bureau- en 

inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) plaatsgevonden in verband met de 

nieuwbouw van een bedrijfspand. Op basis van de resultaten van het booronderzoek blijkt 

dat bodemopbouw tot een diepte van 1,8-2,0 m-mv volledig verstoord is. In de hieronder 

aangetroffen geulafzettingen worden geen archeologische resten verwacht. Op basis 

hiervan geldt in het plangebied een lage verwachting op het voorkomen van archeologische 

resten. 

 Ambachtsweg 32 (Archisnr. 36710113/55367: in 2013 heeft een bureau- en 

inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) plaatsgevonden in verband met de 

nieuwbouw van een bedrijfspand. Op basis van de resultaten van het booronderzoek blijkt 

dat het gebied is opgehoogd met circa 1,0 meter zand. In de periode voor ophoging stond 

het gebied onder water. Op basis hiervan geldt in het plangebied een lage verwachting op 

het voorkomen van archeologische resten. 

 

De Archisnummers bij de onderzoeken verwijzen naar de nummering in het archeologisch 

informatiesysteem van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed waarbij al het archeologisch 

onderzoek in Nederland wordt aan- en afgemeld. 
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Conclusie  

Op basis van bovenstaande (recente) archeologische onderzoeken en gegevens zijn 

verschillende terreinen in bestemmingsplangebied vrijgesteld van een archeologische 

onderzoeksplicht. Voor een groot deel van het plangebied blijft onverminderd de 

archeologische verwachting van kracht zoals die is weergegeven op de verwachtings- en 

beleidsadvieskaart. De gebieden met waarde - archeologisch verwachtingsgebied (WR - AV) 

zijn als dubbelbestemming opgenomen op de verbeelding, met bijbehorende bepalingen in de 

bestemmingsplanregels. 

5.15  Cultuurhistorie 

Cultuurhistorische waarden 

Het bedrijventerrein 't Heen kent zijn oorsprong in de jaren '70 van de vorige eeuw en is 

daarmee één van de oudste bedrijventerreinen van Nederland. In de jaren '80 en '90 is het 

't Heen ontwikkeld tot het bedrijventerrein zoals het nu is. Vanwege de functie, leeftijd, aanleg, 

bouwstijl en bouwwijze zijn er geen bijzonder karakteristieke gebouwen of stedenbouwkundige 

aanleg welke vanuit cultuurhistorisch oogpunt waardevol zijn en behouden zouden moeten 

worden. Alleen de Noordwijkervaart (ook wel de Maandagse Watering genoemd) aan de 

oostzijde van het terrein is een oude en waardevolle waterweg. 

 

Conclusie 

Binnen het plangebied zijn geen waardevolle gebouwen of structuren aanwezig. Alleen de 

Maandagse Watering (ook wel Noordwijkervaart) heeft historische waarde als oude waterweg. 

Het aspect cultuurhistorie staat de uitvoer van het bestemmingsplan niet in de weg.  
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Hoofdstuk 6  Juridisch bestuurlijke aspecten 

6.1  Algemeen 

Verbeelding en regels  

Uitgangspunt is dat de digitale verbeelding zoveel mogelijk informatie geeft over de in acht te 

nemen maten en volumes. De regels geven duidelijkheid over de bestemmingsomschrijving, de 

bouwregels en de specifieke gebruiksregels. In de regels zijn eventuele afwijkings- en 

wijzigingsregels opgenomen. 

 

Bestemmingsvlak en bouwvlak  

De in het plangebied aanwezige bestemmingen bestaan in de meeste gevallen uit twee 

vlakken: een bestemmingsvlak en een bouwvlak. Het bestemmingsvlak geeft aan waar een 

bepaald gebruik toegestaan is. Het bouwvlak is een gebied dat op de digitale verbeelding is 

aangeven waarvoor de mogelijkheden om gebouwen te bouwen in de regels zijn aangegeven. 

Het bouwvlak is op de digitale verbeelding voorzien van aanduidingen die betrekking hebben op 

de maatvoering.  

 

Vertaling Beeldkwaliteitsplan 

De bestemmingsregels in hoofdstuk 2 omvatten de regels die per bestemming van toepassing 

zijn. Voor alle gronden is zodoende af te lezen welke vormen van gebruik en bebouwing ter 

plaatse zijn toegestaan.  

Daarnaast zijn er vanuit het Beeldkwaliteitsplan ook ruimtelijke wensbeelden per deelgebied 

van het bedrijventerrein. Deze regeling is in het bestemmingsplan verwerkt op basis van 7 

gebiedsaanduidingen die aansluiten op de gebiedsindeling uit het Beeldkwaliteitsplan. De bij 

deze zone's behorende regels zijn opgenomen in hoofdstuk 3 van de regels. 

De regels in hoofdstuk 3 over beeldkwaliteit gelden in beginsel als aanvulling op de 

bestemmingsregels uit hoofdstuk 2. In sommige gevallen, bijvoorbeeld voor opslag in bepaalde 

zone's, zijn regels opgenomen die afwijken van de regels in hoofdstuk 2. In dat geval gaan de 

aanduidingsregels uit hoofdstuk 3 voor.  

 

Opbouw planregels 

De regels van het bestemmingsplan bestaan uit de volgende onderdelen: 

 Inleidende regels; 

 Bestemmingsregels; 

 Algemene regels; 

 Overgangs- en slotregels. 

In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe het beleid en de planuitgangspunten zijn verwoord in 

de planregels. Zo wordt een toelichting gegeven op het juridische systeem en op alle 

afzonderlijke bestemmingen. 
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6.2  Inleidende regels 

Begrippen (artikel 1) 

Begrippen die in de regels worden gebruikt en die uitleg behoeven, worden in dit artikel 

uitgelegd.  

 

Wijze van meten (artikel 2) 

Dit artikel bevat technische regelingen om onder andere oppervlaktes, hoogtes, dieptes en 

breedtes te kunnen bepalen.  

6.3  Bestemmingsregels 

In het hoofdstuk bestemmingsregels zijn in de planregels alle bestemmingen opgenomen met 

de daarbij behorende bestemmingsomschrijving. In het bestemmingsplan komen de volgende 

bestemmingen voor: 

 

Bedrijventerrein (artikel 3) 

Milieucategorieën 

Op de verbeelding zijn de toegestane milieucategorieën opgenomen. Bedrijven passend binnen 

de categorie op de verbeelding zijn in ieder geval toegestaan. Bestaande bedrijven die 

daarbuiten vallen, zijn voorzien van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf' om tevens de 

bestaande activiteiten mogelijk te (blijven) maken.  

Het artikel kent daarnaast een afwijkingsbevoegdheid om niet passende bedrijven alsnog toe te 

staan. Het moet dan gaan om bedrijven die of in de Staat van Bedrijfsactiviteiten binnen 

maximaal 1 categorie hoger vallen dan toegestaan of om bedrijven die in het geheel niet in de 

SvB zijn opgenomen. Daarnaast moet het bedrijf qua aard en invloed op de omgeving (gelet op 

de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) vergelijkbaar zijn met bedrijven die 

wel direct toegestaan zijn ter plaatse.  

 

Detailhandel volumineus 

Detailhandel in volumineuze goederen is uitsluitend toegestaan op bestaande locaties. Deze 

zijn om die reden van een specifieke aanduiding op de verbeelding voorzien. Met verschillende 

aanduidingen wordt uitsluitend het bestaande type detailhandel in volumineuze goederen 

mogelijk gemaakt. 

Daarnaast kent het plan een afwijkingsbevoegdheim om aan de zuidkant van de Ambachtsweg 

nieuwe detailhandel in volumineuze goederen. Deze afwijkingsbevoegdheid kan gebruikt 

worden voor nieuwe locaties, maar ook voor bestaande locaties waar een ander type 

detailhandel in volumineuze goederen gewenst is.  

 

Ondergeschikte detailhandel bij bedrijven 

Naast detailhandel in volumineuze goederen wordt ook bij overige bedrijven detailhandel 

mogelijk gemaakt, zij het als ondergeschikte detailhandel die gerelateerd is aan de 

bedrijfsactiviteit. Deze vorm van detailhandel is direct toegestaan, maar dient wel aan enkele 

voorwaarden te voldoen. Deze zijn in de bestemmingsregels opgenomen. 

  

Bedrijfswoningen 

Om de ruimte voor bedrijventerreinen optimaal beschikbaar te houden zijn bedrijfswoningen 

uitgesloten. De legaal aanwezige bedrijfswoningen op het bedrijventerrein (5 woningen in 

totaal) zijn met een aanduiding 'bedrijfswoning' mogelijk gemaakt.  
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Kantoren 

Zelfstandige kantoren zijn alleen op de bestaande locaties toegestaan en zijn voorzien van een 

aanduiding op de verbeelding. Daarnaast zijn bedrijfsgebonden kantoren met een bruto 

vloeroppervlak dat minder bedraagt dan 50% van het totale bruto vloeroppervlak en minder is 

dan 2.000 m² toegestaan.  

Voor de kantoorlocatie aan de Lageweg 44 is een specifieke aanduiding opgenomen om het 

eerder vergunde, maar nog niet gerealiseerde, kantoor op maat mogelijk te maken. 

 

Andere afwijkende functies 

Andere afwijkende functies, zoals bijvoorbeeld een sportschool, zijn met aanduidingen op de 

verbeelding op maat mogelijk gemaakt. 

 

Afwijken minimum maten 

De bouwregels bij het artikel bedrijventerrein kennen een minimum bouwhoogte en een 

minimum bebouwingspercentage. Deze zijn opgenomen om bij ontwikkelingen op het terrein te 

kunnen voldoen aan het beeldkwaliteitsplan. In specifieke gevallen kunnen er echter reden zijn 

om hiervan af te wijken. Hiertoe is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen. Het moet daarbij 

gaan om bestaande situaties waar al niet aan de minimum maat voldaan wordt, de lagere maat 

vanuit de bedrijfsvoering noodzakelijk is en bovendien stedenbouwkundig acceptabel op de 

betreffende locatie.  

 

Groen  (artikel 4) 

De bestemming is bedoeld ter bescherming van de groen afscherming van het bedrijventerrein. 

Met uitzondering van nutsvoorzieningen zijn binnen deze bestemming uitsluitend bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming toegestaan.  

 

De bedrijfsmatige activiteiten van Goldstream Ovenbouw (Snijderstraat 5a)  die binnen de 

bestemming Goen worden uitgevoerd, zijn in strijd met het vigerende bestemmingsplan en 

worden gedoogd. De gemeente acht deze activiteiten hier echter niet passend. Aangezien 

sprake is van een historisch gegroeide situatie, die zich ook al voordeed bij inwerkingtreding 

van het huidige vigerende bestemmingsplan, is het overgangsrecht van gebruik niet van 

toepassing. Omdat door wegbestemmen Goldstream Ovenbouw niet meer in staat zal zijn op 

het terrein te rangeren en daarmee haar bedrijfsactiviteiten niet meer kan uitvoeren, wordt 

hiervoor een persoonsgebonden overgangsrecht opgenomen. Dit betekent dat de activiteiten 

alleen door de (rechts)persoon kan worden uitgevoerd die het uitvoert op het moment van de 

vaststelling van het bestemmingsplan. Indien de activiteiten door de persoon worden 

beëindigd, is sprake van strijdigheid met het bestemmingsplan. 

 

Maatschappelijk  (artikel 5) 

De huisvesting va de muziekvereniging DVS is voorzien van de bestaande maatschappelijke 

bestemming.  

 

Verkeer (artikel 6) 

De doorgaande wegen - de N206 en de route Ambachtsweg-Lageweg - zijn bestemd als 

Verkeer. Dit zijn de wegen met een stroomfunctie. Binnen deze bestemming is een aantal 

daarin passende gebruiksvormen toegestaan zoals parkeren, groen- en waterpartijen, 

nutsvoorzieningen en dergelijke.  

 

Verkeer - Verblijfsgebied (artikel 7) 

De overige wegen, die dienen ter ontsluiting van de aangrenzende gronden en percelen, zijn 

bestemd als Verkeer - Verblijfsgebied.  
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Water (artikel 8) 

Waterpartijen, structuurbepalende watergangen en locaties die van belang zijn voor de 

waterberging zijn bestemd voor Water.  

 

Leiding - Afvalwater, Effluent (artikel 9, 10 en 11) 

Deze dubbelbestemmingen maken de ligging van de genoemde leidingen mogelijk en voorzien 

in een beschermende regeling. Om die reden zijn ontwikkelingen in het kader van de andere 

bestemming die ter plaatse van toepassing is, uitsluitend toegestaan wanneer deze het 

leidingbelang niet schaden. 

 

Waarde - Archeologisch verwachtingsgebied(artikel 12) 

De archeologische dubbelbestemming beschermt mogelijk archeologische waarden tegen 

toekomstige ontwikkelingen en bodemingrepen. Voor werkzaamheden dieper dan 30 cm onder 

maaiveld én groter dan 100 m² wordt archeologisch onderzoek voorgeschreven. Hieruit zal 

moeten blijken of en op welke manier ruimtelijke ontwikkelingen uitgevoerd kunnen worden.  

6.4  Algemene regels 

Anti-dubbeltelregel (artikel 13) 

Deze regel dient te voorkomen dat situaties ontstaan welke niet in overeenstemming zijn met 

de bedoeling van het plan. Daar voor een gebouw een zeker open terrein is vereist, wordt via de 

anti-dubbeltelregel voorkomen dat eenzelfde terrein twee keer wordt 'meegenomen' bij de 

beoordeling van een aanvraag om omgevingsvergunning voor bouw. Grond die al eerder moest 

worden meegeteld bij de beoordeling van een bouwplan mag niet nog eens worden meegeteld 

bij een nieuwe bouwaanvraag. 

 

Algemene bouwregels  (artikel 14) 

In dit artikel zijn bouwregels opgenomen die voor alle bestemmingen gelden. Een voorname 

regeling in dit artikel is het lid waarmee bestaande maten worden geregeld. Dit houdt in dat 

bouwwerken die conform de bestemmingslegging zijn toegestaan, maar waarvan de bestaande 

maat lager is dan de voorgeschreven minimum maat of hoger dan de voorgeschreven 

maximum maat, op basis van dit artikel zijn toegestaan. Bij aanpassing of nieuwbouw dient 

overigens wel aan de (nieuw) voorgeschreven maten voldaan te worden.  

 

Algemene aanduidingsregels (artikel 15) 

In dit hoofdstuk zijn de regels opgenomen die samenhangen met het beeldkwaliteitsplan. De 

zonering hieruit is doorvertaald naar 7 aanduidingsgebieden op de verbeelding van het 

bestemmingsplan. Per gebied zijn regels opgenomen voor de betreffende zone van toepassing 

zijn. 

De regels in dit artikel gelden in beginsel als aanvulling op de bestemmingsregels. Waar deze 

regels conflicteren met de bestemmingsregels uit hoofdstuk 2, gelden de aanduidingsregels in 

afwijking van de bestemmingsregels. De aanduidingsregels gaan zodoende altijd voor.  

 

Algemene afwijkingsregels (artikel 16) 

In concrete situaties kan het voorkomen dat afwijking van de gestelde normen aanvaardbaar 

is. Voor deze situaties is een afwijkingsbepaling ex artikel 2.12 van de Wabo opgenomen. Deze 

bepaling maakt afwijkingen van geringe aard mogelijk. 
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Daarnaast is een viertal specifiek afwijkingsmogelijkheden opgenomen, die toegespitst zijn op 

extra mogelijkheden binnen bepaalde zone's. Deze zone's zijn op de verbeelding aangegeven. 

Voor 3 van die gebieden wordt met deze aanduiding aangegeven waar van de maximum 

bouwhoogte afgeweken kan worden. Een vierde gebied is opgenomen om af te wijken van de 

ter plaatse geldende bestemmingsomschrijving uit hoofdstuk 2 om prostitutiebedrijven toe te 

staan. 

 

Algemene wijzigingsregels (artikel 17) 

Archeologie 

Indien uit nader onderzoek blijkt dat de bestemming 'Waarde - Archeologisch 

verwachtingsgebied' gewijzigd dient te worden, dan kan het bevoegd gezag hiertoe het 

bestemmingsplan wijzigen. 

 

Wijzigingsbevoegdheid 

Op de verbeelding zijn verschillende Wro-wijzigingszones opgenomen. Binnen deze zones is het 

wenselijk om ontwikkelingen mogelijk te maken. Deze zijn echter op het moment van 

vaststelling van het bestemmingsplan nog onvoldoende concreet om de ontwikkelingen van 

een rechtstreekse bestemming te voorzien. Wanneer van de wijzigingsbevoegdheid gebruik 

wordt gemaakt, zal een wijzigingsplan opgesteld moeten worden dat een eigen planologische 

procedure doorloopt. Ter inzage legging en de mogelijkheid tot zienswijzen is hier ook 

onderdeel van. 

 

Overige regels (artikel 18) 

De wettelijke regelingen waarnaar in de regels wordt verwezen, gelden zoals deze luiden op het 

moment van vaststelling van het plan. 

6.5  Overgangs- en slotregel 

Overgangsrecht (artikel 19) 

Bouwwerken welke op het moment van tervisielegging van het plan bestaan of waarvoor een 

bouw- dan wel omgevingsvergunning is aangevraagd, mogen blijven bestaan, ook wanneer dit 

strijdig is met de bebouwingsregels. Het gebruik van de grond en opstallen, dat afwijkt van de 

regels op het moment waarop het plan rechtskracht verkrijgt, mag gehandhaafd worden. 

 

Slotregel (artikel 20) 

In de slotregel wordt aangegeven op welke wijze de regels van het bestemmingsplan kunnen 

worden aangehaald. Deze regels kunnen worden aangehaald als: Regels van het 

bestemmingsplan Bedrijventerrein 't Heen. 
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Hoofdstuk 7  Uitvoerbaarheid en handhaving 

7.1  Vooroverleg 

Het plan is in het kader van het vooroverleg ter advisering naar de diverse overleginstanties 

gestuurd. Onderstaande instanties hebben op het voorontwerp bestemmingsplan 

'Bedrijventerrein 't Heen' gereageerd. In deze paragraaf worden de reacties kort weergegeven. 

Tevens wordt aangegeven hoe de reacties in het plan zijn verwerkt.  

 

Brandweer Hollands Midden 

Reactie overleginstantie  

De reactie betreft een ontvangstbevestiging. 

 

Reactie gemeente 

De reactie wordt voor kenninsgeving aangenomen. 

 

Provincie Zuid-Holland 

Reactie overleginstantie  

Voor het voorontwerpbestemmingsplan is een e-formulier ingevuld waarna bleek dat het 

voorontwerp bestemmingsplan niet opgestuurd hoefde te worden. 

 

Reactie gemeente 

De reactie wordt voor kenninsgeving aangenomen. 

 

Gasunie 

Reactie overleginstantie  

De Gasunie heeft het plan getoetst aan het veiligheidsbeleid vanwege een 

aardgastransportleiding. Uit de toetsing blijkt dat het plangebied buiten de 1% letaliteitgrens 

van onze dichtst bij gelegen leiding valt. Daarmee staat vast dat deze leiding geen invloed heeft 

op de verdere planontwikkeling. 

 

Reactie gemeente 

De reactie wordt voor kenninsgeving aangenomen. 

 

Kamer van Koophandel Den Haag, kantoor Leiden 

Reactie overleginstantie  

De Kamer van Koophandel laat in haar overlegreactie weten geen inhoudelijke opmerkingen te 

hebben op het plan. 

 

Reactie gemeente 

De reactie wordt voor kenninsgeving aangenomen. 
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Katwijkse ondernemersvereniging 

Reactie overleginstantie  

De Katwijkse Ondernemersvereniging geeft in haar overlegreactie aan dat zij zich kan vinden in 

het voorontwerpbestemmingsplan en gaan er van uit dat individuele ondernemers voldoende 

op de hoogte zijn gebracht om zelf te reageren. 

 

Reactie gemeente 

De reactie wordt voor kenninsgeving aangenomen. 

7.2  Zienswijzen 

Het ontwerpbestemmingsplan 'Bedrijventerrein 't Heen' heeft vanaf vrijdag 8 maart 2013 

gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode is een ieder in de gelegenheid 

gesteld om schriftelijk en mondeling op het plan te reageren in de vorm van zienswijzen. In 

totaal zijn er 16 zienswijzen op het plan ingediend.  

In de Nota zienswijzen, zoals opgenomen in bijlage 6 bij dit bestemmingsplan, zijn de 

zienswijzen samengevat en van een beantwoording voorzien. Per zienswijze is af te lezen of en 

voor welke onderdelen deze tot aanpassing van het plan heeft geleid. 

7.3  Economische uitvoerbaarheid 

Het bestemmingsplan Bedrijventerrein 't Heen wordt opgesteld onder regime van de nieuwe 

Wro. Onderdeel van de nieuwe Wro is de GREX – wet. De wetgever heeft met de nieuwe 

regeling inzake de grondexploitatie, ook wel Grondexploitatiewet (GREX – wet) genoemd, een 

oplossing willen bieden voor het probleem dat gemeenten bij de ontwikkeling van nieuwe 

gebieden geen of slechts beperkte mogelijkheden van kostenverhaal hebben, indien zij niet de 

eigenaar zijn van de te ontwikkelen gronden (afdeling 6.4 Wro). Dit als stok achter de deur als 

het niet lukt om een exploitatieovereenkomst af te sluiten met de private grondeigenaren. Er 

zijn twee mogelijkheden om (privaatrechtelijk) de kosten te verhalen: 

1. anterieure exploitatieovereenkomst, exploitatieovereenkomst voordat een exploitatieplan 

aan de orde is. 

2. posterieure exploitatieovereenkomst, exploitatieovereenkomst die gesloten wordt na de 

inwerkingtreding van een exploitatieplan. 

Het exploitatieplan is verplicht als het niet lukt om een anterieure exploitatieovereenkomst af te 

sluiten met de eigenaren binnen het exploitatiegebied. Het exploitatieplan biedt dan een 

grondslag om de kosten van openbare voorzieningen via de omgevingsvergunning te innen. 

 

Consequenties bestemmingsplan Bedrijventerrein 't Heen 

In het bestemmingsplan 't Heen worden geen grote ontwikkellocaties opgenomen. Voor het 

bestemmingsplan 't Heen is er zodoende geen verplichting zijn tot het opstellen van een 

exploitatieplan. 

7.4  Handhaving 

De gemeente Katwijk heeft in het plan 'Organisatie van het Vergunning- en Handhavingsbeleid 

2012-2016' voor de komende jaren het integrale toezichts- en handhavingsbeleid vastgelegd. 

Dit beleid richt zich op de bebouwde omgeving met als doel een bijdrage te leveren aan de 

naleving van gestelde normen en regels.  
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Het streefbeeld voor de gemeentelijke toezichts- en handhavingstaak is om deze op een 

structurele en integrale manier vorm te geven. Eventuele toepassing van bestuurs- of 

strafrechtelijke sancties maakt de toezichts- en handhavingsketen compleet. 

Toezicht wordt gehouden op de uitvoering van verleende omgevingsvergunningen. Er vindt 

controle plaats op de voorschriften die aan de vergunning zijn verbonden. Doel is het 

waarborgen van een basiskwaliteit ten aanzien van de bouwkundige staat, veiligheid, en de 

milieukundige, ruimtelijke en cultuurhistorische kwaliteit van de bebouwde omgeving. Verder 

wordt toezicht gehouden op precariorechten, de Wet gemeentelijke basisadministratie 

persoonsgegevens en leegstand. Voor handhavingstaken voortvloeiend uit de Algemene 

Plaatselijke Verordening (APV) is sprake van signaaltoezicht en wordt samengewerkt bij 

evenemententoezicht. Thema's als duurzaam bouwen en veiligheid vormen steeds vaker een 

onderdeel van de toezichtstaak.  

Tijdens het gebruik wordt toezicht gehouden op bestaande objecten. Deze gebruiksfase begint 

nadat een object (bijvoorbeeld een gebouw) is opgericht, ingericht en daardoor gebruiksklaar 

is. Toezicht vindt plaats op grond van een verleende omgevingsvergunning of algemeen 

geldende voorschriften. Objecten worden volgens een vastgestelde controlefrequentie 

periodiek gecontroleerd. Hoofdzakelijk betreft het toezicht periodieke controles op basis van 

het Gebruiksbesluit/Bouwbesluit, de Wet milieubeheer, de APV (evenementen) en aan 

deze  gerelateerde wetgeving. 

Ten slotte wordt toezicht gehouden op gebiedsniveau; (strijdig)gebruik en het illegaal 

oprichten van bouwwerken en ruimten. Op deze manier worden de ruimtelijke, esthetische en 

landschappelijke kwaliteiten versterkt en de veiligheid en leefbaarheid van de (openbare) 

ruimte verbeterd. Dit type toezicht is veelal naar aanleiding van een klacht of melding of op 

basis van vrije veldtoezicht. 

De planregels in dit plan zijn voldoende duidelijk, concreet en toepasbaar voor toezicht en 

handhaving.  
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Bijlage 1  m.e.r.-beoordeling en voortoets 
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1.  Inleiding 

1.1. Inleiding 

Het bedrijventerrein 't Heen kent zijn oorsprong in de jaren '70 van de vorige eeuw en is 

daarmee één van de oudste bedrijventerreinen van de regio. In de jaren '80 en '90 is 't Heen 

ontwikkeld tot het bedrijventerrein zoals het nu is. In de loop der jaren is een ongewenste 

functiemenging opgetreden en wordt niet meer voldaan aan de parkeernormen. Het 

bedrijventerrein is inmiddels op een aantal plekken verouderd en hier en daar laat de 

ruimtelijke kwaliteit te wensen over. Essentieel voor het bestaansrecht van 't Heen is een 

impuls, zodat er een vitaal en toekomstbestendig bedrijventerrein ontstaat.  

 

Figuur 1.1 geeft een overzicht van de begrenzing van het gebied. In de Brede Structuurvisie 

van de gemeente Katwijk is de revitalisering van 't Heen onderdeel van het sleutelproject 

Katwijk Noord. Op basis van deze politieke agendering zijn er verschillende visies voor het 

bedrijventerrein opgesteld. De ruimtelijke visie 'Revitalisering 't Heen' van de gemeente 

Katwijk is het uitgangspunt voor het nieuw bestemmingsplan Bedrijventerrein ’t Heen van de 

gemeente Katwijk.  

 

1.2. M.e.r.-beoordelingsplicht 

Om het milieubelang, naast andere belangen, een volwaardige plaats te geven in de besluit-

vorming over activiteiten met mogelijk belangrijke gevolgen voor het milieu, wordt in Ne-

derland sinds enkele decennia het instrument van de milieueffectrapportage toegepast. In de 

Wet milieubeheer en het bijbehorende Besluit m.e.r. is wettelijk geregeld voor welke projec-

ten en besluiten een milieueffectrapport dient te worden opgesteld. Hierbij wordt onder-

scheid gemaakt tussen activiteiten, waarvoor altijd een m.e.r.-procedure moet worden 

doorlopen (m.e.r.-plicht) en activiteiten waarvoor het bevoegd gezag nader moet beoordelen 

of een m.e.r.-procedure al dan niet nodig is (m.e.r.-beoordelingsplicht).  

 

De wijziging of uitbreiding van een bedrijventerrein met een omvang van 75 hectare of meer 

is mer-beoordelingsplichtig. Dit blijkt uit onderdeel D 11.3 van de bijlage bij het Besluit 

m.e.r, ‘de aanleg, wijziging of uitbereiding van een industrieterrein’. De revitalisering die is 

beoogd voor het bedrijventerrein ’t Heen heeft betrekking op het gehele bedrijventerrein van 

circa 85 hectare. Er worden onder andere zichtlocaties ontwikkeld, de beeldkwaliteit van 

gebouwen wordt verbeterd, het terrein wordt heringericht, plaatselijk worden functies 

aangepast en de milieucategorie wordt opgerekt. Doordat het te revitaliseren gebied groter 

is dan 75 hectare geldt de mer-beoordelingsplicht.  

 

Criteria m.e.r.-beoordelingsplicht  

De m.e.r.-beoordeling is gekoppeld aan het bestemmingsplan Bedrijventerrein ‘t Heen, 

waarin de revitalisering van het bedrijventerrein planologisch wordt mogelijk gemaakt. 

Voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan neemt het bevoegd gezag  in dit 

geval de gemeenteraad van Katwijk  op basis van de m.e.r.-beoordeling een besluit of de 

procedure van milieueffectrapportage (m.e.r.) al dan niet wordt gevolgd. De wettelijke 
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regeling voor de m.e.r.-beoordeling gaat uit van het principe 'nee, tenzij': een m.e.r.-

procedure is alleen noodzakelijk als er sprake is van 'belangrijke nadelige gevolgen' die de 

activiteit voor het milieu kan hebben en een diepgaand onderzoek naar alternatieven en 

milieueffecten in het kader van een m.e.r. wenselijk maken.  

De m.e.r.-beoordeling bevat een beschrijving en beoordeling van de milieueffecten die 

ontstaan als gevolg van de revitalisering. Waar relevant is daarnaast ook gekeken naar 

cumulatie van milieueffecten door eventuele samenhang met andere ruimtelijke 

ontwikkelingen rondom het bedrijventerrein ’t Heen in Katwijk. 

 

Volgens de Wet milieubeheer houdt het bevoegd gezag bij haar besluit omtrent de procedure 

van de milieueffectrapportage rekening met de omstandigheden zoals aangegeven in bijlage 

III van de EEG-richtlijn milieu-effectbeoordeling, te weten: 

 de kenmerken van de projecten; 

 de plaats van de projecten; 

 de kenmerken van de potentiële effecten (in samenhang met de eerste twee criteria). 

In figuur 1.2 is nader uitgewerkt welke aspecten binnen deze omstandigheden van belang 

kunnen zijn bij de beoordeling. 

 

Figuur 1.2  Schema omstandigheden waarmee bij de beoordeling rekening wordt 

gehouden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omstandigheden die een m.e.r.-procedure noodzakelijk kunnen maken 

Kenmerk projecten Plaats projecten Kenmerken van het potentiële 
effect 

 Omvang project; 
 Gebruik van natuurlijke 

hulpbronnen; 
 Productie van 

afvalstoffen; 
 Verontreiniging en 

hinder; 
 Risico en ongevallen; 
 De cumulatie met andere 

projecten. 

 Bijzondere gebieden; 
 Bestaand grondgebruik; 
 Rijkdom/kwaliteit/rege-

neratievermogen van 
natuurlijke hulpbronnen 
van het gebied; 

 Het opnamevermogen 
van het natuurlijk milieu, 
met in het bijzonder 
aandacht voor de typen 
gebieden zoals 
weergegeven in 
onderstaand kader. 

 Bereik; 
 Grensoverschrijdende 

karakter van het effect; 
 Orde/grootte/ 

complexiteit effect; 
 Waarschijnlijkheid effect; 
 Duur, frequentie, 

onomkeerbaarheid van 
het effect. 

Kunnen deze omstandigheden leiden tot belangrijke nadelige milieugevolgen die het 
opstellen van een MER noodzakelijk maken? 

Gebieden waarbij het opnamevermogen van het natuurlijk milieu in het bijzonder van belang is 

a. wetlands; 
b. kustgebieden; 
c. berg- en bosgebieden; 
d. reservaten en natuurparkengebieden die in de wetgeving van Nederland zijn aangeduid/door die 

wetgeving worden beschermd; speciale beschermingszones in het kader van de Vogel- of 
Habitatrichtlijn; 

e. gebieden waarin de bij communautaire wetgeving vastgestelde normen inzake milieukwaliteit reeds 
worden overschreden; 

f. gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid; 
g. landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang. 
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1.3. Procedure m.e.r.-beoordeling 

De Wet milieubeheer bepaalt niet exact op welk moment de m.e.r.-beoordeling moet worden 

doorlopen. Het besluit wordt genomen in 'een zo vroeg mogelijk stadium van de voorberei-

ding van het m.e.r.-beoordelingsplichtige besluit' (de vaststelling van het bestemmingsplan 

Bedrijventerrein ‘t Heen). Dit kan worden vertaald naar het uitgangspunt dat de 

gemeenteraad van Katwijk het benodigde besluit over de m.e.r.-beoordeling neemt voordat 

het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. 

 

De beslissing om al dan niet de m.e.r.-procedure te doorlopen, wordt bekend gemaakt door 

mededeling in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen. Een beslissing dat geen 

milieueffectrapport wordt opgesteld, dient tevens te worden gepubliceerd in de Staatscou-

rant. Voor burgers en belangenorganisaties is er echter geen mogelijkheid om bezwaar of 

beroep aan te tekenen tegen deze beslissing. 

 

1.4. Leeswijzer 

In deze notitie is de m.e.r.-beoordeling voor bedrijventerrein ‘t Heen opgenomen. In 

hoofdstuk 2 wordt de voorgenomen activiteit toegelicht. De daarop volgende hoofdstukken 3 

t/m 7 gaan in op de bestaande milieusituatie in het gebied en de te verwachten gevolgen 

voor het milieu van de voorgenomen activiteit. Op grond hiervan vindt een beoordeling 

plaats. In de beoordeling staat de vraag centraal of de activiteiten van het project tot 

zodanige nadelige milieugevolgen leiden dat het opstellen van een volwaardig 

milieueffectrapport noodzakelijk is. Achtereenvolgens komen de volgende milieuthema’s aan 

de orde: 

 verkeer; 

 woon- en leefmilieu; 

 bodem en water; 

 ecologie; 

 landschap, cultuurhistorie en archeologie. 

 

In hoofdstuk 8 wordt op basis van de uitgevoerde beoordeling een samenvattende conclusie 

getrokken.  
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2. Voorgenomen activiteit 

2.1. Bestaande situatie 

Het plangebied betreft het bedrijventerrein ’t Heen dat is gelegen ten noordoosten van de 

kern van Katwijk. Het terrein is ingekaderd tussen het Uitwateringskanaal, de provinciale 

weg N206 en de Maandagse Wetering (zie figuur 1.1). ‘t Heen is in haar omvang, 

milieuzonering, bedrijfstypologie en samenstelling met kleine en grotere bedrijven uniek in 

de regio.  

 

Het bedrijventerrein ’t Heen heeft op zichzelf een heldere structuur. De orthogonale 

wegenstructuur zorgt voor een raster van rechthoekige vlakken, die zijn ingevuld door 

allerlei bedrijven. De hoofdroute door het bedrijventerrein bestaat uit de Ambachtsweg en de 

Lageweg. Deze route is ruimtelijk te herkennen als hoofdroute door onder andere de breedte 

van het profiel, de begeleiding door een vrijliggend fietspad en de begeleiding van groen. Op 

een aantal plekken is de route echter minder te herkennen door de kruising met andere 

straten, het ontbreken van een eenduidige inrichting van de openbare ruimte, onduidelijke 

parkeersituaties en groeninrichting.  

 

De vlakken binnen de wegenstructuur hebben niet allemaal dezelfde grootte en ook de 

invulling van de vlakken is veelal verschillend. Ze worden ingevuld door bedrijven uit 

verschillende branches, met verschillende werkzaamheden, van verschillende grootten en 

met andere milieucategorieën. ‘t Heen is een bedrijventerrein met van oudsher de nadruk op 

maakindustrie. Daarnaast komt perifere detailhandel voor. Grofweg is er wel enige clustering 

naar bedrijfsgrootte op 't Heen te herkennen. In het noordelijke deel zijn wat meer 

grootschalige bedrijven gevestigd. In het midden- en zuidelijk deel zijn over het algemeen 

middelgrootte tot kleinschalige bedrijven te vinden. Langs de Ambachtsweg is er een 

clustering van verschillende detailhandel-zaken, met een wat grotere concentratie aan de 

zuidzijde.  

 

Het bedrijventerrein wordt grotendeels visueel afgeschermd van omliggende gebieden door 

twee duidelijk herkenbare groenstructuren met forse bomen aan de randen langs het 

Uitwateringskanaal en de N206. Langs de N206 bevinden zich op een aantal plekken 

doorzichten naar het bedrijventerrein. In de noordoost hoek van het bedrijventerrein is de 

rioolwaterzuiveringinstallatie (RWZI) duidelijk omkaderd door een groene buffer van bomen 

en struiken. Op 't Heen zelf wordt vooral de hoofdroute Ambachtsweg/Lageweg aan beide 

zijden begeleid door bomen en bodembedekkers. In een aantal bedrijfsstraten, vooral de 

Nijverheidsstraat, de Taanderstraat en de Blekerstraat, wordt de weg ook begeleid door 

bomen.  
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2.2. Revitalisering Bedrijventerrein ‘t Heen 

In de Brede Structuurvisie (BSV) is de revitalisering van 't Heen onderdeel van het 

sleutelproject Katwijk Noord. 't Heen zal een vitaal en toekomstbestendig bedrijventerrein 

moeten worden. In de BSV worden drie oplossingsrichtingen benoemd om de revitalisering 

tot een succes te maken:  

1. herstructureren van het bestaande openbaar gebied; 

2. planologisch mogelijk maken dat bedrijven bedrijfskavels intensiever kunnen gebruiken; 

3. eventueel aankopen overhoeken en deze vervolgens uitgeven als nieuwe bedrijfskavels.  

 

Om de daadwerkelijke uitvoering van de revitalisering van 't Heen inzichtelijk te maken zijn 

er verschillende visies tot stand gekomen. De voorstellen en de streefbeelden in de visies 

voor 't Heen zijn verschillend van aard en mate van uitwerking en uitvoerbaarheid. Derhalve 

zijn deze visies getoetst op haalbaarheid en bruikbaarheid en zijn de bevindingen uit de 

voorgaande nota's, deelstudies en de wensen van de participerende partijen tot één nieuwe 

ruimtelijke visie samengevoegd. Deze ruimtelijke visie 'Revitalisering 't Heen' vormt het 

uitgangspunt voor de ontwikkeling van 't Heen. 

 

Opgave voor 't Heen 

Doel van de visie 'Revitalisering 't Heen' is om zowel voor de langere termijn (2040) als voor 

de korte termijn (2015) een samenhangende ruimtelijke visie te presenteren om het 

bedrijventerrein 't Heen van nieuw elan te voorzien. Op korte termijn moet een aantal 

nijpende problemen worden aangepakt. Om niet steeds met ad hoc oplossingen ingrepen te 

doen, is er behoefte aan een langere termijnvisie. Hierin staat ook een groot aantal ingrepen 

die wenselijk zijn, maar niet uitvoerbaar op de korte termijn.  

 

Ruimtelijke visie 2040 

De ruimtelijke visie 2040 geeft het ambitieniveau op lange termijn aan. Het doel op langere 

termijn is om het bedrijventerrein weer een duidelijke uitstraling te geven, vitaal te maken 

en weerbaar te maken tegen veranderingen in de tijd.  

 

De opzet van de ruimtelijke visie 2040 is geënt op de volgende strategische kernpunten:  

1. Versterk de ruimtelijke structuur: 

a. gezoneerde menging van bedrijven; 

b. versterken verkeersstructuur; 

c. versterken groenstructuur. 

2. Vergroot de ruimtelijke herkenbaarheid:  

a. versterk uniformiteit in hoofdlijnen;  

b. maak diversiteit mogelijk binnen detailhandel; 

c. vergroot de visuele relatie met de omgeving; 

d. accentueer met bebouwing de relatie met de N206;  

e. accentueer de entree; 

f. versterk de visuele aantrekkelijkheid van de oevers van het Uitwateringskanaal;  

g. versterk de ruimtelijke samenhang met Marina Rijnsburg;  

h. versterk de huidige kwaliteit aan bedrijvigheid;  

i. creëer een duidelijk gebied en transparante gevelwanden met detailhandelsbedrijven.  

 

Deze strategische kernpunten komen voort uit de belangrijkste onderdelen van de analyse, 

de probleemstelling, overleggen met ondernemers, de uitgangspunten en randvoorwaarden 

en de gekozen strategie. Het is de kapstok van de visie die tot de revitalisering van het 

bedrijventerrein moet leiden.  
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2.3. Ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving 

In de directe omgeving van het plangebied vinden er naast de revitalisering van het 

bedrijventerrein ook andere ruimtelijke ontwikkelingen plaats die milieueffecten (kunnen) 

veroorzaken. Hierdoor kan een cumulatie van milieueffecten ontstaan. De relevante 

ontwikkelingen in de omgeving van het bedrijventerrein ’t Heen worden hieronder kort 

besproken.  

 

Woonservicezones  

In de periode tot circa 2020 worden er in de gemeente Katwijk minimaal vijf 

woonservicezones ontwikkeld, te weten Hoornes Rijnsoever, Katwijk aan Zee, Katwijk aan de 

Rijn, Rijnsburg en Valkenburg. Bij een woonservicezone gaat het in principe om een gewone 

wijk voor iedereen. Het bijzondere in een woonservicezone is dat er een veilige, vertrouwde 

en soms beschutte woonomgeving wordt gerealiseerd voor mensen die wat kwetsbaarder 

zijn (het accent ligt hier op ouderen en mensen met een beperking). Dit gebeurt door de 

realisering van toegankelijke woningen in combinatie met voorzieningen, welzijnsdiensten, 

veiligheidsprogramma’s en programma’s die gericht zijn op onderlinge zorgzaamheid en 

sociale cohesie. Door onderlinge samenwerking tussen bewoners, gemeentelijke instanties 

en organisaties is er extra aandacht voor de leefbaarheid en de kwaliteit van leven in de 

wijk. In een woonservicezone is de hele range aan zorg en welzijn (planbare zorg, 

onplanbare zorg, ontmoeting, verhoogd niveau aan dienstverlening etc.) beschikbaar. Twee 

van deze zones liggen in de directe omgeving van het bedrijventerrein, namelijk Hoornes 

Rijnsoever en Katwijk aan de Rijn. 

 

Trappenberg - Kloosterschuur 

Ten noordoosten van het bedrijventerrein is het glastuinbouwconcentratiegebied 

Trappenberg – Kloosterschuur gelegen. Hier vindt reconstructie en nieuw-vesting van 

duurzame glastuinbouw plaats. Het reconstructiegebied bestaat uit het verouderde 

glastuinbouwgebied rond de Voorhouterweg en nieuw-vesting van duurzame glastuinbouw 

vindt plaats aansluitend op het bestaande en te reconstrueren glastuinbouwgebied.  

 

Middelmors 

Ten zuidoosten van het bedrijventerrein ligt het gebied Middelmors. Binnen het vigerende 

bestemmingsplan voor dat gebied is in de zuidpunt naast bedrijventerrein 't Heen een 

bestemming Uit te werken recreatie opgenomen. Meer naar het oosten is ook een 

bestemming Uit te werken Woondoeleinden opgenomen. Voor dit gebied zijn nog geen 

uitwerkingsplannen gemaakt. 
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3. Verkeer  

3.1. Toetsingscriteria en gebruikte bronnen 

Toetsingscriteria m.e.r.-beoordeling 

Bij de beoordeling van de verkeerseffecten wordt met name gelet op de verkeersaantrek-

kende werking. Hierbij zijn de onderstaande toetsingscriteria van belang die betrekking heb-

ben op de kenmerken en de plaats van de activiteit: 

- de bereikbaarheid voor het verkeer; 

- de verkeersafwikkeling; 

- het parkeren; 

- de verkeersveiligheid. 

 

Gebruikte bronnen 

- DHV 'Revitalisering 't Heen' d.d. juni 2012 

 

3.2. Referentie situatie  

Bereikbaarheid voor gemotoriseerd verkeer 

Bedrijventerrein 't Heen ligt in de gemeente Katwijk en wordt begrensd door de wegen N206 

en N449 en de waterwegen de Oude Rijn en de Noordwijksche Vaart. De N206 heeft twee 

aansluitingen tot het plangebied. De meest prominente aansluiting van de N206 is de 

halfklaverblad-aansluiting met de Hoorneslaan en de Ambachtsweg. De andere meer 

noordelijk gelegen aansluiting sluit aan op de Lageweg. De Lageweg sluit tevens aan op de 

N449. De N206 verbindt het bedrijventerrein in zuidelijke richting met Leiden en de A44 en 

in noordelijke richting met de Bollenstreek en Heemstede. De N449 is de andere regionale 

weg die het bedrijventerrein met Noordwijk en Rijnsburg verbindt. De N206 en N449 hebben 

beide een regionaal verbindende functie zodat het bedrijventerrein binnen de regio goed 

bereikbaar is. 

 

Binnen het plangebied vormen de gebiedsontsluitingswegen Ambachtsweg en Lageweg de 

hoofdontsluiting. Beide wegen sluiten zoals gezegd aan op de N-wegen die het plangebied 

begrenzen. Daarnaast ligt in het verlengde van de Ambachtsweg in westelijke richting de 

Hoorneslaan die een belangrijke ontsluitingsweg vormt voor de wijk Hoornes. Binnen het 

plangebied sluiten erftoegangswegen aan op de hoofdontsluiting. De erftoegangswegen 

ontsluiten de bedrijfspercelen. 

 

Conform de principes van Duurzaam Veilig hebben de gebiedsontsluitingswegen in het 

plangebied een maximumsnelheid van 50 km/h en de erftoegangswegen een 

maximumsnelheid van 30 km/h. Alleen de rijstrookscheiding op de Ambachtsweg die deel 

uitmaakt van de 30 km/h-zone (erftoegangsweg) is strijdig met de richtlijn van Duurzaam 

Veilig. Een dergelijke rijstrookscheiding nodigt uit om harder te rijden en is derhalve in een 

30 km/h-zone niet wenselijk. De N206 heeft ter plaatse van het plangebied een 

snelheidsregime van 100 km/h en de N449 van 80 km/h.  

Door de wegenstructuur is de ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer goed. 
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Bereikbaarheid voor langzaam verkeer en verkeersveiligheid 

Voor de fiets is het bedrijventerrein vanuit alle richtingen goed bereikbaar. Fietsverkeer kan 

de N206 kruisen langs het Biltpad, Hoorneslaan en de Herenweg. Ook de Noordwijksche 

Vaart vormt geen barrière doordat er in het verlengde van de Ververstraat een fietsbrug is 

aangelegd, die fietsers een directe verbinding geeft naar Rijnsburg. Via deze fietspaden is 

het plangebied goed bereikbaar met de fiets. 

 

Binnen het plangebied volgt de fietsinfrastructuur deels de weginfrastructuur. Zo ligt er langs 

de gebiedsontsluitingswegen Ambachtsweg en Lageweg grotendeels een vrijliggend 

tweerichtingsfietspad. Plaatselijk ligt er langs de gebiedsontsluitingswegen een 

parallelrijbaan om de parkeerplaatsen te ontsluiten, waar dit het geval is wordt het 

fietsverkeer via de parallelweg gemengd met het gemotoriseerde verkeer afgewikkeld. 

Daarnaast ligt er ook parallel aan de N206 een in twee richtingen bereden fietspad. Conform 

de principes van Duurzaam Veilig maakt de fiets op de erftoegangswegen van dezelfde 

rijbaan gebruik als het gemotoriseerde verkeer. 

 

Geconcludeerd wordt dat de ontsluiting tot het bedrijventerrein voor de fiets goed is. 

 

Bereikbaarheid per openbaar vervoer 

Binnen het plangebied zijn vier bushaltes aanwezig. Dit zijn de haltes 't Heen, Ambachtsweg, 

Lijnbaanstraat en Nijverheidsstraat. Met de bus is station Leiden en ook de kernen Noordwijk 

en Valkenburg te bereiken. Het plangebied wordt door verschillende buslijnen aangedaan. 

Eén buslijn is een spitsbus die in de ochtend twee keer per uur door het plangebied van 

Leiden naar Noordwijk rijdt en in de middag in omgekeerde richting. Een andere buslijn doet 

alleen de halte 't Heen aan en heeft een frequentie van één keer per uur per richting. Door 

de buslijnen kan eenvoudig naar het treinstation Leiden gereisd worden. Leiden is een 

openbaarvervoerknooppunt van regionaal en nationaal niveau. Het gebied wordt zodoende 

goed ontsloten door openbaar vervoer. 

 

Bereikbaarheid over water 

De Oude Rijn en de Noordwijksche Vaart begrenzen het plangebied en takken onder andere 

aan op het Oegstgeesterkanaal. Deze waterwegen ontsluiten het bedrijventerrein via het 

water. De Oude Rijn is onderdeel van het hoofdvaarwegennet voor de beroepsvaart en 

geschikt voor scheepvaart in de klasse III (ook voor schepen vanaf 1.000 ton). De 

bereikbaarheid over water kan dus ook goed worden genoemd.  

 

3.3. Verwachte milieueffecten  

Bereikbaarheid en verkeersafwikkeling  

Door 't Heen te revitaliseren wijzigt de bestemming van de meeste locaties niet, maar zal 

deze wel intensiever worden gebruikt. Door intensiever ruimtegebruik zal het aantal 

arbeidsplaatsen toenemen waardoor ook het aantal verplaatsingen groeit. Daarnaast is 

buiten 't Heen sprake van intensivering van stedelijke ontwikkelingen. Dit zal ook extra 

verkeer aantrekken dat deels via dezelfde aansluiting van de N206 gebruik maakt als het 

verkeer dat van de N206 het bedrijventerrein wil bereiken. DHV (overgegaan in Royal 

HaskoningDHV) heeft in opdracht van de gemeente Katwijk onderzoek gedaan naar de 

effecten van de revitalisering van 't Heen voor verkeer en infrastructuur. De bevindingen zijn 

vastgelegd in het rapport 'Revitalisering 't Heen' van juni 2012 [DHV, 2012]. 

 

DHV concludeert dat de huidige aansluitingen met de N206 de toekomstige verkeersstromen 

niet kunnen verwerken als gevolg van de ontwikkelingen. DHV stelt voor om de capaciteit 

van de bestaande aansluitingen als volgt te verruimen: 
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 Westelijke ontsluiting N206: plaatsen van verkeerslichten en herinrichten van beide 

kruispunten op de aansluiting N206 - Ambachtsweg - Hoorneslaan. Het aanpassen van 

de rotonde biedt niet voldoende capaciteit bij een eventuele toename van de 

verkeersdruk in de verdere toekomst. 

 Noordelijke ontsluiting: aanleg van een rotonde op de aansluiting N206 - Lageweg en 

verruimen van de rotonde N449 - Lageweg. 

 

Door deze aanpassingen uit te voeren als de noodzaak zich daartoe lijkt aan te dienen zal de 

verkeersafwikkeling ten gevolge van de ontwikkelingen op 't Heen en in de directe omgeving 

gewaarborgd zijn. Daarvoor is structurele monitoring van de verkeersdruk gewenst zodat 

kan worden vastgesteld wanneer ingrijpen daadwerkelijk nodig is. 

 

Parkeren 

De parkeerproblematiek heeft DHV op wegvakniveau in kaart gebracht. Hieruit blijkt een 

gelijkmatige spreiding van de parkeerbezetting, met op een aantal locaties een te hoge 

parkeerdruk. Een aantal straten heeft te maken met een hogere parkeerbehoefte dan de 

beschikbare capaciteit [DHV, 2012].  

 

Het basisuitgangspunt voor parkeren binnen het plangebied is en blijft parkeren op eigen 

terrein. In zones met een onaanvaardbaar hoge parkeerdruk of nabij gebieden die veel 

publiek aantrekken wordt naar een gepaste oplossing gezocht. Gestimuleerd zal worden om 

achterterreinen, kelders en daken in te richten als parkeerplaats. Bij de bedrijfsstraten moet 

per zone een afweging gemaakt worden tussen parkeerproblematiek en 

herinrichtingmogelijkheden. Bij herschikking van kavels of sloop van leegstaande en 

onbruikbare bouwwerken, kunnen op langere termijn nieuwe parkeerplaatsen worden 

gerealiseerd.  

 

Verkeersveiligheid 

DHV heeft in het uitgevoerde verkeersonderzoek ook stilgestaan bij de verkeersveiligheid op 

bedrijventerrein 't Heen. Uit de verkeersveiligheidsanalyse blijkt dat vrijwel alle 

ongevalsconcentraties kruispunten langs de doorgaande routes zijn. Bij deze 

ongevalsconcentraties zijn bij 50% van de ongevallen fietsers betrokken. Rond de aansluiting 

N206 - Ambachtsweg en het tussenliggende gedeelte van de Ambachtsweg tot de 

Heerenweg is sprake van een route met veel ongevallen. Daarnaast gebeuren er rond het 

oostelijk deel van de Blekerstraat ook veel ongevallen [DHV, 2012]. 

 

Om de verkeersveiligheid te verbeteren beveelt DHV aan om de bestaande fietsroutes te 

optimaliseren zodat de fietser een duidelijkere eigen plek heeft in het verkeer. Het gaat dan 

om de hoofdfietsroute die loopt van de Ververstraat, Lijnbaanstraat, Lageweg naar de 

Ambachtsweg, zie ook onder 'herprofilering Ambachtsweg - Lageweg'. Daarnaast zorgt deze 

verbetering voor de aantrekkelijkheid en comfort van de huidige routes [DHV, 2012]. Deze 

aanbeveling van DHV worden overgenomen door de gemeente zodat de bestaande 

fietsroutes worden geoptimaliseerd. 

 

Herprofilering Ambachtsweg - Lageweg 

In het DHV-rapport wordt een aanbeveling gedaan voor de herinrichting van de 

Ambachtsweg en het deel van de Lageweg dat deel uitmaakt van de hoofdfietsroute. 

Hiermee kan een integrale verbetering worden verwezenlijkt voor bereikbaarheid, 

beeldkwaliteit, fietsen (veiligheid en comfort) en parkeren. Voor de bereikbaarheid van 

percelen en parkeervakken langs de hoofdroute, beveelt DHV een structuur aan met 

parallelwegen. Hiermee verdwijnen parkeervoorzieningen direct langs de hoofdrijbaan en 

sluiten erfaansluitingen niet meer direct aan op de hoofdrijbaan. De parallelwegen zijn 

slechts aan het begin en het einde van elk wegvak aangesloten op de hoofdrijbaan. Op deze 

manier wordt het fietspad of de fietsstrook slechts tweemaal per wegvak gekruist, wat 
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optimaal is voor de verkeersveiligheid. In de huidige situatie worden fietspaden en 

parallelwegen dikwijls gekruist door erfaansluitingen vanaf de hoofdrijbaan. 

 

Voor bevoorrading zijn een groot aantal panden aangewezen op de voorzijde (straatzijde). 

Panden staan vrijwel direct tegen elkaar, waardoor de ruimte ontbreekt voor 

bevoorradingsstraten aan de achterzijde. Langs de Ambachtsweg - Lageweg moeten de 

parallelwegen voorzien in bevoorradingsroutes. Op de parallelwegen en de langsgelegen 

stroken moet dus maatwerk mogelijk zijn voor toegankelijkheid met vrachtauto's, maar ook 

voor parkeren op eigen terrein of op de openbare weg [DHV, 2012]. De aanbevelingen van 

DHV voor herinrichting worden overgenomen door de gemeente. 

 

3.4. Conclusie in het kader van de m.e.r.-beoordeling 

Door 't Heen te revitaliseren wijzigt de bestemming van de meeste locaties niet, maar zal 

deze wel intensiever worden gebruikt. Door intensiever ruimtegebruik zal het aantal 

arbeidsplaatsen toenemen waardoor ook het aantal verplaatsingen groeit. Daarnaast is 

buiten 't Heen sprake van intensivering van stedelijke ontwikkelingen. Dit zal ook extra 

verkeer aantrekken dat deels via dezelfde aansluiting van de N206 gebruik maakt als het 

verkeer dat via de N206 het bedrijventerrein wil bereiken. Op dit moment is de 

verkeersafwikkeling voldoende. Voor de toekomstige verkeersstromen zal in relatie tot de 

ontwikkelingen, de capaciteit van de aansluitingen vergroot moeten worden door middel van 

herinrichting van de wegen.  

De parkeerdruk is op sommige locaties te hoog zodat er een tekort is aan parkeerplaatsen. 

Er wordt gezocht naar passende oplossingen voor parkeren. Mogelijkheden voor parkeren op 

het dak of in een kelder worden binnen het bestemmingsplan Bedrijventerrein ’t Heen 

mogelijk gemaakt. 

De kruispunten langs de doorgaande routes zijn ongevalsconcentraties, bij deze 

ongevalsconcentraties zijn bij 50% van de ongevallen fietsers betrokken. Een maatregel om 

de verkeersveiligheid te verbeteren is om de bestaande fietsroutes te optimaliseren zodat de 

fietser een duidelijkere eigen plek heeft in het verkeer.  

 

Na uitvoer van de genoemde maatregelen is de ontsluiting van bedrijventerrein 't Heen goed 

te noemen. Conclusie is dan ook dat ten gevolge van de revitalisering van bedrijventerrein ’t 

Heen geen verslechtering optreedt ten opzichte van de huidige situatie. Op grond van het 

aspect verkeer is daarom geen m.e.r.-procedure noodzakelijk. 
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4. Woon- en leefmilieu 

4.1. Toetsingscriteria en gebruikte bronnen 

Toetsingscriteria m.e.r.-beoordeling 

Bij de beoordeling van milieueffecten voor het woon- en leefmilieu ligt er een nadrukkelijke 

samenhang met de verkeerssituatie in de omgeving van het plangebied. Hierbij zijn de on-

derstaande toetsingscriteria van belang: 

 

Met betrekking tot de kenmerken van de activiteit (verontreiniging en hinder): 

 geluidshinder en luchtverontreiniging door de verkeersaantrekkende werking van de 

activiteit; 

 geluidhinder door de activiteiten op het bedrijventerrein; 

 externe veiligheid. 

 

Met betrekking tot de plaats van de activiteit:  

- bestaand en beoogd grondgebruik in de omgeving (zoals woningen). 

 

Gebruikte bronnen 

- http://www.nsl-monitoring.nl/monitoring-nsl/kaart-nsl/;  

- http://geo.zuid-holland.nl/geo-loket/html/atlas.html?atlas=bedrijventerreinen; 

- www.risicokaart.nl; 

- VNG-uitgave bedrijven en milieuzonering (2009). 

 

4.2. Referentiesituatie 

Luchtkwaliteit 

Uit de monitoringstool blijkt dat de jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide (2015) en 

fijn stof (2011) direct langs de N449 en N206 (als maatgevende doorgaande wegen in de 

omgeving van het plangebied) ruimschoots onder de grenswaarden uit de Wet milieubeheer 

zijn gelegen. De maximale concentratie stikstof is 28,7 μg/m3 en de maximale concentratie 

fijn stof is 24 μg/m3. Omdat direct langs deze wegen aan de grenswaarden wordt voldaan, 

zal dit ook ter plaatse in de rest van het plangebied het geval zijn. Concentraties 

luchtverontreinigende stoffen nemen immers af naarmate een locatie verder van de wegen 

ligt.  
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Figuur 4.1 concentraties stikstofdioxide  Figuur 4.2 concentraties fijn stof 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wegverkeerslawaai 

Langs alle wegen bevinden zich ingevolge de Wet geluidhinder geluidszones, met 

uitzondering van woonerven en 30 km/h-gebieden. Binnen de geluidszone van een weg dient 

de geluidsbelasting aan de gevel van geluidsgevoelige bestemmingen aan bepaalde 

wettelijke normen te voldoen. De breedte van een geluidszone is afhankelijk van het aantal 

rijstroken en de ligging van de weg (binnen- of buitenstedelijk).  

 

Industrielawaai  

Volgens de Wet geluidhinder dienen alle industrie- en bedrijventerreinen, waarop 

inrichtingen zijn of kunnen worden gevestigd die in belangrijke mate geluidshinder kunnen 

veroorzaken, gezoneerd te zijn. Rondom deze industrieterreinen dient een geluidszone te 

worden vastgesteld en vastgelegd in bestemmingsplannen. Buiten deze zone mag de 

geluidsbelasting als gevolg van het industrieterrein niet meer dan 50 dB(A) bedragen.  

 

Het bedrijventerrein ’t Heen is een gezoneerd industrieterrein. In het plangebied zijn twee 

geluidszoneringsplichtige inrichtingen aanwezig, namelijk de rioolwaterzuiveringsinstallatie 

en de Betonmortelcentrale Mebin Katwijk. De grenswaarde van 50 dB(A) op de zonegrens 

wordt overschreden. Als gevolg van de overschrijding mogen geen omgevingsvergunningen 

worden afgegeven totdat de zone is hersteld.  

 

Milieuzonering hinderlijke activiteiten 

Het bedrijventerrein ’t Heen te Katwijk heeft in de huidige situatie de kenmerken van een 

bedrijventerrein voor lichte en middelzware industrie en een terrein met gunstige 

infrastructurele voorzieningen voor zware industrie. Het bedrijventerrein is dan ook bedoeld 

voor de vestiging van lichte en middelzware bedrijven die zich bij voorkeur op ruimere 
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afstand van een woonomgeving moeten vesteigen en voor de vestiging van zware bedrijven 

die op ruime afstand van de woonbebouwing moeten liggen. Het terrein is daartoe 

opgesplitst in twee zones: Bedrijfsdoeleinden I en II (zone BI en BII). Binnen zone BI zijn de 

categorieën 1 tot en met 3 toegelaten en in zone BII de categorieën 1 tot en met 4. Voor 

deze bedrijven geldt een richtafstand van 50 tot maximaal 300 m tot een rustige woonwijk. 

Binnen de zone BI komen enkele bedrijven voor die in categorie 4 vallen. Deze bedrijven zijn 

specifiek bestemd.  

Met deze milieuzonering is ervoor gezorgd dat ter hoogte van de omliggende woningen 

sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat en dat de aanwezige bedrijven niet in 

hun bedrijfsvoering worden belemmerd.  

 

Externe veiligheid 

In het plangebied zijn de risicovolle inrichtingen BV Chemische Industrie Katwijk (op het 

perceel Snijderstraat 6) en Beckers Katwijk BV (op de Kalkbranderstraat 2) gelegen. Deze 

bedrijven vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). In de bijbehorende 

regeling (Revi) zijn afstanden voor het plaatsgebonden risico (PR) opgenomen.  

 

Bij BV Chemische Industrie Katwijk moet uitgegaan worden van een PR 10-6-contour van 110 

m waarbinnen geen kwetsbare en in principe ook geen beperkt-kwetsbare objecten 

toelaatbaar zijn. Daarnaast is sprake van een invloedsgebied voor het groepsrisico (GR) dat 

reik tot een afstand van 800 m.  

 

In de huidige situatie ligt het aantal te verwachten slachtoffers bij een calamiteit onder de 10 

personen. Het GR voor de inrichting BV Chemische Industrie Katwijk ligt hiermee 

ruimschoots onder de oriënterende waarde.  

Figuur 4.3 Groepsrisico BV Chemische Industrie Katwijk (www.risicokaart.nl)  

 

Voor Beckers Katwijk BV moet uitgegaan worden van een PR 10-6-contour van 85 m 

waarbinnen geen kwetsbare en in principe ook geen beperkt-kwetsbare objecten toelaatbaar 

zijn. Gelet op de vergelijkbare omgeving bij dit bedrijf, kan gesteld worden dat er geen 

overschrijding van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico plaats vindt. 

 

In de omgeving van het plangebied vindt geen vervoer van gevaarlijke stoffen plaats over 

het spoor, het water of door buisleidingen. Ten noordoosten van het plangebied vindt wel 

vervoer van gevaarlijke stoffen plaats over de provinciale weg N206 (wegvak Z120-3, 

N206/N443 Noordwijkerhout - N206/N441 Katwijk aan Zee). De PR 10-6-risicocontour is niet 

buiten de weg gelegen. Er is wel sprake van een invloedsgebied voor het groepsrisico. De PR 

10-8-contour, indicatief voor het invloedsgebied, ligt op 102 m. De weg loopt direct langs het 

http://www.risicokaart.nl/
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plangebied. Een deel van het plangebied ligt dus binnen het invloedsgebied. Gezien de 

omgeving van het plangebied (vergelijkbaar met de omgeving van de BV Chemische 

Industrie Katwijk) zal ook hier geen sprake zijn van een overschrijding van de oriënterende 

waarde van het groepsrisico. 

 

4.3. Verwachte milieueffecten 

Luchtkwaliteit 

Door de beoogde revitalisering van het bedrijventerrein is er naar verwachting een toename 

van 1.500 arbeidsplaatsen. Het aantal arbeidsplaatsen wordt in de CROW uitgedrukt in 

hectares. Een gemengd bedrijventerrein kent 48 arbeidsplaatsen per hectare waardoor 

sprake is van 31,25 ha. De verkeersgeneratie per netto ha gemengd bedrijventerrein 

bedraagt 158 mvt waardoor de totale ontwikkeling tot een verkeerstoename van 4.938 

mvt/etmaal leidt. Er wordt ervan uit gegaan dat 60% hiervan richting Leiden afwikkelt, 10% 

richting Katwijk en 30% richting Noordwijk. Hierdoor is de maximale toename van de 

verkeersintensiteit op de wegen rondom het bedrijventerrein 2.963 mvt/etmaal. Hierbij 

wordt uitgegaan van een aandeel vrachtverkeer van 19%.  

 

Uit de Nimb-tool blijkt dat deze verkeerstoename zorgt voor een toename van het gehalte 

stikstof in de lucht van 7,52 µg/m³ en van fijn stof van 0,42 µg/m³. De toename van stikstof 

is groter dan 1,2 µg/m³. Het project draagt dus in betekenende mate bij aan de toename 

van de hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht. Aangezien de jaargemiddelde concentratie 

stikstof 28 μg/m3 is en de concentratie fijn stof 24 μg/m3, zal de totale concentratie stikstof 

(36,22 µg/m³) en fijn stof (24,42 µg/m³) door deze ontwikkeling onder de grenswaarden 

van 40 µg/m³ blijven. Op grond van het aspect luchtkwaliteit is dan ook geen m.e.r.-

procedure noodzakelijk. 

 

Wegverkeerslawaai 

Het bestemmingsplan voor Bedrijventerrein ’t Heen maakt geen geluidgevoelige functies 

mogelijk. Daarnaast vindt er geen constructie van de aanwezige wegen plaats. Als gevolg 

van het extra verkeer dat wordt gegenereerd door de revitalisering kan sprake zijn van een 

geluidtoename langs de ontsluitende wegen. Zoals beschreven in de voorgaande paragraaf 

bedraagt de toename maximaal 2.963 mvt/etmaal (N206). Bij een toename van meer dan 

20% ten opzichte van de autonome intensiteit kunnen relevante akoestische effecten 

optreden. Op geen van de ontsluitende wegen zal sprake zijn van een verkeerstoename van 

een dergelijke omvang. Op grond van het aspect wegverkeerslawaai is geen m.e.r.-

procedure noodzakelijk.  

 

Industrielawaai  

Omdat de grenswaarde van 50 dB(A) op de zonegrens wordt overschreden, zal aan het 

nieuwe bestemmingsplan Bedrijventerrein ’t Heen een procedure worden gekoppeld om een 

nieuwe geluidzone vast te stellen, waarbij een zorgvuldige afweging wordt gemaakt van de 

belangen van bedrijven en omwonenden. De nieuwe zone komt overeen met de bestaande 

zone, met twee wijzigingen:  

- Het bedrijfsterrein van Lageweg 55 (Ouwehand visverwerking) valt binnen de begrenzing 

van het gezoneerde industrieterrein; 

- De deuk in de zonegrens ter hoogte van Ambachtsweg 32 wordt rechtgetrokken.  

Om de geluidbelasting te reduceren tot 50 dB(A) op de zonegrens worden daarnaast 

geluidreducerende maatregelen uitgevoerd (Peutz, rapportnummer: IB 269-4-RA-002, d.d. 

30 januari 2012).  

 

Er worden ook geen nieuwe geluidgevoelige bestemmingen mogelijk gemaakt. Tevens 

worden nieuwe bedrijven en veranderingen van bedrijven getoetst aan het zonebesluit en 

aan het geluidreductieplan dat de Gemeente Katwijk heeft vastgesteld (febr. 2012).  
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Door uitvoering van het geluidreductieplan zal de geluidbelasting op de omgeving van het 

bedrijventerrein afnemen. Daarnaast zal door uitvoering van het revitaliseringsplan het 

industrielawaai niet toenemen. Conclusie is dan ook dat ten gevolge van de revitalisering van 

bedrijventerrein ’t Heen geen verslechtering optreedt ten opzichte van de huidige situatie. 

Op grond van het aspect industrielawaai is geen m.e.r.-procedure noodzakelijk. 

 

Milieuzonering hinderlijke activiteiten 

Om onderscheidend te blijven in de toekomst zal ‘t Heen een bedrijventerrein moeten blijven 

dat Hoge Milieu Categorieën blijft toestaan. Uitgangspunt in het revitaliseringsplan op het 

gebied van milieuzonering is dan ook dat de zonering naar de huidige wetgeving en gelet op 

de milieutechnische voorwaarden gemaximaliseerd wordt (Revitalisering ’t Heen 

Beeldkwaliteitsplan, d.d. maart 2012). Op grond van dit uitgangspunt is in het kader van het 

nieuwe bestemmingsplan bedrijventerrein ’t Heen een milieuzonering uitgevoerd. Afhankelijk 

van de locatie op het bedrijventerrein 't Heen zijn bedrijven uit maximaal categorie 3.1 tot 

en met 5.1 algemeen toelaatbaar. Voor deze bedrijven geldt een richtafstand van 50 tot 

maximaal 500 m tot een rustige woonwijk. Aanwezige bedrijven die niet binnen deze 

milieuzonering passen, worden via een specifieke aanduiding mogelijk gemaakt. Om de 

milieuhinder van nieuwe bedrijvigheid te beperken, worden activiteiten uit kolom 1 van de 

onderdelen C en D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage 1994 niet toegestaan 

in de gevallen, zoals genoemd in kolom 2 van de desbetreffende bijlage. 

 

Gevoelige bestemmingen leveren beperkingen op voor de gebruiksmogelijkheden van 

bedrijfskavels. Omdat het uitgangspunt van de revitalisering is dat de milieuzonering wordt 

gemaximaliseerd, zullen gevoelige bestemmingen daarom geweerd worden. Ook 

bedrijfswoningen zijn hierom niet passend. Op de korte termijn kunnen huidige legale 

bedrijfswoningen hun bestemming behouden, op illegale bewoning kan gehandhaafd worden 

en nieuwe bedrijfswoningen kunnen niet worden toegestaan. Op de lange termijn zijn 

bestaande bedrijfswoningen niet gewenst. 

 

Door middel van de gehanteerde milieuzonering in het nieuwe bestemmingsplan 

Bedrijventerrein ’t Heen wordt zorg gedragen voor een goed woon- en leefklimaat ter plaatse 

van de woningen en worden de bestaande bedrijven niet in hun functioneren belemmerd. 

Conclusie is dan ook dat ten gevolge van de revitalisering van bedrijventerrein ’t Heen geen 

verslechtering optreedt ten opzichte van de huidige situatie. Op grond van het aspect 

milieuzonering is geen m.e.r.-procedure noodzakelijk. 

 

Externe veiligheid 

De vestiging van nieuwe Bevi-inrichtingen in het plangebied is uitgesloten. Er worden dus 

geen inrichtingen toegestaan die nieuwe risicovolle situatie veroorzaken. Daarnaast worden 

er in het plangebied geen nieuwe kwetsbare objecten, (bedrijfs)woningen, toegestaan. Door 

uitvoering van het revitaliseringsplan wordt het planologisch echter wel mogelijk gemaakt 

dat bedrijven bedrijfskavels intensiever kunnen gebruiken. Hierdoor zal het aantal 

werknemers en daardoor het groepsrisico van de aanwezige Bevi-inrichting mogelijk 

toenemen.  

 

In de huidige situatie ligt het GR voor de inrichting BV Chemische Industrie Katwijk 

ruimschoots onder de oriënterende waarde. Gezien de vergelijkbare omgeving bij Beckers 

Katwijk BV zal naar verwachting ook hier de oriëntatiewaarde niet overschreden worden. De 

uitvoering van het revitaliseringsplan leidt weliswaar mogelijk tot een toename van de 

personendichtheden in het gebied, maar zal in geen geval leiden tot een overschrijding van 
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de oriënterende waarde. Op grond van het aspect externe veiligheid is dan ook geen m.e.r.-

procedure noodzakelijk. 

 

 

4.4. Conclusie 

De hier besproken milieuaspecten van het woon- en leefmilieu worden vooral beïnvloed door 

de toename van het verkeer en door de toename van het aantal gebruikers van het plange-

bied. De toename van het autoverkeer ten opzichte van de referentiesituatie leidt niet tot 

een relevante wijziging in de geluidsbelasting. De luchtkwaliteit zal echter wel ‘in 

betekenende' mate op enkele wegen negatief worden beïnvloed. Toch zal ook na de realisatie 

van de ontwikkeling worden voldaan aan de wettelijke normen. Er is voor deze aspecten dan 

ook geen sprake van belangrijke negatieve milieueffecten.  

 

Met betrekking tot externe veiligheid is het mogelijk dat het groepsrisico van BV Chemische 

Industrie Katwijk in beperkte mate toeneemt ten opzichte van de huidige situatie. Gezien het 

groepsrisico ruim onder de oriënterende waarde is gelegen, zal deze toename niet leiden tot 

een overschrijding va de oriënterende waarde. Er is dus geen sprake van een belangrijk 

nadelig effect.  

 

Samengevat wordt geconcludeerd dat er met betrekking tot de onder de noemer woon- en 

leefmilieu besproken aspecten geen sprake is van belangrijke negatieve milieugevolgen die 

het doorlopen van een m.e.r.-procedure noodzakelijk maken. 
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5. Bodem en water 

5.1. Toetsingscriteria en gebruikte bronnen 

Relevante toetsingscriteria 

Voor de beoordeling van de milieueffecten op het gebied van bodem en water worden, gelet 

op bijlage III van de EEG-richtlijn Milieueffectbeoordeling, de volgende toetsingscriteria 

gehanteerd: 

 

Met betrekking tot de kenmerken van de activiteit: 

 verontreiniging; 

 waterberging. 

 

Met betrekking tot de plaats van de activiteit:  

- regeneratievermogen van het watersysteem; 

- bijzondere gebieden; 

- opnamevermogen van het natuurlijk milieu. 

 

Gebruikte bronnen 

- Bodemkaart Nederland; 

- www.bodemloket.nl;  

- Legger Hoogheemraadschap van Rijnland (http://rijnland.esri.nl/legger/). 

 

5.2. Referentiesituatie 

Bodemkwaliteit 

Het bedrijventerrein 't Heen is reeds sinds de jaren '70 van de vorige eeuw in gebruik als 

bedrijventerrein. Uit het Bodemloket (www.bodemloket.nl) blijkt dat ter plaatse van het 

plangebied meerdere gebieden zijn die zijn onderzocht op bodemvervuiling en waar geen 

verdere procedure noodzakelijk is (figuur 5.1). Tevens zijn er gebieden waar sanering heeft 

plaatsgevonden en andere gebieden zijn nog in procedure. Op een aantal zitten nog oude 

verontreinigingen in de grond (figuur 5.2). Van de bekende verontreinigingen zijn de meeste 

beperkt tot de locatie zelf. Enkele verontreinigingen treden ook buiten het bedrijfsperceel.  

file:///C:/Users/sverhagen/Desktop/Onderweg/externalhyperlink%23file:/02-data/buro/sverhagen/externalhyperlink
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Figuur 5.1 Bodemkwaliteit in het plangebied (www.bodemloket.nl) 

 

 

Figuur 5.2 Bodemverontreinigingen (Revitalisering ’t Heen Ruimtelijke visie, d.d. juni 2012)  
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Grondwater 

Volgens de Bodemkaart van Nederland is in het plangebied sprake van grondwatertrap IV. 

Dit houdt in dat de gemiddelde hoogste grondwaterstand op meer dan 0,4 m beneden 

maaiveld ligt en dat de gemiddelde laagste grondwaterstand varieert tussen 0,8 en 1,2 m 

beneden maaiveld. Tevens komt in het noorden van het plangebied grondwatertrap II voor. 

Hier ligt de gemiddelde hoogste grondwaterstand op minder dan 0,4 m beneden maaiveld en 

varieert de gemiddelde laagste grondwaterstand tussen 0,5 en 0,8 m beneden maaiveld. De 

maaiveldhoogte varieert in het plangebied tussen circa NAP +0,5 en +1,4 m. 

 

Oppervlaktewater 

In het plangebied is vrijwel geen oppervlaktewater aanwezig. Wel wordt het plangebied 

omgrensd door de Maandagse Watering aan de noord en oostzijde van het plangebied en het 

Katwijks Kanaal aan de zuidwestzijde van het plangebied. Beide wateren behoren tot het 

primair boezemwater en hebben een schouwpeil van NAP -0,64 m. Het plangebied ligt niet 

binnen de kern-/beschermingszone van een waterkering.  

 

Waterkwaliteit 

In 't Heen is een gescheiden rioolstelsel aanwezig. Twee KRW-licahemen, ‘Vliet, Rijn-

Schiekanaal, Oude Rijn tot uitwatering Katwijk’  en ‘Trekvaartsysteem’, liggen deels binnen 

het plangebied. Het betreft geen geprioriteerde lichamen en voor de gedeelten binnen het 

plangebied zijn geen maatregelen bepaald.  

 

5.3. Verwachte milieueffecten 

Bodemkwaliteit 

Bodemverontreiniging vormt een reëel risico voor toekomstige ontwikkelingen (Revitalisering 

’t Heen Ruimtelijke visie, d.d. juni 2012). Een verontreiniging kan een beperking vormen 

voor het gebruik van een perceel. Dat is onder meer afhankelijk van de aard en concentratie 

van de verontreiniging. Met de bodemverontreiniging zal bij nieuwe ontwikkelingen rekening 

gehouden moeten worden en waar nodig zal de vervuilde grond gesaneerd moeten worden.  

 

Grondwater 

De uitvoer van het revitaliseringsplan op maaiveldniveau zal naar verwachting geen effecten 

hebben op grondwaterstanden, -stroming en –kwaliteit.  

 

Oppervlaktewater 

Het plangebied is in de huidige situatie vrijwel geheel verhard. Door de uitvoer van het 

revitaliseringsplan zal de verharding dan ook niet/nauwelijks toenemen. Watercompensatie is 

voor de uitvoer van het revitaliseringsplan dan ook niet noodzakelijk.  

Langs het Uitwateringskanaal is voor verbreding van het kanaal een strook van circa 20-25 

meter gereserveerd. Permanente ontwikkelingen op deze strook zijn op eigen risico. Het 

Hoogheemraadschap acht verbreding voor het vergroten van het doorstroomprofiel op 

termijn (naar verwachting binnen 20 jaar) noodzakelijk. Bij verbreding moet de strook in 

oorspronkelijke staat opgeleverd worden.  

 

Afstromend hemelwater van schone dakoppervlakken wordt afgevoerd naar het 

oppervlaktewater. Hiermee wordt voorkomen dat schoon hemelwater afgevoerd wordt naar 

de afvalwaterzuiveringsinstallatie.  

 

Waterkwaliteit 

Het gescheiden rioleringsstelsel zal worden omgebouwd naar een verbeterd gescheiden 

rioolstelsel. Daartoe worden een koppeling met het DWA-riool en overstorten op het 

oppervlaktewater gemaakt. De toevoer van rioolwater uit Katwijk naar de rioolwaterzuivering 
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in 't Heen (Lageweg) loopt via hoofdriolen in de Nijverheidstraat en de Blokmakerstraat-

Heerenweg. Deze hoofdriolen zijn gedimensioneerd op de DWA (droogweerafvoer) en RWA 

(regenwaterafvoer) van heel Katwijk. De DWA-afvoeren van de diverse straten in 't Heen zijn 

aangesloten op deze hoofdriolen. 

 

5.4. Conclusie 

De uitvoer van het revitaliseringsplan heeft geen negatieve effecten op de waterhuishouding 

of bodemkwaliteit. Conclusie is dan ook dat ten gevolge van de revitalisering van 

bedrijventerrein ’t Heen geen verslechtering optreedt ten opzichte van de huidige situatie. 

Op grond van de aspecten bodem en water is geen m.e.r.-procedure noodzakelijk. 

 

Aandachtspunten 

De bodem is plaatselijk verontreinigd. Met de bodemverontreiniging zal bij nieuwe 

ontwikkelingen rekening gehouden moeten worden en waar nodig zal de vervuilde grond 

gesaneerd moeten worden. 
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6. Ecologie 

6.1. Toetsingscriteria en gebruikte bronnen 

Toetsingscriteria m.e.r.-beoordeling 

Voor de beoordeling van milieueffecten op het gebied van natuurwaarden worden de 

volgende toetsingscriteria gehanteerd (volgend uit bijlage III van de EEG-richtlijn 

milieueffectbeoordeling); 

 
Met betrekking tot het kenmerk en plaats van de activiteit: 

- bijzondere gebieden; 

- waardevolle kenmerken: 

- bestaand grondgebruik; 

- natuurlijke hulpbronnen van het gebied; 

- opnamevermogen van het natuurlijk milieu; 

- kenmerk van het potentieel effect (bereik en grootte). 

 

Bij de beoordeling worden de volgende toetsingscriteria gehanteerd: 

- gevolgen voor bestaande natuurwaarden (gebieden en soorten). 

 
Gebruikte bronnen 

Onder andere:  

- Alterra, Dobben, H.F. van (2012): 'Overzicht van kritische depositiewaarden voor stik-

stof, toegepast op habitattypen en Natura 2000-gebieden' Alterra-rapport 2397; 

- Gemeente Katwijk (2007): 'Brede Structuurvisie Katwijk'; 

- Kooijman A.M. (2009): 'Stikstofdepositie in de duinen'; 

- Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2009): Effectenindicator;  

- RBOI (2009) 'planMER Structuurvisie Katwijk'; 

- www.ravon.nl; 

- www.waarneming.nl. 

 

6.2. Referentiesituatie 

Gebiedsbescherming 

Coepelduynen 

Circa 1500 meter ten westen van het plangebied is het Natura 2000-gebied Coepelduynen 

gelegen. Het Natura 2000-gebied Coepelduynen omvat de smalle strook kustduinen tussen 

Katwijk en Noordwijk. Het relatief kleine gebied is van bijzondere waarde omdat er op grote 

schaal goed ontwikkeld, kalkrijk duingrasland voorkomt dat kenmerkend is voor het 

zeedorpenlandschap. Het habitattype 'grijze duinen' is een prioritair habitattype. Dat houdt 

in dat hiervoor een strengere toetsing door het bevoegd gezag geldt.  

De Coepelduynen zijn op 23 december 2009 door de minister van LNV (nu EL&I) definitief 

aangewezen als Natura 2000-gebied.  
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Meijendel en Berkheide 

Ruim 1400 m ten zuidwesten van het plangebied is het Natura 2000-gebied Meijendel en 

Berkheide gelegen. Het Natura 2000-gebied Meijendel en Berkheide bestaat uit een brede 

duinstrook met een gevarieerd en uitgestrekt kalkrijk duinlandschap, dat reliëfrijk en 

landschappelijk zeer afwisselend is. Ook hier is het habitattype 'grijze duinen' een prioritair 

habitattype.  

Dit gebied is nog niet definitief aangewezen als Natura 2000-gebied. De status als 

beschermd Staatsnatuurmonument vigeert daarom nog. 

 

Beschermd en Staatsnatuurmonument 

Delen van het gebied Berkheide zijn in de jaren negentig aangewezen als 

Staatsnatuurmonument en als Beschermd Natuurmonument. De begrenzing van het 

Habitatrichtlijngebied is zo gekozen, dat het Staats- en Beschermd Natuurmonument 

Berkheide er geheel binnen valt.  

 

Soortenbescherming 

Vaatplanten  

De laanbeplanting, de bermen en groenstroken binnen het plangebied bieden groeiplaatsen 

aan de beschermde brede wespenorchis. Het ruige plantsoen in het plangebied biedt 

groeiplaatsen aan de beschermde grote kaardenbol.  

 

Vogels  

In de groenstroken komen tuin- en struweelvogels voor. Hier zijn soorten als koolmees, 

roodborst, winterkoning en merel aanwezig. Spreeuw, huismus, gierzwaluw en kauw kunnen 

broeden in (de omgeving van) de bebouwing. De bomen bieden mogelijk nestgelegenheid 

aan de kraai en grote bonte specht. De waterpartijen bieden leefgebied aan watervogels als 

meerkoet, wilde eend en waterhoen.  

 

Zoogdieren  

Het plangebied biedt geschikt leefgebied aan algemeen voorkomende, licht beschermde 

soorten als mol, egel, gewone bosspitsmuis, dwergspitsmuis, huisspitsmuis, veldmuis, 

bosmuis, rosse woelmuis, hermelijn, wezel, haas en konijn. De bomen en bebouwing kunnen 

plaats bieden aan vaste verblijfplaatsen van vleermuizen. De groenstroken en waterpartijen 

kunnen daarnaast fungeren als foerageergebied of onderdeel zijn van een migratieroute van 

vleermuizen.  

 

Amfibieën  

Algemene amfibieën als bruine kikker, middelste groene kikker, kleine watersalamander en 

gewone pad zullen zeker gebruik maken van het plangebied als schuilplaats in struiken, 

onder stenen en als voortplantingsplaats in de waterpartijen.  

 

Vissen  

De waterpartijen bieden waarschijnlijk leefgebied aan de matig beschermde kleine 

modderkruiper. Andere beschermde vissoorten zijn hier niet te verwachten.  

 

Overige soorten  

Er zijn, gezien de voorkomende biotopen, geen beschermde reptielen en/of bijzondere 

insecten of overige soorten te verwachten op de planlocatie. Deze soorten stellen hoge eisen 

aan hun leefgebied; het plangebied voldoet hier niet aan.  

 

In onderstaande tabel staat aangegeven welke beschermde soorten er binnen het plangebied 

(naar verwachting) voorkomen en onder welk beschermingsregime deze vallen. 
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Tabel 6.1 Naar verwachting voorkomende beschermde soorten binnen het 

plangebied en het beschermingsregime 

 
 

 

6.3. Verwachte milieueffecten 

Verwachte effecten 

Gebiedsbescherming 

Gezien de afstand van het plangebied tot de Natura-2000 gebieden en de aard van de 

ontwikkelingen die het bestemmingsplan mogelijk maakt, treden er geen effecten op als 

gevolg van versnippering, areaalverlies, verdroging en verstoring. Relevant zijn wel de 

effecten als gevolg van verontreiniging (stikstofdepositie) zoals vermesting en verzuring. De 

beoogde revitalisering van het bedrijventerrein kan op drie manieren leiden tot extra 

stikstofemissie en daardoor extra stikstofdepositie op de nabijgelegen Natura 2000-

gebieden; 

- Extra verkeersbewegingen, met name over de N206; 

- Extra emissie door meer of grotere bedrijven door extra bouwhoogte; 

- Extra emissie door zwaardere bedrijven. 

 

De verwachte extra verkeersbewegingen over de N206 nabij Natura 2000, zijn ook bij een 

maximaal scenario dermate gering dat deze niet zullen leiden tot een relevante extra 

stikstofdepositie op Natura 2000. Daarnaast zal de extra bouwhoogte die het 

bestemmingsplan biedt ten opzichte van de huidige situatie met name gebruikt worden ter 

vergroting van de parkeercapaciteit. Dit genereert geen extra stikstofemissie en dus geen 

extra depositie op Natura 2000. 

De opwaardering van een deel van het terrein tot milieucategorie 5.1. kan in theorie wel 

leiden tot een significante extra stikstofdepositie op Natura 2000. Op grond van 

jurisprudentie (201005104/1/R2) moet het bestemmingsplan echter een individuele 

ondernemer de planologische mogelijkheid bieden om te zijner tijd aan te tonen dat 

bedrijfsvestiging kan plaatsvinden zonder significant negatieve effecten op Natura 2000. Via 

dit natuurbeschermingswetspoor zal in de praktijk extra depositie op Natura 2000 worden 

voorkomen. Significante effecten worden daardoor eveneens voorkomen. 

 



 

Adviesbureau RBOI 

Rotterdam 

61200.15045.01 

 

30 

Soortenbescherming 

Uit de beschrijving van de referentiesituatie blijkt dat binnen het plangebied beschermde 

soorten kunnen voorkomen. Bij de sloop van gebouwen, de kap van bomen en herinrichting 

van watergangen dient daarom nader ecologisch onderzoek plaats te vinden. Wanneer 

beschermde dier- of plantensoorten worden aangetroffen zullen aanvullende maatregelen 

worden getroffen om de soorten te beschermen en om er zeker van te zijn dat overtredingen 

van de Ffw niet optreden. Hiermee worden belangrijke negatieve milieugevolgen voorkomen. 

Het doorlopen van een m.e.r-procedure heeft i n dit opzicht geen meerwaarde; eventueel 

beschikbare of verzamelde verspreidingsgegevens van zwaarbeschermde soorten raken snel 

verouderd. Bovendien zijn de exacte locatie, tijdstip en aard van eventuele ingrepen nu niet 

bekend. De uitvoerbaarheid van het plan in het kader van de Flora- en faunawet dient dan 

ook te zijner tijd door de initiatiefnemer worden aangetoond. Een volledige MER-procedure 

kan hierin niet voorzien en is dan ook niet noodzakelijk.  

 

 

6.4. Conclusie 

Gebiedsbescherming 

Significante effecten op de Natura-2000 gebieden in de omgeving van het plangebied worden 

niet verwacht. Een passende beoordeling is derhalve niet noodzakelijk. 

 

Soortenbescherming 

Met nader ecologisch onderzoek en aanvullende maatregelen worden belangrijke negatieve 

milieugevolgen voorkomen. Het doorlopen van een m.e.r-procedure is dan ook niet 

noodzakelijk.  
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7. Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

7.1. Toetsingscriteria en gebruikte bronnen 

Toetsingscriteria m.e.r.-beoordeling 

Landschap en cultuurhistorie 

De wijze van beschrijving en analyse voor het aspect landschap en cultuurhistorie is bepaald 

door de mogelijke effecten van de voorgenomen activiteit op de herkenbaarheid van het 

landschap. Uitgangspunt daarbij is het bestaande landschap, dat wordt opgevat als het voor 

een specifiek menselijk gebruik omgevormde natuurlijke grondpatroon. De herkenbaarheid 

van het (historische) landschap is verbonden met het ruimtelijk patroon dat het bedoelde 

grondgebruik onder de specifieke lokale omstandigheden weerspiegelt en de visueel-

ruimtelijke kenmerken die daarvan het gevolg zijn. 

 

Met betrekking tot het kenmerk en de plaats van de activiteit zijn de volgende criteria 

gehanteerd:  

- effect op het ruimtelijk patroon (plattegrond); 

- effect op de herkenbaarheid van de historische, landschappelijke structuur; 

- effect op historisch waardevolle objecten.  

 

Archeologie 

De inventarisatie is gericht op die aspecten van archeologie waarop effecten van het 

voornemen zichtbaar en meetbaar zijn. In methodische zin komt dit neer op het blootleggen 

van effecten op het archeologische bodemarchief waarvan: 

- de waarde is vastgesteld (archeologische monumenten); 

- de waarde wordt verwacht (archeologische verwachtingswaarden).  

 

Gebruikte bronnen 

 Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart gemeente Katwijk 

 Cultuurhistorische Waardenkaart provincie Zuid-Holland 

 

7.2. Referentiesituatie 

Landschap en cultuurhistorie 

Het bedrijventerrein 't Heen kent zijn oorsprong in de jaren '70 van de vorige eeuw en is 

daarmee één van de oudste bedrijventerreinen van Nederland. In de jaren '80 en '90 is het 

't Heen ontwikkeld tot het bedrijventerrein zoals het nu is. Enerzijds heeft het 

bedrijventerrein als geheel invloed op de karakteristiek van Katwijk vanwege de belangrijke 

functie van het terrein voor de werkgelegenheid van de Katwijkers. Anderzijds zijn er geen 

bijzonder karakteristieke gebouwen welke vanuit cultuurhistorisch oogpunt waardevol zijn en 

behouden zouden moeten worden. 

 

Archeologie 

Binnen het plangebied zijn geen archeologische monumenten aanwezig en er is niet gebleken 

dat het gebied archeologisch waardevol is. Op onderstaande uitsnede van de gemeentelijke 
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verwachtingskaart zijn de landschappelijke eenheden en de daaraan gekoppelde 

archeologische verwachtingswaarde weergegeven. Het bedrijventerrein is gelegen op 

duinzandgronden, mogelijk met afzettingen. Het oostelijk deel van het plangebied omvat 

naar verwachting een (post) Romeinse geul van de Oude Rijn.  

 

 

 
 

   

 

 

Figuur 7.1 Uitsnede uit de Archeologisch verwachtings- en beleidsadvieskaart, Gemeente 

Katwijk 
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De gebieden zijn in het bestemmingsplan Archeologie (2009) als archeologisch 

verwachtingsgebied aangeduid. 

 

7.3. Verwachte milieueffecten 

Landschap en cultuurhistorie 

Met de revitalisering van 't Heen wordt het plangebied weer een toekomstbestendig 

bedrijventerrein. Hoewel er gebouwd, verbouwd en gesloopt zal worden, zal het terrein op 

zichzelf deel blijven uitmaken van de identiteit van Katwijk. 

 

Archeologie 

Het overgrote deel van het plangebied is reeds bebouwd. Dit betekent dat er in archeologisch 

opzicht tot een zekere diepte sprake is van een verstoorde bodemsituatie. Hierdoor zal door 

de revitalisering nauwelijks extra verstoring van de bodem ontstaan.  

Als aanbeveling wordt aangegeven om – in ieder geval voor de nog onbebouwde gronden -  

de grondwerkzaamheden met archeologische waarnemingen te laten begeleiden, waardoor 

de huidige waardetoekenning getoetst en up-to-date gehouden wordt. 

 

7.4. Conclusie 

Landschap en cultuurhistorie 

Binnen het plangebied zijn geen beschermingswaardige gebouwen aanwezig. Er is geen 

regeling opgenomen ter bescherming van karakteristieke gebouwen. Het aspect 

cultuurhistorie staat de uitvoer van het bestemmingsplan niet in de weg. 

 

Archeologie 

In het plangebied geldt een middelhoge tot hoge archeologische verwachtingswaarde. Omdat 

het plangebied al grotendeels is bebouwd is de bodem reeds verstoord. De ontwikkelingen 

leiden naar verwachting dan ook niet tot aantasting van archeologisch waarden. 

 

Aandachtspunten vervolgtraject: 

 de grondwerkzaamheden met archeologische waarnemingen laten begeleiden, 

waardoor de huidige waardetoekenning getoetst en up-to-date gehouden wordt. 

 

Conclusie in het kader van de m.e.r.-beoordeling 

De landschappelijke en cultuurhistorische effecten van de beoogde ontwikkeling worden op 

voorhand als zeer gering ingeschat. Het opstellen van een MER leidt niet tot een andere 

conclusie en heeft wat betreft de aspecten landschap, cultuurhistorie en archeologie geen 

toegevoegde waarde. 
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8. Samenvatting en conclusie 

8.1. Samenvattende beoordeling in relatie tot toetsingscriteria 

Bijlage III van de EEG-richtlijn milieu-effectbeoordeling noemt drie criteria die volgens de 

Wet milieubeheer bij een m.e.r.-beoordeling moeten worden betrokken: 

1. kenmerk van de activiteit; 

2. plaats van de activiteit; 

3. de kenmerken van het potentiële effect (in samenhang met bovenstaande omstandighe-

den). 

Op grond van de informatie uit de voorgaande hoofdstukken kunnen in relatie tot deze 

criteria de volgende conclusies worden getrokken. 

 

Kenmerk en plaats van de activiteit 

De kenmerken en plaats van de activiteiten leiden niet tot (mogelijk) belangrijke negatieve 

milieueffecten die een m.e.r.-procedure noodzakelijk maken. Ook de samenhang met andere 

activiteiten in de omgeving leiden niet tot belangrijke negatieve milieueffecten. Alleen voor 

verkeer en de daaraan gerelateerde effecten (luchtkwaliteit en wegverkeerslawaai) kan in 

beperkte mate sprake zijn van cumulatie. De ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van 

het plangebied zijn echter van beperkte omvang. Er zullen geen onaanvaardbare 

milieusituaties ontstaan langs de ontsluitende wegen. 

 

Kenmerken van de potentiële effecten 

Zoals uit de criteria 'plaats van de activiteit' en 'kenmerken van de activiteit' blijkt, zal de re-

alisatie van het plan niet kunnen leiden tot belangrijke negatieve milieueffecten. Daar waar 

sprake is van mogelijk negatieve milieueffecten, is het bereik, de grootte en de complexiteit 

van het effect beperkt. 

 

8.2. Conclusie 

Samenvattend wordt geconcludeerd dat de uitvoer van het revitaliseringsplan voor het 

bedrijventerrein ’t Heen te Katwijk geen belangrijke negatieve milieueffecten zal veroorzaken 

die een volwaardige m.e.r.-procedure wenselijk of noodzakelijk maakt. De geconstateerde 

negatieve effecten betreffen geen onevenredige knelpunten of dermate belangrijke negatieve 

milieueffecten die noodzaken tot het doorlopen van een volledige m.e.r.-procedure. Wel zijn 

per thema (voor zover aan de orde) aandachtspunten geformuleerd voor het vervolgtraject, 

die kunnen bijdragen aan een verdere optimalisering van het plan. 
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Bijlage 1 

Voortoets in het kader van de Natuurbeschermingswet 

 

 

 

 

 

 

 



2 Inleiding 

053700.15338.01  Adviesbureau RBOI 

  Rotterdam / Middelburg 

1. Inleiding  

1.1. Aanleiding 

Het bedrijventerrein 't Heen kent zijn oorsprong in de jaren '70 van de vorige eeuw en is 

daarmee één van de oudste bedrijventerreinen van de regio. In de jaren '80 en '90 is 't Heen 

ontwikkeld tot het bedrijventerrein zoals het nu is. In die periode is een ongewenste 

functiemenging opgetreden en wordt niet meer voldaan aan de parkeernormen. Het 

bedrijventerrein is inmiddels op een aantal plekken verouderd en hier en daar laat de 

ruimtelijke kwaliteit te wensen over. Het aantal arbeidsplaatsen op ’t Heen is de afgelopen 

jaren afgenomen van 4900 (2001) naar 3700 (2009). Gestreefd wordt om door revitalisering 

van dit bedrijventerrein de gebruikswaarde en toekomstwaarde te versterken. 

  

De revitalisering van dit bedrijventerrein is reeds op hoofdlijnen getoetst in de planMER bij 

de Structuurvisie Katwijk, waarvoor op 10 februari 2010 een positief toetsingsadvies is 

verkregen van de Commissie voor de Milieueffectrapportage. In dit onderzoek is vastgesteld 

dat de verkeersproductie als gevolg van de herstructurering te gering is om relevante 

depositie-effecten op Natura 2000 te veroorzaken.  

 

Dit bestemmingsplan maakt door revitalisering/herstructurering een intensiever gebruik van 

het bedrijventerrein mogelijk alsmede gebruik door bedrijven in een zwaardere 

milieucategorie (tot cat. 5.1). Als gevolg van dit geïntensiveerde gebruik kunnen ook de 

emissies door bedrijven en het aantal verkeersbewegingen toenemen. Hoewel de Natura 

2000-gebieden Meijendel & Berkheide en Coepelduynen beide op circa 1,5 km ten westen 

van het plangebied liggen (zie figuur 1.1), kan niet op voorhand worden uitgesloten dat er 

als gevolg van de ontwikkelingen in het plangebied negatieve effecten in deze 

natuurgebieden zullen optreden als gevolg van extra stikstofdepositie. Gezien de afstand tot 

beide duingebieden kan wel uitgesloten worden dat andere effecten, zoals areaalverlies, 

versnippering, verdroging en verstoring op zullen treden. Derhalve zullen in de voorliggende 

voortoets in het kader van de Natuurbeschermingswet de effecten met betrekking tot 

stikstofdepositie op hoofdlijnen worden bepaald. Op basis van deze voortoets zal worden 

vastgesteld of significante effecten kunnen worden uitgesloten en of nader onderzoek in de 

vorm van een passende beoordeling/ planMER moet worden uitgevoerd.  

 

1.2. Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt het juridisch kader van deze voortoets (de Natuurbeschermingswet) 

kort uiteengezet. In hoofdstuk 3 wordt beschreven welke beschermde stikstofgevoelige 

habitats er in de Natura 2000-gebieden aanwezig zijn en waar deze zich bevinden. Hoofdstuk 

4 beschrijft de huidige situatie met betrekking tot stikstofgevoeligheid en 

achtergronddeposities voor de beide Natura 2000-gebieden. In hoofdstuk 5 worden 

vervolgens de depositie-effecten van de voorgenomen ontwikkeling op de Natura 2000-

gebieden op hoofdlijnen beschreven.  
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Figuur 1.1  Globale ligging plangebied (rode vlak) ten opzichte van Natura 2000-

gebieden (groen gearceerd) (Bron: geo-loket provincie Zuid-Holland) 
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2. Juridisch en beleidskader  

2.1. Natuurbeschermingswet 1998 

 

De Natuurbeschermingswet 1998: 

 verankert de Europese gebiedsbescherming van Natura 2000, bestaande uit Speciale 

Beschermingzones op grond van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, in de 

Nederlandse wetgeving. Daarnaast vallen de reeds bestaande 

(Staats)natuurmonumenten onder deze wet; 

 vormt de wettelijke basis voor de aanwijzingsbesluiten met 

instandhoudingsdoelstellingen; 

 legt de rol van bevoegd gezag voor verlening van Nb-wetvergunningen bij de 

provincies (in dit geval Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland). 

Het is verboden zonder vergunning van Gedeputeerde Staten projecten te realiseren of 

andere handelingen te verrichten, die – gelet op de instandhoudingsdoelstelling – de 

kwaliteit van het gebied kunnen verslechteren of een verstorend effect kunnen hebben. Voor 

vergunningverlening is dan een habitattoets nodig.  

 

De eerste stap betreft de oriëntatiefase waarin sprake is van een voortoets. Centraal staat 

dan de vraag of er een kans op een significant negatief effect is. Indien dergelijke effecten 

niet op voorhand kunnen worden uitgesloten dan dient een Passende beoordeling opgesteld 

te worden, alsmede een planMER, waarin de effecten op Natura 2000 worden onderzocht. 

Indien uit deze beoordeling blijkt dat ook na het treffen van mitigerende maatregelen 

daadwerkelijk sprake is van een significant negatief effect, dan dient om voor 

vergunningverlening in aanmerking te komen vervolgens voldaan te worden aan de 

zogenaamde ADC-criteria: 

- er zijn geen Alternatieven; 

- er is sprake van een Dwingende reden van groot openbaar belang; 

- vooraf zijn adequate Compenserende maatregelen getroffen. 

 

In de oriëntatiefase kan ook geconstateerd worden dat er wel een negatief effect wordt 

verwacht, maar zeker geen significant effect. In dat geval kan voor vergunningverlening 

volstaan worden met een zogenaamde verslechterings- en verstoringstoets. In deze minder 

diepgaande toets dient dan te worden onderbouwd dat sprake is van een aanvaardbaar of 

zelfs verwaarloosbaar effect.  

 

In het kader van de Natuurbeschermingswet dienen zowel interne effecten (binnen Natura 

2000) als externe effecten (buiten Natura 2000) van het voornemen op de te beschermen 

soorten en habitats te worden onderzocht. Van belang daarbij is de zogenaamde gunstige 

staat van instandhouding.  
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Verder dienen in een passende beoordeling ook eventuele cumulatieve effecten te worden 

onderzocht, zoals bijvoorbeeld gecombineerde effecten van nieuwe infrastructuur, 

woongebieden en recreatieve functies op dezelfde soorten en habitats. 

 

Wat is significant? 

Het begrip significant speelt een sleutelrol bij het beoordelen van de vergunbaarheid van een 

ingreep in het kader van de Natuurbeschermingswet. De beoordeling of een effect al dan niet 

significant is, wordt benaderd vanuit de instandhoudingsdoelstellingen. Deze zijn vastgelegd 

in de aanwijzingsbesluiten voor de Natura 2000-gebieden. Er zijn 

instandhoudingsdoelstellingen voor habitattypen en voor soorten. 

 Voor habitattypen gaat het om behoud of uitbreiding van de oppervlakte en/of 

behoud of verbetering van de kwaliteit. 

 Voor soorten gaat het om behoud of uitbreiding van de oppervlakte van het 

leefgebied, behoud of verbetering van de kwaliteit van het leefgebied en behoud of 

uitbreiding van de populatieomvang. 

Als uit de Passende beoordeling blijkt dat een instandhoudingsdoel door het project of plan 

(mogelijk) niet gehaald wordt, wordt het effect als significant beschouwd. 

 

 

2.2. Crisis- en herstelwet 

De Crisis- en herstelwet voorziet in een aantal wijzigingen van de Nb-wet. Deze wijzigingen 

hebben tot doel om de toepassing van deze wet in de praktijk beter hanteerbaar te maken, 

zonder afbreuk te doen aan de doelen van de wet en de Europese richtlijnen. 

De volgende wijzigingen zijn voor dit project van belang: 

 Reductie van stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden; 

 Verlicht beschermingsregime oude doelen Natura 2000; 

 Kapstok regels over rekenmodellen en meetmethodes. 

 

2.2.1. Reductie van stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden 

De Crisis- en Herstelwet geldt vanaf 1 april 2010 en voorziet onder andere in enkele 

wijzigingen in de Natuurbeschermingswet 1998. In het kader van de reductie van 

stikstofdepositie is de Natuurbeschermingwet als volgt gewijzigd en daarmee is de Crisis- en 

Herstelwet relevant voor alle activiteiten en projecten waarbij mogelijk sprake is van een 

toename van stikstofdepositie:  

 Bevoegde Gezagen (provincies, soms het ministerie van Economische zaken, 

Landbouw & Innovatie) hebben een aanschrijvingsbevoegdheid om passende 

maatregelen ter vermindering van de stikstofdepositie op te leggen aan iedereen die 

handelingen verricht die stikstofdepositie veroorzaken (artikel 19ke 

Natuurbeschermingswet). Provincies hebben daarbij de mogelijkheid om 

reductiemaatregelen met betrekking tot inrichtingen in de zin van de Wet 

milieubeheer, bij verordening als generieke voorschriften vast te stellen.  

 Tussen Rijk, provincies en andere overheden zullen afspraken worden gemaakt over 

de maatregelen die nodig zijn om de dalende lijn van de stikstofdepositie te 

realiseren (artikel 19kg e.v. Natuurbeschermingswet) en om nieuwe ontwikkelingen 

mogelijk te maken. Dit vormt een juridisch kader voor een programmatische aanpak 

van de reductie van de stikstofdepositie (PAS). De wet voorziet in een verplichting 

van overheden om de afgesproken maatregelen te realiseren.  

 De gevolgen voor de stikstofdepositie van bestaande, niet gewijzigde activiteiten 

(peildatum 7 december 2004), worden niet getoetst bij de beoordeling van een 

aanvraag van een Natuurbeschermingswetvergunning. Dat geldt ook voor 

uitbreidingen van bestaande activiteiten en nieuwe activiteiten, onder de 
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voorwaarden dat er per saldo nergens sprake is van een toename van 

stikstofdepositie (artikel 19kd Natuurbeschermingswet). In de praktijk betekent dit: 

o Een project of initiatief mag niet leiden tot een toename van stikstof ten 

aanzien van de peildatum van 7 december 2004. 

o Wanneer de stikstofdepositie van een activiteit lager ligt dan de peildatum 

van 7 december 2004, mogen nieuwe initiatieven rond die activiteit niet 

leiden tot een stikstoftoename, ook al is de stikstofdepositie nog niet op het 

niveau van 7 december 2004 (of de vergunde situatie). 

 

2.2.2. Verlicht beschermingsregime oude doelen Natura 2000 

Voor de Natura 2000-gebieden die vroeger een beschermd natuurmonument waren gelden 

niet alleen de instandhoudingsdoelen ter uitvoering van de Habitatrichtlijn, maar ook de oude 

doelen met betrekking tot natuurschoon of de natuurwetenschappelijke betekenis, die 

stammen uit de tijd dat het gebied een beschermd natuurmonument was. Tot dusverre gold 

voor die oude doelen het beschermingsregime van de Habitatrichtlijn, terwijl die richtlijn 

daartoe niet verplicht. 

 

Wijzigingen: 

 Voor beide soorten doelstellingen komen nu aparte beschermingsregimes; 

 Voor Natura 2000-doelen blijft het huidige regime van artikel 19a e.v. Nb-wet van 

toepassing (ter uitvoering van de Habitatrichtlijn). 

 Voor de oude doelen komt het lichtere regime voor beschermde natuurmonumenten 

te gelden (artikel 19ia, in samenhang met artikel 16 Nbwet): 

o voor de handelingen geldt een vergunningplicht met een gelijkwaardige 

afweging van alle belangen; dus ingeval er sprake is van mogelijk 

significante effecten voor de oude doelen, is er geen passende beoordeling 

van significante gevolgen, geen voorzorgtoets, en geen ADC-toets vereist; 

o onder de vergunningplicht vallen de schadelijke handelingen die in het gebied 

zelf plaatshebben, en niet de handelingen buiten het gebied (externe 

werking) tenzij dat in het aanwijzingsbesluit van het Natura 2000-gebied 

uitdrukkelijk is geregeld (artikel 16, vierde lid, Nb-wet); 

o er is een keuzemogelijkheid in plaats van een verplichting om de oude doelen 

in een beheerplan uit te werken. 

 

Als voor een activiteit op grond van beide regimes een vergunning is vereist, is maar één 

vergunningaanvraag nodig bij hetzelfde bevoegd gezag (artikel 19ia, tweede lid, Nb-wet). 

 

 

2.2.3. Kapstok regels over rekenmodellen en meetmethodes 

Het nieuwe artikel 19kb Nb-wet biedt een basis om bij ministeriële regeling regels te stellen 

over de wijze waarop de gevolgen voor Natura 2000-gebieden worden vastgesteld, met het 

oog op de vergunningverlening en de vaststelling van plannen. 

In die regels kunnen onder meer rekenmodellen, onderzoeksmethoden of meetmethoden 

worden voorgeschreven die bij de beoordeling van de effecten moeten worden gehanteerd. 

Ook kunnen, op grond van een ecologische onderbouwing, geografische beperkingen aan het 

te onderzoeken gebied worden gesteld. Met modellen en methoden kunnen de effecten van 

projecten eenvoudiger worden bepaald, wat tot gevolg heeft dat de onderzoekslasten kunnen 

dalen. Deze regels zijn nog niet gesteld.  
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3. Beschrijving Natura 2000-gebieden  

3.1. Coepelduynen 

3.1.1. Instandhoudingsdoelen 

Het Natura 2000-gebied Coepelduynen omvat de smalle strook kustduinen tussen Katwijk en 

Noordwijk. Het relatief kleine gebied is van bijzondere waarde omdat er op grote schaal goed 

ontwikkeld, kalkrijk duingrasland (H2130A) voorkomt dat kenmerkend is voor het 

zeedorpenlandschap (zie kader hieronder). Andere habitattypen nemen in het gebied een 

ondergeschikte plaats in.  

 

Zeedorpenlandschap 

Door agrarisch gebruik van de duinen ontstond het zogenaamde zeedorpenlandschap. Activiteiten als de 

aanleg van akkertjes, het kappen van hout, het weiden van vee en het drogen en boeten van netten 

leidden tot een lichte verrijking met voedingsstoffen en plaatselijk ook tot verstuivingen, waarbij kalkrijk 

zand aan het oppervlak kwam. Doordat het traditionele gebruik in het duingebied is verminderd, zijn de 

zeedorpengraslanden de laatste decennia in toenemende mate dichtgegroeid en daarmee soortenarmer 

geworden. De vegetatie van het zeedorpenlandschap wordt gerekend tot het Fakkelgrasverbond. Smal 

fakkelgras is het meest in het oog springende gras. Er komen verschillende in Nederland zeldzame 

plantensoorten voor, zoals oorsilene, nachtsilene, kegelsilene, grote tijm, echt bitterkruid, 

bitterkruidbremraap, blauwe bremraap, walstrobremraap en beemdkroon.  

 

Het gebied heeft een gevarieerd duinlandschap dat reliëfrijk en landschappelijk zeer afwis-

selend is. Het gebied behoort tot de kalkrijke jonge duinen. Er is geen duidelijke binnen-

duinrand aanwezig, waardoor de overgang naar het polderlandschap abrupt is. Door divers 

menselijk gebruik is een specifiek open duinlandschap ontstaan met een afwisseling van 

duingraslanden, struwelen en bos waarin waardevolle flora en fauna voorkomt. Deze vegeta-

ties zijn de aanleiding geweest het gebied als Natura 2000-gebied aan te melden. Aangewe-

zen habitattypen zijn: 

- H2120 Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria ('witte duinen'); 

- H2130A Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie 'grijze duinen' (kalkrijk); 

- H2160 Duinen met Hippophaë rhamnoides; duindoornstruwelen; 

- H2180A Beboste duinen van het Atlantische, continentale en boreale gebied; duinbos-

sen (droog); 

- H2170 Duinen met Salix repens ssp. Argentea (Salicion arenariae); kruipwilgstruwelen; 

- H2190A Vochtige duinvalleien (open water). 

 

Het vetgedrukte habitattype 'grijze duinen' is een prioritair habitattype. Dat houdt in dat 

hiervoor een strengere toetsing door het bevoegd gezag geldt. Een vergunning voor signifi-

cante aantasting van dit habitattype om andere redenen dan een dwingende reden van 

openbaar belang kan alleen met toestemming van de Europese Commissie verleend worden. 

 

In tabel 3.1 zijn per habitat en soort de staat van instandhouding, relatieve bijdrage en in-

standhoudingsdoelen weergegeven. 
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Tabel 3.1  Staat van instandhouding, relatieve bijdrage en instandhoudingsdoelen 

Coepelduynen 
 

instandhoudingsdoelstellingen  

    SVI landelijk doelst. 

opp.vl. 

doelst. 

kwal. 

relatieve 

bijdrage 

habitattypen     

H2120 witte duinen - = > - 

H2130A *grijze duinen (kalkrijk) -- = = ++ 

H2160 duindoornstruwelen + = = + 

H2190B vochtige duinvalleien (kalkrijk) - = > - 

 

SVI 

landelijk 

landelijke Staat van Instandhouding (-- zeer ongunstig; - matig ongunstig, 

+ gunstig) 

 = behoudsdoelstelling 

 > verbeter- of uitbreidingsdoelstelling 

 

Dit gebied is op 23 december 2009 door de minister van LNV (nu EL&I) definitief 

aangewezen als Natura 2000-gebied. De beroepstermijn liep van 19 februari tot en met 1 

april 2010. De begrenzing en instandhoudingsdoelen zijn daarmee definitief. De status als 

beschermd Staatsnatuurmonument is daarmee komen te vervallen. 

 

3.1.2. Verspreiding habitats en soorten 

Figuur 2.1. laat de ligging van de verschillende habitattypen binnen het Natura 2000-gebied 

zien. Een groot deel van de begroeiingen bestaat uit kalkrijke grijze duingraslanden. Er zijn 

relatief veel stuifkuilen met kaal zand aanwezig die samenhangen met relatief intensief 

gebruik van het gebied door de dichte ligging bij Katwijk en Noordwijk. Dit is één van de 

weinige Natura 2000-gebieden waar het subtype grijze duinen, kalkrijk (subtype A) nog over 

een grote oppervlakte in goed ontwikkelde vorm aanwezig is. Het gebied levert een zeer 

grote bijdrage aan het landelijke doel voor subtype A. 
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3.2. Meijendel en Berkheide 

3.2.1. Natura 2000 

Het Natura 2000-gebied Meijendel en Berkheide bestaat uit een brede duinstrook met een 

gevarieerd en uitgestrekt, kalkrijk duinlandschap, dat reliëfrijk en landschappelijk zeer afwis-

selend is. Het zuidelijke deelgebied Meijendel is een relatief laag gelegen gebied met grote 

'uitgestoven duinvlakten', dat in het zuidelijk deel minder reliëfrijk is. Het noordelijke 

deelgebied Berkheide is gevormd door overstuiving van oude duinen, waardoor het een 

relatief hooggelegen duinmassief is. Hier is de kweldruk dan ook groter dan in Meijendel. 

Hieronder staat aangegeven welke habitattypen en -soorten in het Ontwerpbesluit Natura 

2000-gebied Meijendel en Berkheide zijn aangewezen. 

 

Aangewezen habitattypen: 

- H2120 Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria ('witte duinen'); 

- H2130A Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie ('grijze duinen'); 

- H2130B Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie; grijze duinen (kalkarm); 

- H2160 Duinen met Hippophaë rhamnoides; duindoornstruwelen; 

- H2180A Beboste duinen van het Atlantische, continentale en boreale gebied; duinbos-

sen (droog); 

- H2180B Beboste duinen van het Atlantische, continentale en boreale gebied; duinbos-

sen (vochtig); 

- H2180C Beboste duinen van het Atlantische, continentale en boreale gebied; duinbos-

sen (binnenduinrand); 

- H2190A Vochtige duinvalleien (open water); 

- H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk); 

- H2190D Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten). 

 

Het vetgedrukte habitattype 'grijze duinen' (A en B) is een prioritair habitattype. Dat houdt 

in dat hiervoor een strengere toetsing door het bevoegd gezag geldt. Een vergunning voor 

significante aantasting van dit habitattype om andere redenen dan een dwingende reden van 

openbaar belang kan alleen met toestemming van de Europese Commissie verleend worden.  

 

Aangewezen soorten: 

- H1014 nauwe korfslak; 

- H1042 gevlekte witsnuitlibel; 

- H1318 meervleermuis. 

 

In tabel 3.2 zijn per habitat en soort de staat van instandhouding, relatieve bijdrage en in-

standhoudingsdoelen weergegeven (bron: ontwerpbesluit Ministerie van LNV, november 

2006). 

 

Tabel 3.2 Staat van instandhouding, relatieve bijdrage en instandhoudingsdoelen 

Meijendel en Berkheide 
 

instandhoudingsdoelstellingen  

    SVI 

landelijk 

doelst. 

opp.vl. 

doelst. 

kwal. 

doelst. 

pop. 

relatieve 

bijdrage 

habitattypen      

H2120 witte duinen - = >  - 

H2130A *grijze duinen (kalkrijk) -- > >  ++ 

H2130B *grijze duinen (kalkarm) -- > >  - 

H2160 duindoornstruwelen + = (<) =  ++ 
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H2180A duinbossen (droog) + = =  + 

H2180B duinbossen (vochtig) - = >  ++ 

H2180C duinbossen (binnenduinrand) - = >  + 

H2190A vochtige duinvalleien (open wa-

ter) 

- > >  + 

H2190B vochtige duinvalleien (kalkrijk) - > >  - 

H2190D vochtige duinvalleien (hoge 

moerasplanten) 

- > >  + 

habitatsoorten      

H1014 nauwe korfslak - = = = ++ 

H1042 gevlekte witsnuitlibel -- > > >  

H1318 meervleermuis - = = = ++ 

 

SVI 

landelijk 

landelijke Staat van Instandhouding (– zeer ongunstig; - matig ongunstig, 

+ gunstig) 

 = behoudsdoelstelling 

 > verbeter- of uitbreidingsdoelstelling 

 =(<) ontwerpaanwijzingsbesluit heeft 'ten gunste van' formulering 

 

Dit gebied is nog niet definitief aangewezen als Natura 2000-gebied. De status als 

beschermd Staatsnatuurmonument vigeert daarom nog. 

 

3.2.2. Beschermd en Staatsnatuurmonument 

Delen van het gebied Berkheide zijn in de jaren negentig aangewezen als 

Staatsnatuurmonument en als Beschermd Natuurmonument. De begrenzing van het 

Habitatrichtlijngebied is zo gekozen, dat het Staats- en Beschermd Natuurmonument 

Berkheide er geheel binnen valt. In de aanwijzingsbesluiten voor het Beschermd 

Natuurmonument (1990) en het Staatsnatuurmonument (1992) zijn de te beschermen 

natuurwaarden opgesomd, die als volgt kunnen worden samengevat: 

- soortenrijke duinvegetaties met bijzondere soorten, waaronder: 

. stuifduinvegetaties; 

. soorten van het zeedorpenlandschap (zie kader in paragraaf 3.1.1); 

. kalkrijk duingrasland; 

. noordhellingvegetaties; 

. duinroosvlaktes; 

. storingsvegetaties; 

- diverse zoogdieren, onder andere waterspitsmuis, watervleermuis en ruige dwergvleer-

muis; 

- soortenrijke insectenfauna, waaronder rijke slakkenfauna aan de binnenduinrand; 

- rijk geschakeerde broedvogelbevolking van open water, moerassen, oeverzones, bos-

sen, struweel en duingrasland; 

- rust- en foerageergebied voor trekvogels en wintergasten; 

- herpetofauna, waaronder rugstreeppad en zandhagedis; 

- het duingebied vormt tevens een belangrijk gebied voor vlinders. 

 

3.2.3. Verspreiding habitats en soorten 

Figuur 2.1. laat de ligging van de verschillende habitattypen binnen het noordelijk deel van 

dit Natura 2000-gebied zien. 
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4. Stikstofdepositie  

4.1. Inleiding 

Het Natura 2000-gebied Coepelduynen ligt ongeveer 1500 meter ten westen van het 

plangebied. De afstand tot het Natura 2000-gebied Meijendel en Berkheide bedraagt ruim 

1400 meter Gezien deze afstand en de aard van de ontwikkelingen die het bestemmingsplan 

mogelijk maakt, treden er geen effecten op als gevolg van versnippering, areaalverlies, 

verdroging en verstoring. Relevant zijn wel de effecten als gevolg van verontreiniging 

(stikstofdepositie). In dit hoofdstuk wordt beschreven in welke mate de beide Natura 2000-

gebieden gevoelig zijn voor extra stikstofdepositie. 

 

 

4.2. Uitgangsituatie 

Binnen de beide Natura 2000-gebieden komen verschillende te beschermen habitats voor die 

gevoelig zijn voor (extra) stikstofdepositie. Stikstofdepositie leidt tot vermesting en verzuring 

van de bodem en heeft daarmee een directe invloed op de vegetatiesamenstelling en indirect 

ook op de fauna. De maximale hoeveelheid stikstof die een vegetatietype kan verdragen is 

de kritische depositie. Voor vrijwel alle vermestings- en verzuringgevoelige vegetatietypen in 

Nederland wordt de kritische depositie (fors) overschreden door de weliswaar dalende, maar 

nog steeds te hoge achtergrondwaarden. 

 

Figuur 4.1 laat de achtergronddepositie per kilometerhok voor de 2010, 2015 en 2020 zien. 

Deze gegevens zijn afkomstig van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en milieu. Deze 

kaarten hebben een wettelijke status en gelden als toetssteen voor ruimtelijke 

ordeningsplannen.  

Uit figuur 4.1 blijkt dat de achtergronddepositie landinwaarts toeneemt. De bebouwde kom 

van Katwijk heeft de hoogste depositie. Wanneer de achtergrondwaarden vergeleken worden 

met de kritische deposities van de te beschermen habitats ontstaat het beeld van tabel 5.1. 

De roodgemarkeerde velden in de laatste kolom geven aan voor welke habitattypen de ach-

tergronddepositie in 2010 hoger is dan de kritische depositie en waar dus geen ruimte is 

voor extra depositie. Vanaf 2010 gaat de achtergronddepositie naar verwachting langzaam 

dalen als gevolg van schonere auto's en verbrandingsinstallaties en maatregelen in de 

veehouderij. 
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Tabel 4.1 Stikstofdepositie op beschermde habitats in de duinen van Katwijk 
(in  mol N/ha/jr) 
 

code habitattype kritische N-

depositie * 

bandbreedte 

achtergronddepositie 

2011** 

Coepelduynen Meijendel/B 

H2120 witte duinen 1429 1020 - 2450 811 - 2090 

H2130 A grijze duinen (kalkrijk) 1071 1020 - 2450 811 - 2090 

H2130 B grijze duinen (kalkarm) 714 n.v.t. 811 - 2090 

H2160 duindoornstruwelen 2000 1020 - 2450 811 - 2090 

H2180 A droge duinbossen 1429 n.v.t. 811 - 2090 

H2180 B vochtige duinbossen 2214 n.v.t. 811 - 2090 

H2180 C binnenduinrandbossen 1786 n.v.t. 811 - 2090 

H2190 A vochtige duinvalleien (open water) 1000 n.v.t. 811 - 2090 

H2190 B vochtige duinvalleien (kalkrijk) 1429 1020 - 2450 811 - 2090 

H2190 D vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten) >2400 n.v.t. 811 - 2090 

* Bron: Alterra-rapport 2397 (2012). 

** Bron: RIVM (24 oktober 2012). 

 

Uit deze tabel blijkt dat de achtergronddepositie ter plaatse van het gebied Coepelduynen 

hoger is dan ter plaatse van Meijendel & Berkheide. Verder is duidelijk dat bij vrijwel alle 

habitats er minstens in een deel van het gebied sprake is van een overschrijding van de 

kritische depositie. De toetsing zal bij wijze van “worst-case” worden gericht op de beide 

typen grijze duinen, omdat deze: 

 beiden (zeer) gevoelig zijn voor stikstofdepositie; 

 beiden verbeterdoelstellingen kennen voor wat betreft het areaal en de kwaliteit van 

de habitats; 

 beiden zijn  aangemerkt als prioritaire habitats, hetgeen een extra zware juridische 

bescherming tot gevolg heeft. 

Met name H2130A komt in beide Natura 2000-gebieden vrijwel overal voor. Beide gebieden 

zijn mede daarom van grote landelijke betekenis voor dit habitat. 

 

 
Het prioritaire habitat H2130 Grijze duinen is zeer gevoelig voor stikstof. Het duingebied van Katwijk 

speelt landelijk en internationaal een grote rol bij het behoud van dit bijzondere habitat. 
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Figuur 4.1  Verwachte ontwikkeling achtergronddepositie 2010-2020 in mol/ha/jr in relatie 

tot kritische depositie H2130A (Bron: RIVM, 2012) 

 

  Depositie lager dan 1240 mol/ha/jr 

   

  Depositie hoger dan 1240 mol/ha/jr 

 

2010 

 

2015 

 

2020 
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5. Effecten  

5.1. Inleiding 

De beoogde revitalisering van het bedrijventerrein kan op drie manieren leiden tot extra 

stikstofemissie en daardoor extra stikstofdepositie op de nabijgelegen Natura 2000-

gebieden; 

- Extra verkeersbewegingen, met name over de N206; 

- Extra emissie door meer of grotere bedrijven door extra bouwhoogte; 

- Extra emissie door zwaardere bedrijven. 

 

Deze effecten worden hieronder beschreven. 

 
 

5.2. Extra verkeersbewegingen 

Door 't Heen te revitaliseren wijzigt de bestemming van de meeste locaties niet, maar zal het 

terrein wel intensiever worden gebruikt. Door intensiever ruimtegebruik zal het aantal 

arbeidsplaatsen toenemen waardoor ook het aantal verplaatsingen groeit. Uitgaande van de 

beoogde 5200 arbeidsplaatsen in 2020 betekent dit een toename van 1500 arbeidsplaatsen 

ten opzichte van de huidige situatie. Op basis van CROW-kengetallen kan voor dit soort 

bedrijventerrein een extra verkeersproductie van circa 5000 mvt/etmaal worden geschat 

waarvan 60 % (circa 3.000 mvt/etm) zich in zuidelijke richting over de N206 richting Leiden 

zal verplaatsen en daarbij op korte afstand het Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide 

passeren.  

 

In het kader van de passende beoordeling voor de Cantineweg is in detail gerekend aan de 

stikstofdepositie als gevolg van 3.875 mvt/etm bij een maximum snelheid van 30 km/uur. 

De invloedsfeer van de stikstofemissie vanaf deze weg bleek circa 250 meter (circa 0,4 

mol/ha/jr).  

De afstand vanaf de N206 tot het dichtstbijzijnde H2130A-habitat binnen de begrenzing van 

het Natura 2000-gebied bedraagt 300 meter. De maximumsnelheid op de N206 bedraagt 

hier 80 km/uur, waarbij auto’s veel efficiënter rijden dan bij 30 km/uur zoals op de 

Cantineweg. Bij 80 km/uur neemt de stikstofdepositie met circa 25 % af ten opzichte van 30 

km/uur.  

Derhalve wordt geconcludeerd dat de extra verkeersproductie op de N206 niet zal leiden tot 

een relevante stikstofdepositie op H2130A binnen Natura 2000 en veel minder zal bedragen 

dan de 0,4 mol/ha/jr die in het geval van de Cantineweg op een kortere afstand is berekend 

bij een hogere verkeersintensiteit en een minder efficiënte maximumsnelheid. 
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5.3. Benutten extra bouwhoogte 

Het terrein is in de huidige situatie vrijwel geheel “gevuld” met bedrijven en biedt ook geen 

ruimte voor extra bedrijvenareaal. De toegestane bouwhoogtes in het vigerende 

bestemmingsplan, die ook in het nieuwe plan zullen worden overgenomen, bieden echter nog 

wel ruimte voor een extra bouwlaag en in theorie dus toch ruimte voor uitbreiding van het 

bedrijvenareaal. De verwachte extra verkeersbewegingen over de N206 nabij Natura 2000, 

zijn echter ook bij een maximaal scenario dermate gering dat deze niet zullen leiden tot een 

relevante extra stikstofdepositie op Natura 2000. De huidige reeds te hoge parkeerdruk zou 

bovendien zonder maatregelen onaanvaardbaar toenemen als de extra bouwhoogte één op 

één zou leiden tot extra bedrijvigheid en extra verkeer.  In de planregels is mede daarom 

opgenomen dat parkeren op eigen terrein moet worden opgelost.  

Op grond van deze argumenten kan met zekerheid worden vastgesteld dat de extra 

bouwhoogte die het bestemmingsplan mogelijk maakt niet zullen leiden tot een extra 

stikstofemissie vanuit het plangebied en derhalve niet zal leiden tot effecten op Natura 2000. 

 

5.4. Invulling met zwaardere bedrijfscategorieën 

Op grond van provinciaal beleid dient ’t Heen de hoogst mogelijke milieucategorieën toe te 

staan passend bij de omgeving.  Het bedrijventerrein is op basis van de omgeving (kijkend 

naar woningen/gevoelige functies) ingedeeld in gebieden waarvoor verschillende 

milieucategorieën geschikt zijn. De hoogst toelaatbare milieucategorie is een categorie 5.1 

van de Staat van Bedrijfsactiviteiten in het midden van het bedrijventerrein. 

 

Er is geen direct verband tussen de milieucategorie van een bedrijventerrein en de omvang 

van de stikstofemissie, doch bedrijven in een hogere milieucategorie kennen in potentie wel 

zeer grote emissies van stikstof, alsmede van zwavel en andere stoffen die natuurgebieden 

kunnen aantasten. Recent is in het kader van het bestemmingsplan bedrijventerrein 

Oosterhorn te Delfzijl een passende beoordeling opgesteld om de stikstofeffecten van een 

bedrijventerrein van milieucategorie 5 te bepalen. Het ging hier weliswaar om een terrein 

waar ruim 400 hectare nog niet ingevulde planologische ruimte kon worden benut (veel 

groter dus dan in ’t Heen), doch de stikstofdepositie bedroeg maar liefst 50 tot 100 mol/ha/jr 

in een gebied tot 8 kilometer afstand van het bedrijventerrein (zie figuur 5.1). Op 40 

kilometer afstand was er nog altijd sprake van circa 5 mol/ha/jr extra stikstofdepositie. 

 
In de Katwijkse situatie kan dit betekenen dat, ondanks de veel geringere omvang van het 

terrein, de beide Katwijkse Natura 2000-gebieden nog altijd vele tientallen mollen depositie 

per hectare per jaar extra te verwerken krijgen en dat ook zeer stikstofgevoelige gebieden 

als de Nieuwkoopse plassen op 25 km afstand negatief beïnvloed kunnen worden. Ook 

zonder gedetailleerde depositieberekeningen kan reeds op voorhand gesteld worden dat 

dergelijke effecten significant negatief zullen zijn.  
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Figuur 5.1   Indicatieve invloedsfeer qua stikstofdepositie van een bedrijventerrein 
van milieucategorie 5 (bron: MER Oosterhorn Delfzijl, Grontmij, 2012) 
 
 

5.5. Juridische context 

Bij de constatering in de vorige paragraaf dat significante negatieve effecten op Natura 2000 

vrijwel zeker zullen optreden als gevolg van opschaling van het bedrijventerrein naar 

milieucategorie 5.1, dienen de volgende kanttekeningen te worden geplaatst. 

 

In de praktijk zal een bedrijf dat zich op het terrein wil vestigen of verder ontwikkelen zelf 

een Natuurbeschermingswetvergunning moeten zien te verkrijgen indien de beoogde 

ontwikkeling leidt tot extra stikstofdepositie op Natura 2000. Wanneer en in welke vorm een 

dergelijke ontwikkeling zal plaatsvinden is bij de vaststelling van dit bestemmingsplan niet te 

voorspellen. Het is echter niet ondenkbaar dat over enige jaren nieuwe technische 

mogelijkheden beschikbaar zijn om de stikstofemissie van bedrijven te bepreken en/of dat 

de achtergronddepositie ter plaatse van Natura 2000 voldoende gedaald is om extra 

depositie mogelijk te maken. Ook bestaat de mogelijkheid dat een bedrijf voldoende 

stikstofsaldo uit bestaande bronnen kan overnemen ter saldering van de eigen 

stikstofdepositie. Derhalve doen de planologische mogelijkheden uit het voorliggende 

bestemmingsplan minder ter zake aangezien bescherming van Natura 2000 in het 

Natuurbeschermingswet-spoor is verzekerd. 

 

Daarnaast heeft een gemeente maar beperkte mogelijkheden om door een hogere overheid 

opgelegde planologische ontwikkelingsmogelijkheden te beperken. In dat kader is de 

uitspraak betreffende het bestemmingsplan landelijk gebied Ommen relevant; 

 

Op 18 juli 2012 heeft de RvS een uitspraak gedaan over het bestemmingsplan buitengebied 

van Ommen (201005104/1/R2). In dit bestemmingsplan is vanwege de 

uitbreidingsmogelijkheden bij recht van agrarische bedrijven, waaronder meerdere LOG’s 

(landbouwontwikkelingsgebieden) uit het regionale Reconstructieplan, een passende 

beoordeling /planMER opgesteld. Op basis van depositieberekeningen bleek dat de 

ontwikkeling van twee LOG’s (Maanweg en Beerzerveld) bij alle scenario’s zou leiden tot 

extra N-depositie op reeds overbelast Natura 2000-gebied. Op grond van deze analyse is 

besloten om deze LOG’s uit het bestemmingsplan te schrappen. 

De MER-commissie was positief in haar toetsingsadvies en vond het schrappen van de beide 

LOG’s een correcte vertaling van de uitkomsten van het planMER in het bestemmingsplan.  
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De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde echter dat de 

gemeenteraad van Ommen bij het vaststellen van het bestemmingsplan de status van 

landbouwontwikkelingsgebied voor de gebieden Maanweg en Beerzerveld niet had mogen 

veranderen in verwevingsgebied. Een individuele ondernemer moet de planologische 

mogelijkheid worden geboden om te zijner tijd aan te tonen dat bedrijfsvestiging mogelijk is 

zonder significant negatieve effecten op Natura 2000. Letterlijk zegt de Afdeling: 

 
Voor zover de raad stelt dat hij ruimte heeft om zelf te bepalen hoe de 
mogelijkheden in een LOG vanuit het reconstructieplan worden verwerkt in het 
bestemmingsplan, overweegt de Afdeling - onder verwijzing naar de eerste alinea 
van deze rechtsoverweging - dat deze ruimte niet strekt tot de keuze óf een bepaald 
gebied als LOG wordt aangeduid. Deze ruimte bestaat daarin dat de raad de exacte 

omvang van de mogelijke ontwikkelingen in een LOG, zoals de maximale grootte van 

een bouwvlak, binnen de in het reconstructieplan gegeven bandbreedtes kan 
bepalen. 
De stelling van de raad dat de gebieden Maanweg en Beerzerveld niet als LOG, met 
de mogelijkheid tot nieuwvestiging, aangewezen hoefden te worden gelet op de 
uitkomsten van de uitgevoerde zelfstandige toetsing, overweegt de Afdeling het 
volgende. De door de raad bedoelde toetsing dient op grond van het 

reconstructieplan te worden uitgevoerd in individuele gevallen van nieuwvestiging 
van een intensieve veehouderij in een LOG. Daarvan is hier echter geen sprake nu de 
toetsing is uitgevoerd voor de gebieden Maanweg en Beerzerveld als geheel, zonder 
dat ten aanzien van deze gebieden wordt voorzien in een mogelijkheid tot individuele 
nieuwvestiging.  

 
Wanneer deze uitspraak in de context van het bedrijventerrein ’t Heen wordt geplaatst, kan 

de conclusie worden getrokken dat een individuele ondernemer de planologische 

mogelijkheid moet worden geboden om te zijner tijd aan te tonen dat bedrijfsvestiging kan 

plaatsvinden zonder significant negatieve effecten op Natura 2000. Wel moet hiervoor 

mogelijk in het bestemmingsplan een regeling (voorwaardelijke verplichting) worden 

opgenomen om de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan in het licht van de Nbwet aan 

te tonen. 

 

5.6. Cumulatie 

Voor de gehele gemeente Katwijk is in 2012 een Werkdocument Stikstofactieplan opgesteld. 

Daarin is onderzocht of de beoogde ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente cumulatief 

zullen leiden tot een toe- of afname van de stikstofdepositie in de beide Natura 2000-

gebieden. Gebleken is dat, met name vanwege de beëindiging van agrarische functies in de 

binnenduinrand ten behoeve van de ontwikkeling van het woongebied Valkenburg, de 

stikstofdepositie op de duinen aanzienlijk zal afnemen. Binnen deze stikstofruimte blijkt 

voldoende saldo beschikbaar om andere ontwikkelingen (woongebieden, recreatiefuncties, 

infrastructuur) mogelijk te maken. Afhankelijk van het tijdstip waarop deze ontwikkelingen 

plaatsvinden zal de depositie op Natura 2000 zelfs licht kunnen dalen. De beschikbare 

stikstofruimte is mogelijk onvoldoende om de grote extra stikstofdepositie als gevolg van de 

beoogde opwaardering van het bedrijventerrein ’t Heen naar milieucategorie 5.1. mogelijk te 

maken (deze opwaardering is in het Werkdocument Stikstofactieplan niet meegenomen). Een 

nadere uitwerking van de cumulatietoets zal de conclusies uit deze voortoets daarom ook 

niet veranderen; de opwaardering naar milieucategorie 5.1. zal in theorie leiden tot 

significant negatieve effecten op Natura 2000. In de praktijk zal dit echter niet plaatsvinden 

aangezien elke bedrijfsontwikkeling slechts mogelijk is indien dit per saldo niet leidt tot 

toename van de stikstofdepositie op Natura 2000.  
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5.7. Conclusies 

- De beoogde revitalisering van het bedrijventerrein zal niet leiden tot effecten op Natura 

2000 in de vorm van areaalverlies, verstoring, versnippering of verdroging. Er kan wel 

sprake zijn van extra stikstofdepositie op de nabijgelegen Natura 2000-gebieden. 

- De verwachte extra verkeersbewegingen over de N206 nabij Natura 2000, zijn ook bij 

een maximaal scenario dermate gering dat deze niet zullen leiden tot een relevante 

extra stikstofdepositie op Natura 2000. 

- De extra bouwhoogte die het bestemmingsplan biedt ten opzichte van de huidige 

situatie zal met name gebruikt worden ter vergroting van de parkeercapaciteit. Dit 

genereert geen extra stikstofemissie en dus geen extra depositie op Natura 2000. 

- De opwaardering van een deel van het terrein tot milieucategorie 5.1. kan in theorie wel 

leiden tot een significante extra stikstofdepositie op Natura 2000. Op grond van 

jurisprudentie moet het bestemmingsplan echter een individuele ondernemer de 

planologische mogelijkheid bieden om te zijner tijd aan te tonen dat bedrijfsvestiging 

kan plaatsvinden zonder significant negatieve effecten op Natura 2000. Via dit 

natuurbeschermingswetspoor zal in de praktijk extra depositie op Natura 2000 worden 

voorkomen. Significante effecten worden daardoor voorkomen en een passende 

beoordeling is derhalve niet nodig. 
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Bijlage Toelichting op de aanpak van 
milieuzonering met behulp van de 
'standaard Staat van Bedrijfsactivi-
teiten' 

1 

 

1. Algemeen 
 
Regeling toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten met behulp van milieuzonering 
Om de toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten in dit bestemmingsplan vast te leggen is ge-

bruikgemaakt van een milieuzonering. Een milieuzonering zorgt ervoor dat milieubelastende 

functies (zoals bedrijven) en milieugevoelige functies (zoals woningen) waar nodig ruimtelijk 

voldoende worden gescheiden. De gehanteerde milieuzonering is gekoppeld aan een Staat 

van Bedrijfsactiviteiten.  

Een Staat van Bedrijfsactiviteiten is een lijst waarin de meest voorkomende bedrijven en be-

drijfsactiviteiten, al naar gelang de te verwachten belasting voor het milieu, zijn ingedeeld in 

een aantal categorieën. Voor de indeling in de categorieën zijn de volgende ruimtelijk rele-

vante milieuaspecten van belang: 

- geluid; 

- geur; 

- stof; 

- gevaar (met name brand- en explosiegevaar). 

In specifieke situaties kan daarnaast de verkeersaantrekkende werking van een bedrijf rele-

vant zijn.  

 

 

2. Toepassing 'standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten'  
 
Algemeen 
De aanpak van milieuzonering en de in dit plan gebruikte 'standaard Staat van Bedrijfsacti-

viteiten' ('standaard SvB') zijn gebaseerd op de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering 

(2009), op de Voorbeeld Staat van Bedrijfsactiviteiten voor bedrijventerreinen1). De 'stan-

daard SvB' kan in verschillende situaties gehanteerd worden, bijvoorbeeld: 

- om de milieuzonering van bedrijfsactiviteiten op een samenhangend bedrijventerrein te 

regelen; 

- in buitengebieden;  

- op losliggende relatief grootschalige bedrijfspercelen op enige afstand van burgerwonin-

gen; 

                                               
1)  Aangezien de wijze van milieuzonering met richtafstanden reeds vele jaren de standaardmethodiek voor milieuzo-

nering is in Nederland, wordt voor het gebruik van de daarop gebaseerde Staat van Bedrijfsactiviteiten de 'stan-

daard Staat van Bedrijfsactiviteiten' genoemd. 



2 Bijlage 

- om indien gewenst de toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten te regelen in stedelijk 

gebied of (delen van) woongebieden met enige vorm van bedrijvigheid.  

In dit soort situaties zorgt de milieuzonering ervoor dat hinderlijke bedrijfsactiviteiten op 

voldoende afstand van woningen of andere gevoelige functies worden gesitueerd. Dit gebeurt 

door het aanhouden van richtafstanden tussen deze milieugevoelige en milieubelastende 

activiteiten.  

 

Richtafstanden bepalend voor de categorie-indeling 
In de 'standaard SvB' is voor elke bedrijfsactiviteit voor ieder van de ruimtelijke relevante 

milieuaspecten (zie hiervoor) een richtafstand ten opzichte van een 'rustige woonwijk' ver-

meld. De grootste van deze vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van een activi-

teit in een milieucategorie. Daarnaast vermeldt de 'standaard SvB' indicaties voor verkeers-

aantrekkende werking. 

 

Omgevingstype bepalend voor de daadwerkelijk te hanteren afstanden 
De gewenste afstand tussen een bedrijfsactiviteit en woningen (of andere gevoelige functies 

zoals scholen) wordt mede bepaald door het type gebied waarin de gevoelige functie zich be-

vindt. Conform de VNG-publicatie worden daarbij twee omgevingstypen onderscheiden: rus-

tige woonwijk en gemengd gebied. De richtafstanden die zijn vermeld in de 'standaard SvB' 

gelden ten opzichte van een rustige woonwijk (of een vergelijkbaar omgevingstype). Voor 

een gemengd gebied (en daarmee te vergelijken gebieden) gelden kleinere afstanden. Daar-

naast dient in de milieuzonering rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van 

eventuele bedrijfswoningen op een bedrijventerrein. 

 

Omgevingstype rustige woonwijk 
In een rustige woonwijk komen enkel wijkgebonden voorzieningen voor en vrijwel geen an-

dere functies zoals kantoren of bedrijven. Langs de randen (in de overgang naar eventuele 

bedrijfsfuncties) is weinig verstoring door verkeer. Als daarmee vergelijkbare omgevingsty-

pen noemt de VNG-publicatie onder meer een rustig buitengebied (eventueel met verblijfsre-

creatie) en een stilte- of natuurgebied. 

 

Omgevingstype gemengd gebied 
In een gemengd gebied komen naast wonen ook andere functies voor, zoals winkels, horeca 

en kleine bedrijven. Daarmee vergelijkbare gebieden zijn lintbebouwingen in het buitenge-

bied waarin functiemenging voorkomt en gebieden gelegen direct langs een hoofdinfrastruc-

tuur. Kenmerkend voor het omgevingstype gemengd gebied is dat sprake is van een zekere 

verstoring en dus van een relevant andere omgevingskwaliteit dan in een rustig woongebied. 

 

Bedrijfswoningen 
Een bedrijfswoning op een bedrijventerrein is een specifiek woningtype waar minder hoge 

eisen aan het woon- en leefklimaat kunnen worden gesteld. Bedrijfswoningen zijn in het al-

gemeen minder milieugevoelig dan de omgevingstypen rustige woonwijk en gemengd ge-

bied.  

 

Te hanteren richtafstanden 
De 'standaard SvB' onderscheidt een tiental milieucategorieën. De volgende tabel geeft voor 

beide omgevingstypen (rustige woonwijk en gemengd gebied) per milieucategorie inzicht in 

de gewenste richtafstanden. De richtafstand geldt tussen de grens van de bestemming die 

bedrijven toelaat en de uiterste situering van de gevel van een woning die volgens het be-

stemmingsplan (of via vergunningvrij bouwen) mogelijk is. Daarbij gaat het nadrukkelijk om 

een richtafstand. Kleinere afwijkingen ten opzichte van deze afstand zijn mogelijk zonder dat 

hierdoor knelpunten behoeven te ontstaan.  



 Bijlage 3 

 

milieucategorie richtafstand (in meters) 
rustige woonwijk gemengd gebied  

1 101 0 

2 30 102 

3.1 50 30 

3.2 100 50 

4.1 200 100 

4.2 300 200 

5.1 500 300 

5.2 700 500 

5.3 1.000 700 

6 1.500 1.000 

 

Toelaatbaarheid van bedrijven die onder een specifieke regelgeving vallen 
In de 'standaard SvB' zijn ook aanduidingen opgenomen die aangeven dat bepaalde bedrij-

ven onder een specifieke wettelijke regeling kunnen vallen. Het betreft: 

- bedrijven die 'in belangrijke mate geluidshinder kunnen veroorzaken' zoals bedoeld in 

de Wet geluidhinder (zogenoemde grote lawaaimakers); deze bedrijven zijn alleen toe-

gestaan op industrieterreinen die in het kader van deze wet gezoneerd zijn; 

- bedrijven die onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) kunnen vallen (nu 

of in de toekomst); het betreft risicovolle bedrijven waar gebruik, opslag en/of produc-

tie van gevaarlijke stoffen plaatsvindt; voor dergelijke bedrijven gelden (wettelijke) 

normen ten aanzien van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico; 

- bedrijven die onder het Vuurwerkbesluit vallen; voor dergelijke bedrijven gelden (wette-

lijke) afstandsnormen.  

In de regels van dit bestemmingsplan is aangegeven of en zo ja, onder welke voorwaarden 

dergelijke bedrijven in het plangebied zijn toegestaan.  

 

De toegepaste 'standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten' 
De in dit bestemmingsplan opgenomen 'standaard SvB' komt in verregaande mate overeen 

met de VoorbeeldStaat van bedrijfsactiviteiten voor bedrijventerreinen uit de VNG-publicatie. 

Conform de aanbevelingen van de publicatie is de Staat aangepast aan de specifieke ken-

merken van dit bestemmingsplan. 

In de toegepaste 'standaard SvB' zijn alle activiteiten opgenomen die passen binnen de defi-

nitie van bedrijf volgens de begripsbepalingen in de regels van dit bestemmingsplan. Dit 

heeft geleid tot een aantal aanpassingen (toevoegingen en weglatingen) ten opzichte van de 

activiteiten die in de VoorbeeldStaat zijn opgesomd. Onder de volgende SBI-codes 0112, 

014, 05011, 05012, 0502, 2612, 63.1 en 63.21 zijn activiteiten toegevoegd die vallen onder 

de definitie 'bedrijf'. In de VNG-publicatie is een aparte lijst van opslagen en installaties op-

genomen. Deze lijst is verwerkt in de 'standaard SvB' voor zover sprake is van activiteiten 

die vallen onder het begrip 'bedrijf'. Hierdoor hebben toevoegingen plaatsgevonden bij de 

SBI-code 51.512. Groothandels voor professioneel vuurwerk en vuurwerkfabrieken zijn van-

wege strenge eisen uit het Vuurwerkbesluit nooit toegestaan op een bedrijventerrein en dus 

niet in de 'standaard SvB' opgenomen. Dit geldt ook voor bedrijven die kernenergie produ-

ceren. 

 

  

                                               
1)  Het betreffen bedrijfsactiviteiten die gelet op hun aard en invloed op de omgeving toelaatbaar zijn in woonwijken. 

2)  Het betreffen bedrijfsactiviteiten die gelet op hun aard en invloed op de omgeving zelfs toelaatbaar zijn tussen of 

onmiddellijk naast woonbebouwing in gemengde gebieden. 



4 Bijlage 

Bij enkele activiteiten heeft een nadere specificatie van de activiteiten plaatsgevonden met 

bijbehorende categorie-indeling die is afgestemd op de verwachte milieueffecten1) van deze 

activiteiten. Voor de volgende SBI-codes heeft een specificatie van de categorie-indeling 

plaatsgevonden naar gelang het oppervlak van het bedrijf: 15.2 en 51.8. Voor de volgende 

SBI-codes heeft een specificatie naar categorie-indeling plaatsgevonden naar gelang sprake 

is van reparatie of incidenteel bouwen dan wel reguliere productie: 29 en 35.1. Voor aanne-

mers, SBI-code 45, is een nadere indeling van diverse aannemersactiviteiten gemaakt met 

bijbehorende categorie-indeling. 

 

 

3. Flexibiliteit 
 

De 'standaard SvB' blijkt in de praktijk een relatief grof hulpmiddel te zijn om hinder door 

bedrijfsactiviteiten in te schatten. De richtafstanden en inschalingen gaan uit van een gemid-

deld bedrijf met een moderne bedrijfsvoering. Het komt in de praktijk voor dat een bepaald 

bedrijf als gevolg van een geringe omvang van hinderlijke deelactiviteiten, een milieuvrien-

delijke werkwijze of bijzondere voorzieningen minder hinder veroorzaakt dan in de 'stan-

daard SvB' is verondersteld. In de regels is daarom bepaald dat het bevoegd gezag bij een 

omgevingsvergunning kan afwijken van de 'standaard SvB' en een dergelijk bedrijf toch kan 

toestaan, indien dit bedrijf niet binnen de algemene toelaatbaarheid past. Bij de 'standaard 

SvB' is deze mogelijkheid beperkt tot maximaal twee categorieën (dus bijvoorbeeld categorie 

3.2 in plaats van 2 of categorie 4.2 in plaats van 3.2). Om deze omgevingsvergunning te 

kunnen verlenen moet worden aangetoond dat het bedrijf naar aard en invloed op de omge-

ving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) vergelijkbaar is met 

andere bedrijven uit de desbetreffende lagere categorie.  

 

Daarnaast is het mogelijk dat bepaalde bedrijven zich aandienen, waarvan de activiteiten in 

de 'standaard SvB' niet zijn genoemd, maar die qua aard en invloed overeenkomen met be-

drijven die wel zijn toegestaan. Met het oog hierop is in de regels bepaald dat het bevoegd 

gezag vestiging van een dergelijk bedrijf via een omgevingsvergunning kan toestaan. Om 

deze omgevingsvergunning te kunnen verlenen, moet op basis van milieutechnisch onder-

zoek worden aangetoond dat het bedrijf naar aard en invloed op de omgeving vergelijkbaar 

is met direct toegelaten bedrijven.  

 

In de 'standaard SvB' is bij de indeling van sommige bedrijfsactiviteiten uitgegaan van een 

continue bedrijfsvoering, waarbij de hinderlijke activiteiten ook 's nachts plaatsvinden. Dit is 

in de 'standaard SvB' aangegeven met een 'C' in de laatste kolom. Het kan echter voorko-

men dat een specifiek bedrijf niet continu werkt. Dit gegeven kan eveneens aanleiding zijn 

om het bedrijf via de bovengenoemde afwijkingsbevoegdheid een categorie lager in te delen.  

 

Voor de concrete toetsing van een verzoek om afwijking middels een omgevingsvergunning 

wordt verwezen naar bijlage 5 van de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering. 

 

 
SBI 93/standaard SvB 

oktober 2010 

 

                                               
1)  Inschatting van milieueffecten heeft plaatsgevonden op basis van dezelfde expertise die bij het opstellen van de 

nieuwe VNG-uitgave is gebruikt. 



  81  

    
_______________________________________________________________________________________________________________  
Adviesbureau RBOI  053700.15679.00 

Rotterdam / Middelburg  

Bijlage 3  Bedrijveninventarisatie 



82  

    
_______________________________________________________________________________________________________________  
053700.15679.00  Adviesbureau RBOI 

  Rotterdam / Middelburg  

  



 

Adres Naam inrichting Algemene 

toelaat-

baarheid 

SBI-

code 

(2008) 

Milieu-

categorie 

Soort bedrijf Specifieke 

aanduiding 

Ambachtsweg 32 Transportbedrijf Joh. Guyt B.V.  4.1 52242.3 4.2 Laad-, los- en overslag bedrijven t.b.v. 
binnenvaart 

sb - laad-, los- 
en overslag 
bedrijf 

Ambachtsweg 37 Mebin BV 3.2 2363.2 4.2 Betonmortelcentrales: p.c. >= 100 t/u sb – beton 

mortelcentrale 

Kalkbranderstraat 2 Beckers Katwijk BV 3.2 1089 4.1 Vervaardiging van overige 
voedingsmiddelen 

sb -
vervaardiging 
voedings 
middelen 

Kalkbranderstraat 
13 

Fa. I. Schaddé van Dooren 3.2 381.C 4.2 Vuiloverslagstations sb – vuil 
overslagstation 

Lageweg 1 Van Gansewinkel BV 3.2 381.C 4.2 Vuiloverslagstations sb – vuil 
overslagstation 

Lageweg 47 AWZI Hoogheemraadschap van 
Rijnland  

3.1-5.1 3700.A2 4.2 VNG BEDRIJVEN EN MILIEUZONDERING 
2009: 100.000 - 300.000 i.e. 

sb - water 
zuiverings 

installatie 
Lageweg 55 Ouwehand’s Visverwerking BV  4.1 102.3 4.2 Visverwerkingsbedrijven: roken sb - vis 

verwerkings 
bedrijf 

Nijverheidstraat 2 Nobels machinefabriek BV  3.2 27.2 4.1 MACHINE- EN APPARATENFABRIEKEN: P.O. 

>= 2.000 M2 

sb - machine- 

en apparaten 
fabriek 

Scheepmakerstraat 
23 

Rijnlandse vatenhandel BV 4.1 2529.1 4.2 TANK- EN RESERVOIRBOUWBEDRIJVEN 
(INCL. REPARATIE): P.O. < 2.000 M2 

sb - vaten 
reconditionerings 

bedrijf 

Smidstraat 7 Metaalhandel J. van Rijn 3.1 4677.0 3.2 Autosloperijen: b.o. > 1000 M2 sb - autosloperij 

Snijderstraat 6 B.V. Chemische Industrie 
Katwijk 

4.1 20141.A
0 

4.2 Organ. Chemische grondstoffenfabriek: Sb – grond 
stoffenfabriek 
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Bureauonderzoek Flora en fauna 
 
Ecologie 
In dit bureauonderzoek is de bestaande situatie vanuit ecologisch oogpunt beschreven en is 
vermeld welke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Vervolgens is aangegeven waaraan deze 
ontwikkelingen � wat ecologie betreft � moeten worden getoetst. Hierbij is een onderscheid 
gemaakt tussen het toetsingskader dat door wettelijke regelingen wordt bepaald en het 
toetsingskader dat wordt gevormd door het beleid van Rijk, provincie en gemeente. 
 
Huidige situatie 
Het plangebied bestaat uit bestaand bedrijventerrein. Het aanwezige groen bestaat voornamelijk 
uit laanbomen met daaronder struiken. Langs de randen van het plangebied en in de 
noordoosthoek, rondom de waterzuivering, zijn meer groenstroken aanwezig.  
 
Beoogde ontwikkelingen 
Het bestemmingsplan is consoliderend van aard. Er worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk 
gemaakt. Dit betekent dat binnen de juridische regeling geen grootschalige functieveranderingen 
en/of herinrichtingen mogelijk zijn. Het plan biedt wel ruimte tot kleinschalige ontwikkelingen. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om het bouwen van aan- of bijgebouwen (al of niet 
omgevingsvergunningplichtig) of het aanleggen van paden of verhardingen. In het kader hiervan is 
in dit bureauonderzoek aangegeven waar deze kleinschalige ontwikkelingen aan dienen te worden 
getoetst. 
 
Toetsingskader 
Beleid 
Het rijksbeleid ten aanzien van de bescherming van soorten (flora en fauna) en de bescherming van 
de leefgebieden van soorten (habitats) is opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
(SVIR). De uitwerking van dit nationale belang ligt bij de provincies. De bescherming van de EHS is 
in Zuid-Holland in de provinciale Structuurvisie nader uitgewerkt. 
 
Normstelling 
Flora- en faunawet 
Voor de soortenbescherming is de Flora- en faunawet (hierna Ffw) van toepassing. Deze wet is 
gericht op de bescherming van dier- en plantensoorten in hun natuurlijke leefgebied. De Ffw bevat 
onder meer verbodsbepalingen met betrekking tot het aantasten, verontrusten of verstoren van 
beschermde dier- en plantensoorten, hun nesten, holen en andere voortplantings- of vaste rust- en 
verblijfsplaatsen. De wet maakt hierbij een onderscheid tussen 'licht' en 'zwaar' beschermde 
soorten. Indien sprake is van bestendig beheer, onderhoud of gebruik, gelden voor sommige, met 
name genoemde soorten, de verbodsbepalingen van de Ffw niet. Er is dan sprake van vrijstelling 
op grond van de wet. Voor zover deze vrijstelling niet van toepassing is, bestaat de mogelijkheid 
om van de verbodsbepalingen ontheffing te verkrijgen van het Ministerie van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie. Voor de zwaar beschermde soorten wordt deze ontheffing slechts 
verleend, indien: 
- er sprake is van een wettelijk geregeld belang (waaronder het belang van land- en bosbouw, 

bestendig gebruik en dwingende reden van groot openbaar belang); 
- er geen alternatief is; 
- geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort. 
 



Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient in het geval van zwaar beschermde soorten of broedende 
vogels overtreding van de Ffw voorkomen te worden door het treffen van maatregelen, aangezien 
voor dergelijke situaties geen ontheffing kan worden verleend. 
 
Met betrekking tot vogels hanteert het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
de volgende interpretatie van artikel 11: 
De verbodsbepalingen van artikel 11 beperken zich bij vogels tot alleen de plaatsen waar gebroed 
wordt, inclusief de functionele omgeving om het broeden succesvol te doen zijn, én slechts 
gedurende de periode dat er gebroed wordt. Er zijn hierop echter verschillende uitzonderingen, te 
weten: 
 
Nesten die het hele jaar door zijn beschermd 
Op de volgende categorieën gelden de verbodsbepalingen van artikel 11 van de Ffw het gehele 
seizoen. 
1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik 

zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: steenuil). 
2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin 

zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de 
nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: roek, gierzwaluw en 
huismus). 

3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats 
broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) 
voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: 
ooievaar, kerkuil en slechtvalk). 

4. Vogels die jaar in jaar uit gebruikmaken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in 
staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: boomvalk, buizerd en ransuil). 

 
Nesten die niet het hele jaar door zijn beschermd 
In de ‘aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten’ worden de volgende soorten aangegeven 
als categorie 5. Deze zijn buiten het broedseizoen niet beschermd.  
5. Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het hele jaar 

daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende 
flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen. De 
soorten uit categorie 5 vragen soms wel om nader onderzoek, ook al zijn hun nesten niet 
jaarrond beschermd. Categorie 5-soorten zijn namelijk wel jaarrond beschermd als 
zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. 

 
De Ffw is voor dit bestemmingsplan van belang, omdat bij de voorbereiding van het plan moet 
worden onderzocht of deze wet de uitvoering van het plan niet in de weg staat. 
 
Natuurbeschermingswet 1998 
Uit het oogpunt van gebiedsbescherming is de Natuurbeschermingswet 1998 van belang. Deze wet 
onderscheidt drie soorten gebieden, te weten: 
a. door de minister van EL&I (voormalig Ministerie van LNV) aangewezen gebieden, zoals 

bedoeld in de Vogel- en Habitatrichtlijn; 
b. door de minister van EL&I aangewezen beschermde natuurmonumenten;   
c. door Gedeputeerde Staten aangewezen beschermde landschapsgezichten.  
De wet bevat een zwaar beschermingsregime voor de onder a en b bedoelde gebieden (in de vorm 
van verboden voor allerlei handelingen, behoudens vergunning van Gedeputeerde Staten of de 
Minister van EL&I). De bescherming van de onder c bedoelde gebieden vindt plaats door middel 
van het bestemmingsplan. De speciale beschermingszones (a) hebben een externe werking, zodat 
ook ingrepen die buiten deze zones plaatsvinden verstoring kunnen veroorzaken en moeten 
worden getoetst op het effect van de ingreep op soorten en habitats. 



 
Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan moet worden onderzocht of de 
Natuurbeschermingswet 1998 de uitvoering van het plan niet in de weg staat. Dit is het geval 
wanneer de uitvoering tot ingrepen noodzaakt waarvan moet worden aangenomen dat daarvoor 
geen vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 zal kunnen worden verkregen.  
 
Onderzoek 
Gebiedsbescherming 
Het plangebied vormt geen onderdeel van een natuur- of groengebied met een beschermde status, 
zoals Natura 2000. Het plangebied maakt ook geen deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS). Ten zuid- en noordwesten van het plangebied liggen de Natura 2000-gebieden Meijendel en 
Berkheide en Coepelduynen. 
 

  
Ligging plangebied (rode cirkel) t.o.v. beschermde natuurgebieden (bron: geo-loket provincie Zuid-
Holland) 
 
Soortenbescherming 
De huidige ecologische waarden zijn vastgesteld aan de hand van foto's van het plangebied, 
algemene ecologische kennis en verspreidingsatlassen/gegevens (onder andere www.ravon.nl en 
www.waarneming.nl) waarin de waarnemingen zijn aangegeven.  
 

Vaatplanten 
De laanbeplanting, de bermen en groenstroken binnen het plangebied bieden groeiplaatsen aan de 
beschermde brede wespenorchis. Het ruige plantsoen in het plangebied biedt groeiplaatsen aan de 
beschermde grote kaardenbol.  
 
Vogels 
In de groenstroken komen tuin- en struweelvogels voor. Hier zijn soorten als koolmees, roodborst, 
winterkoning en merel aanwezig. Spreeuw, huismus, gierzwaluw en kauw kunnen broeden in (de 
omgeving van) de bebouwing. De bomen bieden mogelijk nestgelegenheid aan de kraai en grote 
bonte specht. De waterpartijen bieden leefgebied aan watervogels als meerkoet, wilde eend en 
waterhoen.  
 
Zoogdieren 
Het plangebied biedt geschikt leefgebied aan algemeen voorkomende, licht beschermde soorten als  



mol, egel, gewone bosspitsmuis, dwergspitsmuis, huisspitsmuis, veldmuis, bosmuis, rosse 
woelmuis, hermelijn, wezel, haas en konijn. De bomen en bebouwing kunnen plaats bieden aan 
vaste verblijfplaatsen van vleermuizen. De groenstroken en waterpartijen kunnen daarnaast 
fungeren als foerageergebied of onderdeel zijn van een migratieroute van vleermuizen.  
 
Amfibieën 
Algemene amfibieën als bruine kikker, middelste groene kikker, kleine watersalamander en gewone 
pad zullen zeker gebruik zullen maken van het plangebied als schuilplaats in struiken, onder stenen 
en als voortplantingsplaats in de waterpartijen.  
 
Vissen 
De waterpartijen bieden waarschijnlijk leefgebied aan de matig beschermde kleine modderkruiper. 
Andere beschermde vissoorten zijn hier niet te verwachten. 
 
Overige soorten 
Er zijn, gezien de voorkomende biotopen, geen beschermde reptielen en/of bijzondere insecten of 
overige soorten te verwachten op de planlocatie. Deze soorten stellen hoge eisen aan hun 
leefgebied; het plangebied voldoet hier niet aan. 
 
In onderstaande tabel staat aangegeven welke beschermde soorten er binnen het plangebied (naar 
verwachting) voorkomen en onder welk beschermingsregime deze vallen. 
 
Naar verwachting voorkomende beschermde soorten binnen het plangebied en het 
beschermingsregime 
 

 Nader 
onderzoek nodig 
bij 
ontwikkelingen 

Vrijstellingsrege-
ling Ffw 

tabel 1  grote kaardenbol en brede 
wespenorchis,  
 
mol, egel, gewone bosspitsmuis, 
dwergspitsmuis, huisspitsmuis, 
veldmuis, bosmuis, rosse woelmuis, 
hermelijn, wezel, haas en konijn 
 
bruine kikker, gewone pad, kleine 
watersalamander en de middelste 
groene kikker 

Nee 

Ontheffingsrege-
ling Ffw 

tabel 2  kleine modderkruiper Ja 

 tabel 3 bijlage 1 AMvB geen Nee 
  bijlage IV HR alle vleermuizen Ja 
 vogels cat. 1 t/m 4 gierzwaluw en huismus Ja 
 
 
Toetsing en conclusie 
Gebiedsbescherming 
Het plangebied vormt geen onderdeel van een natuur- of groengebied met een beschermde status, 
zoals Natura 2000. Het plangebied maakt ook geen deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS). Ten zuid- en noordwesten van het plangebied liggen de Natura 2000-gebieden Meijendel en 
Berkheide en Coepelduynen. Aangezien het bestemmingsplan consoliderend van aard is, worden er 
geen concrete ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Het bestemmingsplan maakt echter altijd indirect 
(kleine) ontwikkelingen mogelijk. Deze kleinschalige ontwikkelingen leiden echter niet tot negatieve 



effecten in de Natura 2000-gebieden, aangezien het bestaande bebouwde gebied en de 
infrastructuur tussen het plangebied en de Natura 2000-gebieden een (geluid)buffer vormen. 
De Natuurbeschermingswet 1998 en het beleid van de provincie staan de uitvoering van het plan 
dan ook niet in de weg. 
 
Soortenbescherming 
Het bestemmingsplan is het besluit dat ingrepen mogelijk maakt en een aantasting van be-
schermde dier- of plantensoorten kan betekenen. Uiterlijk bij het nemen van een besluit dat 
ruimtelijke veranderingen mogelijk maakt, zal daarom zekerheid moeten zijn verkregen dat 
overtredingen van de Ffw niet optreden. 
Het bestemmingsplan is consoliderend van aard. Er worden geen concrete ontwikkelingen voorzien 
die leiden tot overtreding van de Ffw. De Ffw staat de uitvoering van het bestemmingsplan dan ook 
niet in de weg.  
Het bestemmingsplan maakt echter altijd indirect (kleine) ontwikkelingen mogelijk. Hieronder is 
aangeven waar bij deze mogelijke toekomstige ontwikkelingen rekening moet worden gehouden. 
- Er is geen ontheffing nodig voor de tabel 1-soorten van de Flora- en faunawet omdat hiervoor 

een vrijstelling geldt van de verbodsbepalingen van de Ffw. Uiteraard geldt wel de algemene 
zorgplicht. Dat betekent dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild 
voorkomende planten en dieren en hun leefomgeving.  

- Tijdens werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen. Verstoring 
van broedende vogels is verboden. Overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van vogels 
wordt voorkomen door de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. In het kader 
van de Flora- en faunawet wordt geen standaardperiode gehanteerd voor het broedseizoen. 
Van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Indien de werkzaamheden 
uitgevoerd worden op het moment dat er geen broedgevallen (meer) aanwezig zijn, is 
overtreding van de wet niet aan de orde. De meeste vogels broeden overigens tussen 15 
maart en 15 juli (bron:www.vogelbescherming.nl).  

- In geval er bij een ontwikkeling sprake is van potentieel leefgebied voor de tabel 2 en 3 
soorten en broedvogels met vaste nesten dan is nader veldonderzoek noodzakelijk.  
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Aan het College van burgemeester en wethouders 
Gemeente Katwijk  
Mevrouw J. Niemeijer 
Postbus 589  
2220 AN KATWIJK  
 
 
 
Datum: 17 april 2013 
Onderwerp: ter inzagelegging ontwerp bestemmingsplan bedrijventerrein 't Heen 
 
 
Geacht college, 
 
In uw Brief van 14 maart 2013 heeft u de Veiligheidsregio Hollands Midden verzocht om ex artikel 12 
en 13 Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) advies uit te brengen in het kader van vooroverleg 
over het bestemmingsplan ‘t Heen. Het gemeentebestuur is als bevoegd gezag verantwoordelijk voor 
het ruimtelijk beleid en beleid met betrekking tot rampenbestrijding. Het advies van de veiligheidsregio 
kan het bevoegd gezag ondersteunen bij de verantwoording van het groepsrisico. Het advies geeft 
inzicht in de voorbereiding op en de bestrijding van zware ongevallen en rampen, alsmede de 
beperking van het ontstaan en de effecten daarvan. Vanuit de diverse belangen maakt het 
gemeentebestuur uiteindelijk een eigen afweging omtrent het groepsrisico. 
 
Het bestemmingsplan t’Heem wordt, in het kader van de wettelijke actualisatie, opnieuw vastgesteld. 
 
Risicobronnen en scenario’s 
Voor het plangebied is een risicobron relevant in het kader van het Bevi: B.V. Chemische Industrie 
Katwijk. 
Het scenario is een toxische wolk. 
 
Plaatsgebonden risico 
Het plaatsgebonden risico omschrijft de kans per jaar dat een persoon overlijdt als rechtstreeks gevolg 
van een incident binnen de inrichting waarbij een gevaarlijke stof is betrokken. Binnen het 
plaatsgebonden risico 10-6 mogen geen kwetsbare objecten worden geprojecteerd. De 10-6 contour 
voor het plaatsgebonden risico van B.V. Chemische Industrie Katwijk reikt niet over het plangebied. 
 
 
Groepsrisico 
Het groepsrisico omschrijft de cumulatieve kans per jaar dat een groep personen komt te overlijden 
als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid binnen het invloedsgebied van een inrichting of 
transportroute met gevaarlijke stoffen. Het plangebied valt binnen de invloedsgebieden van B.V. 
Chemische Industrie Katwijk. De hoogte van het groepsrisico is niet berekend. 
 
Bereikbaarheid en bluswatervoorziening 
Bij de ontwikkeling van het plangebied moet voor een adequate hulpverlening rekening worden 
gehouden met bereikbaarheid en bluswatervoorziening. Het plangebied moet bereikbaar zijn via 
minstens twee, bij voorkeur drie toegangswegen. De wegen binnen het plangebied moeten minimaal 
4,5 meter breed zijn (minimale verharding breed 3,25 meter) met een vrije hoogte van 4,2 meter. Voor 
de gebouwen geldt dat primaire bluswatervoorziening binnen 40 meter vanaf de brandweeringang 
aanwezig dient te zijn. De maximale afstand tussen de inzetlocatie en de dichtstbijzijnde secundaire 
bluswatervoorziening mag maximaal 160 meter zijn. In de praktijkrichtlijn bluswatervoorziening en de 
praktijkrichtlijn bereikbaarheid, zoals vastgesteld door de Regionale Brandweer Hollands Midden, 
staan deze en andere punten uitgebreid omschreven.  
 

Contactpersoon 
Jaap Meijer  
088-2465632 
jaap.meijerr@brandweer.vrhm.nl  
Postbus 1123,  
2302 BC Leiden 
 
Kenmerk 
UIT-2013-028606 
Bijlagen 
- 
Uw kenmerk 
 
 



 

 2 

Voor bedrijventerreinen geldt dat brandkranen een capaciteit van 60 m3/h moeten hebben. Er is 
voldoende tertiair bluswater voorhanden. 
De tweezijdige bereikbaarheid is voldoende.  
 
Restrisico 
Hoewel de kans op een zwaar ongeval of ramp met gevaarlijke stoffen in het algemeen klein is, blijft 
een restrisico aanwezig. Het restrisico geeft aan hoeveel slachtoffers en materiële schade er 
overblijven na het toepassen van risicoreducerende maatregelen zoals alarmering, verbeteren 
bereikbaarheid en bluswatervoorziening en verhogen zelfredzaamheid. Het aantal gewonden zal een 
veelvoud zijn van het aantal berekende dodelijke slachtoffers. Ondanks alle voorgestelde maatregelen 
is er een kans dat er een calamiteit ontstaat waarvoor in de eerste uren de inzet van de 
hulpverleningsdiensten niet toereikend is, met name omdat tegelijk getracht wordt de bron te 
bestrijden en de omgeving te ontruimen. 
 
Ik adviseer u: 
De eerdergenoemde maatregelen ten aanzien van bluswatervoorziening te treffen, om het restrisico 
beter te kunnen beheersen.  
Het groepsrisico te berekenen zodat er inzicht is hoeveel slachtoffers er kunnen vallen bij een 
calamiteit bij B.V. Chemische Industrie Katwijk, en dit groepsrisico te verantwoorden.  
 
Verder verzoek ik u mij te informeren over de besluitvorming omtrent het t’Heen. 
 
Ik ga er vanuit dat ik u met deze brief voldoende heb geïnformeerd. Heeft u nog vragen, neem dan 
contact op met de in het briefhoofd genoemde contactpersoon. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
H.E.N.A. Meijer 
Directeur Veiligheidsregio Hollands Midden 
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1. Inleiding 3 

Het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 't Heen' is de herziening van een regulier bestem-

mingsplan.  

 

Het ontwerpbestemmingsplan 'Bedrijventerrein 't Heen' heeft van 8 maart t/m 18 april 2013 

ter inzage gelegen. Het ontwerpbestemmingsplan lag fysiek ter inzage op het gemeentehuis. 

Daarnaast was het digitaal beschikbaar op de website van Katwijk en op de verplichte 

landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende de periode van 8 maart t/m 18 

april 2013 kon eenieder een zienswijze schriftelijk of mondeling indienen.  

 

Zienswijzen 

Er zijn 16 zienswijzen ingediend. Deze zijn allen binnen de terinzagetermijn ontvangen en 

daarmee ontvankelijk. In het volgende hoofdstuk worden deze zienswijzen samengevat en 

beantwoord. Meerdere zienswijzen zijn (deels) gegrond en hebben tot wijzigingen van het 

bestemmingsplan geleid.  

 

Ambtshalve wijzigingen 

Naast wijzigingen ten gevolge van ingediende zienswijzen, zijn er ook wijzigingen die niet 

voortvloeien uit ingediende zienswijzen, de zogenaamde ambtshalve wijzigingen. Een 

overzicht van deze wijzigingen is, samen met de wijzigingen als gevolg van de zienswijzen, 

in hoofdstuk 3 terug te vinden. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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2. Zienswijzen 1 

Tijdens de terinzagelegging van 8 maart t/m 18 april 2013 zijn de volgende zienswijzen 

ingediend: 

 

ziens-

wijze  

reclamant datum verzonden gemeentelijk 

registratienr. 

1. Provincie Zuid-Holland 15-04-2013 2013-006770 

2. Goldstream ovenbouw 15-04-2013 2013-006771 

3. Hoogheemraadschap van Rijnland 12-04-2013 2013-006776 

4.  Royal Haskoning DHV 15-04-2013 2013-006859 

5.  RWV Advocaten 16-04-2013 2013-006899 

6.  G. van Duijn Beheer b.v. 17-04-2013 2013-006931 

7. Reclamant 7 18-04-2013 2013-006980 

8. VDP Vastgoed 16-04-2013 2013-006987 

9. Ambaf b.v. 17-04-2013 2013-006997 

10. Adromi Groep 18-04-2013 2013-007085 

11. Stol Architecten 18-04-2013 2013-007086 

12. Stol Architecten 18-04-2013 2013-007089 

13. Stol Architecten 18-04-2013 2013-007090 

14.  Stol Architecten 18-04-2013 2013-007092 

15. A. Hoek b.v. Haringhandel 17-04-2013 2013-007093 

16. Stol Architecten 18-04-2013 2013-007102 

 

In verband met de verplichting tot anonimiseren van de Nota Zienswijzen op grond van de 

Wet bescherming persoonsgegevens, zijn de NAW-gegevens niet vermeld, met uitzondering 

van overlegpartners van de gemeente, bedrijven en instellingen. 
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Zienswijze 1. Provincie Zuid-Holland 

 

Reclamant heeft de volgende zienswijzen ingediend. 

 

1.1. Detailhandel 

Onderbouwing perifere detailhandel  

Katwijk wil aan de Ambachtsweg perifere detailhandel mogelijk maken zonder een afwij-

kingsbevoegdheid. Dit betekent dat de detailhandelsfunctie in dit gebied uitgebreid zou kun-

nen worden. Onduidelijk is hoe groot de potentiële uitbreiding is ten opzichte van de huidige 

situatie. 

 

Voor de toevoeging van perifere detailhandel met meer dan 1.000 m² dient een DPO en 

REO-advies overlegd te worden Aangezien er op dit moment al een overschot aan perifere 

detailhandel in Holland Rijnland aanwezig is, dient op een nauwkeurige manier onderbouwd 

te worden waarom deze locatie versterkt kan worden waarbij aandacht wordt besteed aan 

het aspect leegstand. Er dient hierbij een relatie gelegd te worden met de PDV-zoeklocatie 

Noordelijke Bollenstreek die nog boven de markt hangt en waarvoor momenteel een onder-

bouwing opgesteld wordt. Versterking van zowel ‘ t Heen als ontwikkeling Noordelijke Bollen-

streek lijkt niet tot de mogelijkheden te behoren. De regio is aan zet. Deze onderbouwing 

dient opgenomen te worden in het bestemmingsplan. 

 

Actualisatie PSV en PVR 

In hoofdstuk 2.2 van het ontwerp wordt onder andere het provinciaal beleidskader beschre-

ven. De meest recente actualisatie 2012 van de PSV en PVR (PS 31-1-2013) wordt hier niet 

benoemd. In deze actualisatie is vooral het detailhandelsbeleid aangescherpt. In het kader 

van de actualisatie 2012 is 't Heen opgenomen op kaart 7 van de verordening. Dit betekent 

dat 't Heen is aangeduid als opvanglocatie voor perifere detailhandel. Alleen op de opvanglo-

caties kunnen grootschalige meubelbedrijven geaccommodeerd worden. In de Verordening 

Ruimte is vanaf de actualisatie 2012 op 4 niveaus een onderscheid gemaakt met branches 

die kunnen worden toegelaten op perifere locaties (Artikel 9 Verordening Ruimte). Reclamant 

verzoekt in de bestemmingsplanregels deze definities op te nemen en door te vertalen. 

 

Ondergeschikte detailhandel 

In artikel 1.38 wordt een omschrijving van ondergeschikte detailhandel gegeven. In artikel 

3.3 bij de specifieke gebruiksregels wordt deze vorm van detailhandel mogelijk gemaakt. 

Echter, sinds de actualisatie 2012 is ondergeschikte detailhandel bij bedrijven niet meer toe-

gestaan in de PVR en dient dus geschrapt te worden. 

 

1.2. Archeologie 

Voor archeologie moet nog een correctie plaatsvinden naar artikel 19 van de Verordening 

Ruimte. Reclamant gaat er vanuit dat bij deze de regelgeving in overeenstemming wordt 

gebracht met artikel 19 van de Verordening Ruimte. 

 

Beantwoording 

1.1. Detailhandel 

Onderbouwing perifere detailhandel  

Door direct voor het gebied aan de zuidzijde de bestemming detailhandel in volumineuze 

goederen op te nemen, worden inderdaad veel ruimere mogelijkheden voor perifere 

detailhandel direct toegestaan. Omdat ook uit het recente DPO van de gemeente Katwijk is 

gebleken dat eerder overschot van perifere detailhandel bestaat, kunnen wij het direct 

opnemen van een bestemming niet voldoende onderbouwen. Om die reden zullen we het 

bestemmingsplan op dit punt aanpassen. 
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Daar waar in het vigerende bestemmingsplan al een vorm van perifere detailhandel is 

toegestaan of waarvoor een vergunning is afgegeven, wordt deze nu als maatbestemming 

opgenomen. Ter plaatse is zodoende niet iedere andere vorm van detailhandel in 

volumineuze goederen ook direct toegestaan. Uitsluitend detailhandel in volumineuze 

goederen uit dezelfde categorie is toegestaan. Voor de zone waarbinnen in het 

ontwerpbestemmingsplan iedere vorm van detailhandel in volumineuze goederen direct was 

toegestaan, is nu een afwijkingsbevoegdheid opgenomen om nieuwe dan wel andere 

detailhandel in volumineuze goederen toe te staan. De voorwaarden uit de provinciale 

verordening zijn in deze afwijkingsbevoegdheid verwerkt.  

 

Actualisatie PSV en PVR 

In de toelichting wordt nog niet verwezen naar de actualisatie 2012 van de Provinciale 

structuurvisie en Provinciale visie Ruimte. Dit zal worden aangepast. 

De definitie voor detailhandel in volumineuze goederen is eveneens aangepast. Los van deze 

begripsbepaling is, zoals aangegeven onder het vorige punt van deze beantwoording, ook de 

regeling aangepast. Voor bestaande detailhandel in volumineuze goederen is maatwerk 

opgenomen, waarmee uitsluitend die vorm van volumineuze detailhandel wordt toegestaan 

zoals die nu aanwezig is.  

Daarnaast geldt dat nieuwvestiging, die volgens de provincie op heel het bedrijventerrein zou 

kunnen mits voldoende onderbouwd, conform het gemeentelijk beleid alleen aan de zuidkant 

wordt mogelijk gemaakt. Hiertoe is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen. 

 

Ondergeschikte detailhandel 

De gemeente vindt in de Verordening Ruimte geen specifieke bepaling terug over 

ondergeschikte detailhandel bij bedrijven. Wel is het algemene uitgangspunt duidelijk dat 

bestemmingsplannen geen nieuwe mogelijkheden mogen bieden voor detailhandel, tenzij 

voldaan wordt aan een aantal voorwaarden / uitzondering. 

Ondergeschikte detailhandel bij bedrijven valt niet onder deze voorwaarden / uitzonderingen, 

wat mogelijk de reden is dat de provincie zich niet in deze vorm van detailhandel kan vinden. 

Het betreft echter geen nieuwe mogelijkheden, aangezien de mogelijkheden hiertoe in het 

vigerende plan al opgenomen waren. Als bestaande rechten kiest de gemeente er daarom 

voor de mogelijkheid voor ondergeschikte detailhandel bij bedrijven te handhaven in het 

bestemmingsplan.  

 

1.2. Archeologie 

In de archeologische paragraaf waren niet de meest recente onderzoeken verwerkt. Op de 

verbeelding is de dubbelbestemming archeologie aangepast naar aanleiding van deze 

onderzoeken. Voor de regels van de dubbelbestemming betekende dit geen aanpassing. Wel 

is in de toelichting van het bestemmingsplan onderbouwing toegevoegd voor deze 

aanpassing. 

Daarnaast is in de toelichting verwezen naar artikel 19  van de Provinciale verordening 

ruimte, omdat bedrijventerrein ’t Heen deels ligt binnen de Limes. Deze aanpassing heeft 

geen gevolgen voor de verbeelding of de regels. 

 

Conclusie 

De zienswijze leidt tot aanpassing van de toelichting, regels en verbeelding. 
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Zienswijze 2 

 

Reclamant heeft de volgende zienswijze ingediend voor de locatie Snijderstraat 5a t/m 5d. 

 

2.1. Groenstrook 

Na het faillissement van carrosseriefabriek Mulder aan de Snijderstraat 5 is de bestaande 

bedrijfsruimte gesplitst in zelfstandige units met aan de achtergevel de toegangen voor bo-

vengenoemde units, welke bereikbaar zijn via een verhard achterterrein. Momenteel heeft 

reclamant een verhard achterterrein in gebruik wat in de voorliggende periode door de ge-

meente werd verhuurd aan de vorige eigenaar van het bestaande bedrijfspand. Vanaf de 

bestaande achtergevel is een verhard terrein, met een diepte van 12,5 m tot aan de eigen-

domsgrens aanwezig behorende bij de units 5a t/m 5d. Vanaf deze eigendomsgrens ligt een 

bestaande verharding met een diepte van circa 18 m en een groenstrook met een diepte van 

circa 3 m tot aan de waterkant welke eigendom is van de gemeente Katwijk. 

 

Zoals nu verbeeld in het ter inzage liggende ontwerpbestemmingsplan zou de zone buiten de 

eigendomsgrens worden bestemd als 'Groen'. Reclamant verzoekt om de huidige situatie te 

handhaven als verhard terrein, zoals hierboven omschreven. Om een goede bedrijfsvoering 

mogelijk te maken voor het verladen van samengebouwde ovensegmenten welke worden 

vervoerd met vrachtauto's met een lengte van 18 m, is het noodzaak dat er een diepte van 

circa 30 m vanaf de achtergevel aanwezig is om veilig te manoeuvreren. 

 

2.2. Bestemming Groen wijzigen in Watersportrecreatie 

Reclamant verzoek de bestemming 'Groen' over een breedte van 100 m te wijzigen in de 

bestemming 'Watersportrecreatie' ten behoeve van stalling en reparatie van pleziervaartui-

gen alsmede de handhaving van de bestaande boothelling. 

 

Beoordeling 

2.1. Groenstrook 

De bedrijfsmatige activiteiten van Goldstream Ovenbouw (Snijderstraat 5a)  die binnen de 

bestemming Goen worden uitgevoerd, zijn in strijd met het vigerende bestemmingsplan en 

worden gedoogd. De gemeente acht deze activiteiten hier echter niet passend. Aangezien 

sprake is van een historisch gegroeide situatie, die zich ook al voordeed bij inwerkingtreding 

van het huidige vigerende bestemmingsplan, is het overgangsrecht van gebruik niet van 

toepassing. Omdat door wegbestemmen Goldstream Ovenbouw niet meer in staat zal zijn op 

het terrein te rangeren en daarmee haar bedrijfsactiviteiten niet meer kan uitvoeren, wordt 

hiervoor een persoonsgebonden overgangsrecht opgenomen. Dit betekent dat de activiteiten 

alleen door de (rechts)persoon kan worden uitgevoerd die het uitvoert op het moment van 

de vaststelling van het bestemmingsplan. Indien de activiteiten door de persoon worden 

beëindigd, is sprake van strijdigheid met het bestemmingsplan. 

Permanente versmalling van deze groenstrook is namelijk niet passend vanuit het 

groenbeleid. Ook zou versmalling van de groenstrook ongewenste precedentwerking geven, 

waardoor in de toekomst vaker ongewenst zal kunnen worden afgeweken van het 

groenbeleid.  

 

2.2. Bestemming Groen wijzigen in Watersportrecreatie 

Het tevens bestemmen van de groenstrook voor (water)recreatie is niet passend bij een 

bedrijventerrein. (Water)recreatie betreft een publieksaantrekkende bestemming die niet 

goed te mengen is met de bestemming bedrijventerrein. 

 

Conclusie 

De zienswijze leidt tot aanpassing van de toelichting, regels en verbeelding. 
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Zienswijze 3. Hoogheemraadschap van Rijnland 

 

3.1. Opnemen vooroverlegreactie 

Reclamant heeft reeds per brief van 18 januari 2013 (kenmerk: 13.02972) een wateradvies 

uitgebracht. Uit paragraaf 7.1 blijkt dat dit advies niet is benoemd. Uit paragraaf 5.11 blijkt 

echter wel dat dit advies is meegenomen. Alleen blijkt dat de rioolpersleiding lopend over het 

terrein van de rioolzuivering en langs de Weverstraat niet helemaal correct op de verbeelding 

is weergegeven. Daarnaast blijken de diameters van de verschillende leidingen niet te klop-

pen. In een bij de zienswijze meegestuurde bijlage staan de leidingen van Rijnland met de 

juiste diameters. 

 

3.2. Geurcontouren 

Daarnaast verzoekt reclamant om de geurcontouren van de afvalwaterzuivering op de ver-

beelding weer te geven. In bijlage II is een plaatje met de juiste situering van de rioolpers-

leidingen en de geurcontouren weergegeven.  

 

3.3. Paragraaf 5.12 Waterhuishouding 

Afvalwaterkering en riolering 

Onder het kopje Afvalwaterketen en riolering staat beschreven dal het gescheiden rioolstelsel 

wordt omgebouwd naar een verbeterd gescheiden rioolstelsel. In het rioleringsprogramma 

van de gemeente Katwijk (basis rioleringsplan BRP en gemeentelijk rioleringsplan GRP) is 

vastgelegd dat 't Heen wordt/is uitgerust met een gescheiden stelsel. Dit is het uitgangspunt 

voor onder andere de dimensionering van het eindrioolgemaal en de rioolwaterzuivering. 

Afwijken van deze programmering dient in onderling overleg plaats te vinden, maar is voor-

alsnog niet aan de orde. Dit dient in het BRP en daarbij behorende afvalwaterprognose te 

worden behandeld en besloten. Het bestemmingsplan is hiervoor niet het juiste instrument. 

Wel kan er in het bestemmingsplan naar het BRP/GRP worden verwezen. 

 

3.4. Waterkwantiteit en -kwaliteit 

Onder het kopje Waterkwantiteit en kwaliteit staat ten onrechte vermeld dat geen KKW-

lichamen in het plangebied zijn gelegen. De volgende twee waterlichamen liggen gedeeltelijk 

binnen het plangebied: 

1. Vliet, Rijn-Schiekanaal, Oude Rijn tot uitwatering Katwijk; 

2. Trekvaartsysteem. 

 

Beide waterlichamen zijn geen geprioriteerde waterlichamen Uit de factsheets blijkt dat er 

voor de gedeelten van de waterlichamen in dit plangebied geen voorgenomen maatregelen 

zijn bepaald. 

Reclamant verzoekt dan ook om met deze zienswijze/aanvullende reactie rekening te houden 

bij het definitief maken en het bestuurlijk vaststellen van het bestemmingsplan. 

 

Beoordeling 

3.1. Opnemen vooroverlegreactie 

In de toelichting (paragraaf 5.13) zal worden aangegeven dat vooroverleg heeft 

plaatsgevonden. Zoals aangegeven is de inhoud van die reactie eerder al verwerkt in het 

bestemmingsplan. Voor wat betreft de leidingen en de diameters wordt het plan aangepast 

c.q. aangevuld met de gegevens van Rijnland.  

 

3.2. Geurcontouren 

Geurcontouren zijn relevant voor nieuwe ‘gevoelige objecten’. Aangezien het 

bestemmingsplan deze niet mogelijk maakt, is hier tot nu toe niet op ingegaan en is er ook 

geen noodzaak deze contouren in het plan op te nemen. Wanneer, via afzonderlijke 
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ruimtelijke procedures, nieuwe gevoelige objecten mogelijk worden gemaakt binnen of in de 

omgeving van het plangebied, zal bij die procedures rekening gehouden moeten worden met 

de geurcontouren. Dit standpunt ten aanzien van het aspecten ‘geur’ zal als beknopte 

paragraaf in de toelichting van het bestemmingsplan worden opgenomen. 

 

3.3. Paragraaf 5.12 Waterhuishouding 

In de toelichting van het bestemmingsplan wordt een tekst opgenomen ter toelichting van de 

afvalwaterketen en de riolering. De tekst heeft niet als doel nieuwe afspraken voor te stellen, 

maar een korte omschrijving te geven van de gemaakte afspraken en de werkelijke situatie.  
De opgenomen tekst is inderdaad niet conform de huidige situatie. De opgenomen tekst in 

de toelichting wordt daarom aangepast.   

 

3.4. Waterkwantiteit en –kwaliteit 

Bij de gemeente was slechts bekend dat het Valkenburgs meer een (geprioriteerd) KRW-

waterlichaam betrof. Vanuit het Hoogheemraadschap is aangegeven dat er weliswaar KRW-

waterlichamen binnen het plangebied liggen, maar dat dit geen geprioriteerde waterlichamen 

betreft en dat voor deze waterlichamen geen voorgenomen maatregelen zijn bepaald. In de 

toelichting wordt de tekst aangepast naar aanleiding van de zienswijze en de door het 

Hoogheemraadschap toegestuurde informatie.  

 

Conclusie 

De zienswijze leidt tot aanpassing van de toelichting, regels en verbeelding. 
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Zienswijze 4. 

 

Reclamant heeft de volgende zienswijzen ingediend voor de locatie Snijderstraat 6, Katwijk. 

 

4.1. Milieucategorie 

Reclamant verzoekt handhaving van de milieucategorie 4.2 voor het gehele gebied tussen de 

Ververstraat, Steenbakkerstraat en Weverstraat, aangezien binnen 300 m geen gevoelige 

functies aanwezig zijn. 

 

4.2. Bevi-inrichting 

Reclamant merkt op dat de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - grondstoffenfabriek niet 

voor het gehele perceel is toegekend, wat zou betekenen dat de bedrijfsactiviteiten op een 

gedeelte van het perceel niet mag plaatsvinden. 

Reclamant verzoekt de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - grondstoffenfabriek' toe te 

passen voor alle percelen die in gebruik zijn bij het bedrijf van reclamant. 

 

4.3. Buitenopslag 

Reclamant verzoekt de maximale hoogte voor buitenopslag terug te brengen tot maximaal 

5 m. In het ontwerpbestemmingsplan was dit teruggebracht tot 3 m. 

 

Beoordeling 

4.1. Milieucategorie 

In het vigerende bestemmingsplan geldt voor deze locatie een toelaatbaarheid van categorie 

4. Toen werd nog geen onderscheid gemaakt in de subcategorieën 4.1 en 4.2. Bij vaststelling 

van het naastgelegen bestemmingsplan Middelmors is uitgegaan van de op dat moment 

bestaande bedrijvigheid en vergunde milieubelasting en is voor een deel van het gebied met 

de 4.1 categorie rekening gehouden.  

In de bijlage bedrijveninventarisatie bij de toelichting is aangegeven dat Katwijk Chemie 

weliswaar valt onder milieucategorie 4.2, maar dat het bedrijf gedeeltelijk ligt in het gebied 

waar de algemene toelaatbaarheid voor bedrijven 4.1 is. Door dat deel van het bedrijf een 

maatbestemming te geven middels de functieaanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – 

grondstoffenfabriek’, is het gebruik ook binnen die zone toegestaan. Wanneer zich hier in de 

toekomst een ander bedrijf zal vestigen zal hier voor een deel van het perceel weer de 

algemene toelaatbare categorie 4.1 gelden. Gelet op het bovenstaande kan de huidige 

bedrijfsvoering goed op deze locatie worden uitgevoerd. 

Een algemene toelaatbaarheid van categorie 4.2 voor dit perceel is gezien vanuit het 

naastgelegen bestemmingsplan Middelmors niet mogelijk. De mogelijkheid tot de bouw van 

woningen is hierin geprojecteerd op circa 200 m van de maatbestemming van Katwijk 

Chemie. 

 

4.2. Bevi-inrichting 

Inderdaad is voor het Bevi-inrichting geen aparte aanduiding opgenomen. In het ontwerp is 

die gekoppeld aan de functieaanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – grondstoffenfabriek’. 

Deze beslaat echter slechts een deel van het bedrijfsperceel, aangezien het bedrijf binnen 

het andere deel van het bedrijfsperceel passend is binnen de toegestane milieucategorie. 

Voor het toestaan van een Bevi-inrichting hoort zodoende een aanduiding opgenomen te 

worden voor het gehele bedrijfsperceel. Daaronder vallen de door reclamant aangegeven 

percelen. In de regels wordt hiervoor een aanpassing in de tekst gedaan.  

 

4.3. Buitenopslag 

De nieuwe bepaling voor een maximale buitenopslag komt voort uit het revitaliseringsplan en 

het beeldkwaliteitsplan. Aangezien de gemeente het bedrijventerrein conform de 
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uitgangspunten uit deze documenten wil verbeteren, blijft de betreffende maat opgenomen 

in het bestemmingsplan. Aan de regeling wordt echter wel een extra mogelijkheid 

toegevoegd dat de hoogte van opslag 5 m mag bedragen wanneer dit niet zichtbaar is vanaf 

de openbare ruimte. 

Overigens blijft op basis van overgangsrecht huidig (legaal) gebruik, waaronder ook 

buitenopslag, toegestaan. Pas wanneer dit langer dan een jaar onderbroken wordt, wat bij 

een reguliere bedrijfsvoering niet snel aan de orde zal zijn, wordt de regeling van toepassing. 

Voor nieuwe situaties zal eveneens aan de nieuwe regeling voldaan moeten worden.  

 

Conclusie 

De zienswijze leidt tot aanpassing van de regels en verbeelding. 
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Zienswijze 5. 

 

Reclamant heeft de volgende zienswijzen ingediend voor de locaties Zuideinde te Katwijk en 

Nijverheidstraat/Taanderstraat te Katwijk. 

 

5.1. Kantoren (Zuideinde) 

Reclamant verzoekt de bestemming 'Kantoren' alsnog op de verbeelding op te nemen. 

 

5.2. Bebouwingspercentage (Nijverheidstraat/Taanderstraat) 

Reclamant verzoekt het minimum bebouwingspercentage van het perceel te verwijderen uit 

het ontwerpbestemmingsplan. 

 

Beoordeling 

5.1. Kantoren (Zuideinde) 

De mogelijkheid voor de realisatie van een kantoor wordt in het bestemmingsplan 

opgenomen. Realisatie van een bedrijfs- c.q. kantorenpand op deze zichtlocatie is 

planologisch gewenst en nog steeds passend bij het revitaliseringsplan voor bedrijventerrein 

’t Heen. Binnen het revitaliseringsplan en beeldkwaliteitsplan is voor de zone langs de N206 

een apart beeldkwaliteitsregime opgenomen. Hier past meer bebouwing en bijzondere 

bebouwing. Voor de realisatie van een kantoorpand was bij besluit van 19 juli 2010 (zaaknr. 

2010-004138) reeds een vrijstelling verleend van het vigerende bestemmingsplan “Landelijk 

gebied” (gemeente Noordwijk) in combinatie met een bouwvergunning 1e fase voor de bouw 

van een kantoorpand met een vloeroppervlak van 1.700 m2. Bij deze procedure was door de 

provincie Zuid-Holland op 13 juli 2012 (kenmerk PZH-2010- 187222091) een verklaring van 

geen bezwaar afgegeven om de vrijstelling te kunnen verlenen voor het toevoegen van 

1.700 m2 kantooroppervlak.  

Conform de aanvraag van destijds wordt in het bestemmingsplan een vloeroppervlak van 

maximaal 1.700 m2 opgenomen. Omdat de bouwvergunning 2e fase nooit is aangevraagd, is 

deze bouwvergunning zelf van rechtswege komen te vervallen en moet wel opnieuw een 

bouwvergunning worden aangevraagd. Het mogelijk maken van de kantoorfunctie, gebeurt 

door de bedrijfsbestemming op te nemen, maar door binnen de bestemming 

‘Bedrijventerrein’ een aanduiding voor kantoor op te nemen. Op deze wijze blijft naast de 

kantoorfunctie ook de bedrijfsfunctie tot de mogelijkheden behoren, zoals passend is bij het 

beleid voor bedrijventerrein ‘t Heen. 

 

5.2. Bebouwingspercentage (Nijverheidstraat/Taanderstraat) 

De in het beeldkwaliteitsplan opgenomen bebouwingspercentages zijn uitsluitend af te 

dwingen door dit in het bestemmingplan op te nemen. Aangezien de gemeente de 

beeldkwaliteit conform het beeldkwaliteitsplan wil versterken, blijft de minimummaat 

opgenomen in het bestemmingsplan.  

Het bestemmingsplan wordt daarnaast aangevuld met een regeling voor bestaande maten, 

zodat daar waar niet aan het minimumbebouwingspercentage wordt voldaan, het huidige 

percentage wordt toegestaan. De bestaande situatie is zodoende altijd toegestaan. 

Bij nieuwe ontwikkelingen dient vervolgens aan de nieuwe maatvoering voldaan te worden. 

Het bestemmingsplan wordt verder aangepast door een afwijkingsbevoegdheid op te nemen 

om onder voorwaarden af te wijken van het minimale bebouwingspercentage. Bij de 

afweging over het wel of niet afwijken van het bestemmingsplan, zal in ieder geval rekening 

worden gehouden met de bestaande situatie, de bedrijfsvoering en de stedenbouwkundige 

inpassing. 

 

Conclusie 

De zienswijze leidt tot aanpassing van de toelichting, regels en verbeelding. 
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Zienswijze 6. 
 

Reclamant heeft de volgende zienswijze ingediend voor de locatie Ambachtsweg 22-24, Kat-

wijk. 

 

Reclamant maakt bezwaar tegen de wijziging van de bestemming van de zone zuidzijde Am-

bachtsweg. 

In het vorige bestemmingsplan staat deze zone aangegeven als zone met 'vrijstelling peri-

fere detailhandel mogelijk'. Dit wordt in het nieuwe bestemmingsplan gewijzigd. 

 

Beoordeling 

De aanpassing van de mogelijkheden voor detailhandel in volumineuze goederen is een 

bewuste keuze, gebaseerd op het revitaliseringsplan. Hierin heeft de gemeente het 

voornemen vastgelegd om detailhandel in volumineuze goederen te concentreren aan de 

zuidkant van het plangebied, waarbij de locatie Ambachtsweg 22-24 net buiten deze zone 

valt. Overigens wordt deze regeling naar aanleiding van de zienswijze van de provincie nog 

aangepast in de afwijkingsbevoegdheid voor detailhandel in volumineuze goederen. 

Waar detailhandel in volumineuze goederen nu buiten de betreffende zone (legaal) aanwezig 

is, worden die detailhandelsbedrijven met maatwerk opgenomen in het nieuwe 

bestemmingsplan. Voor andere locaties buiten de betreffende zone, dus waar geen 

detailhandel in volumineuze goederen aanwezig is, worden deze mogelijkheden niet meer 

opgenomen. Op deze wijze wordt gestuurd op de gewenste concentratie van detailhandel in 

volumineuze goederen aan de zuidkant van het bedrijventerrein.  

Overigens is naar aanleiding van de zienswijze geconstateerd dat het aanduidingsvlak voor 

de ‘specifieke vorm van gemengd – 2’ (sgd-2) (dit betreft detailhandel in volumineuze 

goederen als bedoeld in artikel 1 lid 1.41 onder e – o.a. grootschalige meubelbedrijven) niet 

overeenkomt met de aanduiding in het vigerende plan en datgene wat inmiddels is vergund. 

Daarmee is in het nieuwe plan de al bestaande situatie niet correct overgenomen. Om de 

bedoelde regeling voor bestaande detailhandel in volumineuze goederen aan de noordzijde 

van de Ambachtsweg (zoals hierboven beschreven) op juiste wijze toe te passen, wordt het 

aanduidingsvlak ter plaatse verruimd.  

 

Conclusie 

De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
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Zienswijze 7.  

 

Reclamant heeft de volgende zienswijze ingediend voor de locatie Ambachtsweg (noordelijk 

deel), Katwijk. 

 

Reclamant maakt bezwaar tegen de wijziging van de bestemmingsmogelijkheden in de toe-

komst. 

De nu bestaande bestemmingslegging (perifere detailhandel) behoort in het nieuwe be-

stemmingsplan voor het noordelijke gedeelte van de Ambachtsweg niet meer tot de moge-

lijkheden. 

 

Beoordeling 

De aanpassing van de mogelijkheden voor detailhandel in volumineuze goederen is een 

bewuste keuze, gebaseerd op het revitaliseringsplan. Hierin heeft de gemeente het 

voornemen vastgelegd om detailhandel in volumineuze goederen te concentreren aan de 

zuidwestkant van het plangebied, waarbij de Ambachtsweg de grens vormt. Overigens wordt 

deze regeling naar aanleiding van de zienswijze van de provincie nog aangepast in de 

afwijkingsbevoegdheid voor detailhandel in volumineuze goederen. 

Waar detailhandel in volumineuze goederen nu buiten de betreffende zone (legaal) aanwezig 

is, worden die detailhandelsbedrijven met maatwerk opgenomen in het nieuwe 

bestemmingsplan. Voor andere locaties buiten de betreffende zone, dus waar geen 

detailhandel in volumineuze goederen aanwezig is, worden deze mogelijkheden niet meer 

opgenomen. Op deze wijze wordt gestuurd op de gewenste concentratie van detailhandel in 

volumineuze goederen aan de zuidkant van het bedrijventerrein.  

 

Conclusie 

De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
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Zienswijze 8. 

 

Reclamant heeft de volgende zienswijze ingediend voor de locatie Ambachtsweg 20A, C en 

D, Katwijk. 

 

Reclamant maakt bezwaar tegen de wijzigingen van de bestemming van het pand aan de 

Ambachtsweg 20A, C en D en is van mening dat de aanduiding 'vrijstelling perifere detail-

handel mogelijk' moet blijven bestaan. Reclamant heeft in het verleden goedkeuring van de 

gemeente gehad voor het vestigen van deze functie op de Ambachtsweg 20A, C en D en 

heeft hiervoor ook aanpassingen aan de gebouwen gedaan en extra parkeerplaatsen 

aangelegd. Reclamant verzoekt de zone waarbinnen in het vigerende plan ‘vrijstelling voor 

perifere detailhandel’ mogelijk was, niet te wijzigen.  

 

Beoordeling 

De aanpassing van de mogelijkheden voor detailhandel in volumineuze goederen is een 

bewuste keuze, gebaseerd op het revitaliseringsplan. Hierin heeft de gemeente het 

voornemen vastgelegd om detailhandel in volumineuze goederen te concentreren aan de 

zuidwestkant van het plangebied, waarbij de Ambachtsweg de grens vormt. Waar 

detailhandel in volumineuze goederen nu buiten deze zone (legaal) aanwezig is, worden die 

detailhandelsbedrijven met maatwerk opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan. Voor 

andere locaties buiten de betreffende zone, dus waar geen detailhandel in volumineuze 

goederen aanwezig is, worden deze mogelijkheden niet meer opgenomen. Op deze wijze 

wordt gestuurd op de gewenste concentratie van detailhandel in volumineuze goederen aan 

de zuidkant van het bedrijventerrein.  

Voor die panden waarvoor een vrijstelling is verleend, is een maatbestemming opgenomen. 

Op overige locaties wordt geen ruimte geboden voor de genoemde detailhandel in 

volumineuze goederen. 

 
Conclusie 

De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
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Zienswijze 9. 

 

Reclamant heeft de volgende zienswijze ingediend voor de locatie Zeilmakerstraat 1, Katwijk. 

 

Reclamant verzoekt de rooilijn aan de waterzijde enigszins aan te passen (zie bijgaande te-

kening) in verband met plannen en de opgave tot het oplossen van parkeren op eigen ter-

rein. 

 

Beoordeling 

Gelet op de benodigde onderbouwing en onderzoeken om nieuwe ontwikkelingen mee te 

kunnen nemen in het bestemmingsplan, kan een dergelijk verzoek in deze fase van het 

bestemmingsplan niet meer worden meegenomen.  

Los van dit procedurele aspect, is het verzoek ook inhoudelijk beoordeeld, om te bepalen of 

de gewenste ontwikkeling überhaupt gewenst c.q. acceptabel is. Daarbij is naar voren 

gekomen dat de aangevraagde uitbreiding binnen de zone Wro-wijzigingsgebied 1 is gelegen 

die is opgenomen om in de toekomst een betere verkeersafwikkeling aan deze zijde van ’t 

Heen mogelijk te maken. Hoewel dit nog niet concreet is, worden de mogelijkheden hiertoe 

wel beperkt indien aan het verzoek van reclamant tegemoet wordt gekomen. Een uitbreiding 

van het bouwvlak zoals door reclamant is voorgesteld, is immers in conflict met deze 

gewenste wijzigingsbevoegdheid. 

 

Conclusie 

De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
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Zienswijze 10. 

 

Reclamant heeft de volgende zienswijzen ingediend voor de locatie Scheepmakerstraat 51, 

Katwijk. 

 

Gebruiksbepalingen 

SBI-code 

Reclamant geeft aan dat in het ontwerpbestemmingsplan het terrein van Mebin aan de 

Scheepmakerstraat onder meer wordt aangeduid voor 'bedrijventerrein', 'bedrijf tot en met 

categorie 3.2' en 'betonmortelcentrale'. 

Blijkens de regels van het ontwerpplan is het de bedoeling om Mebin Katwijk te bestemmen 

als betonmortelcentrale met een capaciteit van 100 ton betonmortel per uur of meer. Echter 

abusievelijk wordt hierbij verwezen naar SBI-code 2364.2 (welke niet bestaat), waar SBI-

code 2663.2/2664.2 is bedoeld. 

 

Reclamant verzoekt om de correcte SBI-code te vermelden. 

 

Algemene toelaatbaarheid – Staat van Bedrijfsactiviteiten 

De gronden zullen worden bestemd voor bedrijvigheid uit maximaal categorie 3.2. Hierbij 

valt op dat 't Heen kan worden beschouwd als regulier bedrijfsterrein maar dat desalniette-

min een aanzienlijk aantal bedrijven wordt voorzien van een maatbestemming omdat het 

thuishoort in een hogere categorie. 

Mebin vraagt zich af of het nog wel zin heeft om de standaard systematiek te volgen. Im-

mers het aantal uitzonderingen is nu groter dan de regel waardoor het voor de hand ligt om 

bedrijvigheid tot en met categorie 4.2 toe te laten. 

Het ontwerpbestemmingsplan is gebaseerd op een inmiddels achterhaalde Staat van Be-

drijfsactiviteiten. Voor betonmortelcentrales leidt dit er toe dat deze categorie van bedrijvig-

heid onder de werking van het Activiteitenbesluit is gebracht (type B bedrijf). Gelet op deze 

bepaling uit het activiteitenbesluit is er kortom geen aanleiding meer om uit te gaan van een 

stofhindercirkel van 200 m. 

Voor wat betreft geluid dient Mebin rekening te houden met de geluidzone industrielawaai. 

De Staat van bedrijfsactiviteiten gaat uit van een geluidhindercirkel van 300 m. Deze afstand 

is irrelevant omdat de geluidzone de facto op veel korte afstand van de betonmortelcentrale 

is geprojecteerd. 

De afstanden uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn gebaseerd op achterhaalde uitgangs-

punten. 

 

Reclamant verzoekt de Staat van Bedrijfsactiviteiten te actualiseren en de standaard catego-

rie 4.2 bedrijvigheid toe te laten op het bedrijfsterrein. 

 

Opslag 

In het ontwerpplan is verder bepaald dat opslag van goederen op onbebouwde gronden niet 

is toegestaan met een stapelhoogte hoger dan 3 m. Bij Mebin is sprake van aanzienlijk ho-

gere opslaghoogten in de opslagvakken voor grind en zand. 

Mebin verzoekt om buitenopslag tot een hoogte van 6 m niet te verbieden. 

 

Parkeren 

Mebin verzoekt de bepaling te schrappen dat parkeren enkel op eigen terrein is toegestaan. 

Verder verzoekt Mebin parkeernormen op te nemen in het bestemmingsplan voor nieuwe 

ontwikkelingen, parkeren op eigen terrein te stimuleren door ruimere bouwmogelijkheden 

toe te kennen in geval een bouwplan uitgaat van parkeren in, onder of op nieuwbouw.  
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Bouwregels 

Hoogte bijzondere bouwwerken 

Mebin verzoekt menggebouwen tot een hoogte van 27 m toe te staan, silo's tot een hoogte 

van 30 m en kranen tot een hoogte van 40 m. 

 

Bouwvlak 

Op het perceel is een bouwvlak ingetekend. Volgens de planregels dienen de gebouwen zich 

binnen dit bouwvlak te bevinden. Bij Mebin Katwijk bevindt de kraan zich buiten dit bouwvlak 

alsook het weeggebouw waar zand en grind worden afgewogen. 

Mebin verzoekt om deze gebouwen, welke zich buiten het bouwvlak bevinden, positief te 

bestemmen. 

 

Bebouwingspercentage 

Mebin verzoekt om de begripsbepaling aan te passen en te bepalen dat het bebouwingsper-

centage wordt berekend over het oppervlak van een bouwperceel. 

 

Bouwhoogte 

Mebin verzoekt de bepaling uit de regels te schrappen dat gebouwen minimaal 3 m hoog 

dienen te zijn. Verder verzoekt Mebin om met het oog op optimaal en intensief ruimtegebruik 

bouwhoogten toe te laten tot 50 m voor alle bouwwerken. 

 

Mimimum bebouwingspercentage 

Mebin verzoekt de bepaling van minimale bebouwingspercentages uit het bestemmingsplan 

te schrappen. Hiermee wordt niet per definitie het meest efficiënte gebruik nagestreefd. In 

de regel geldt dat bedrijven per definitie de meest efficiënte inrichting kiezen. In het geval 

van de Mebin is, door de vele opslag van onder andere zand en grind, een 

bebouwingspercentage van tenminste 50% niet reëel.  

 

Beoordeling 

Gebruiksbepalingen 

SBI-code 

Het is inderdaad de bedoeling om Mebin Katwijk te bestemmen als betonmortelcentrale met 

een capaciteit van 100 ton betonmortel per uur of meer. Hierbij is verwezen naar SBI-code 

2364.2. Deze code behoort tot de SBI 2008, afgeleid van de meest recente internationale 

bedrijfsindeling. De SBI-codes 2663.2/2664.2 behoren tot de SBI-code 1993, een 

verouderde lijst. Met de genoemde SBI-codes worden echter dezelfde bedrijfsactiviteiten 

aangeduid, namelijk betonmortelcentrales met een productiecapaciteit van 100 ton per uur 

of meer. Abusievelijk is in het bestemmingsplan bij de regels de standaard Staat van 

Bedrijfsactiviteiten opgenomen met uitsluitend de SBI-codes uit 1993.  

 

Algemene toelaatbaarheid – Staat van Bedrijfsactiviteiten 

Zoals hiervoor reeds is aangegeven is in het bestemmingsplan abusievelijk de standaard 

Staat van Bedrijfsactiviteiten opgenomen met uitsluitend de SBI-codes uit 1993. Deze lijst is 

verouderd. De lijst zal dan ook worden vervangen door een overzicht van de SBI-codes uit 

1993 en 2008.  

 

Op het bedrijventerrein is een milieuzonering toegepast. Door middel van deze 

milieuzonering zijn de hoogste milieucategorieën passend bij de omgeving van het 

bedrijventerrein toegekend. Het geheel niet opnemen van een milieuzonering of op het 

gehele terrein bedrijfsactiviteiten uit milieucategorie 4.2 standaard toestaan, is gelet op de 

vereisten van een goede ruimtelijke ordening niet mogelijk. Voor bedrijfsactiviteiten uit 

milieucategorie 4.2 geldt een richtafstand van 200 m tot een gemengd gebied. Plaatselijk 
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zijn op een afstand van circa 35 m van het bedrijventerrein woningen gelegen. Een 

dusdanige afwijking van de richtafstand kan niet generiek in de planregels worden 

aangehouden. 

 

Door middel van de specifieke aanduiding worden aan het perceel van Mebin de 

bedrijfsactiviteiten toegekend die het bedrijf op deze locatie in de huidige situatie uitvoert. 

Hiermee wordt geborgd dat het bedrijf zijn activiteiten kan voortzetten omdat het hierbij 

gaat om een bestaande situatie. De omgeving zal op basis van de regels van het 

bestemmingsplan een milieubelasting behorend bij de huidige type bedrijfsactiviteiten blijven 

ervaren. Dat is niet hetzelfde als de milieubelasting van elke bedrijfsactiviteit die valt onder 

dezelfde milieucategorie. Bij de huidige activiteiten van Mebin is bijvoorbeeld geluid 

maatgevend voor de hinder in de omgeving, terwijl bij andere bedrijven die vallen in 

dezelfde milieucategorie een ander aspecten (bijvoorbeeld geur) bepalend kan zijn voor de 

milieubelasting in de omgeving. De toegekende milieuzonering ziet er op toe dat deze andere 

activiteiten wanneer zij niet passen binnen de toegekende milieucategorie eerst worden 

beoordeeld op mogelijke hinder voor de omgeving. Immers dit kan een heel andere vorm 

van milieubelasting zijn dan de activiteiten die in de huidige situatie worden uitgevoerd. 

 

De VNG-uitgave met bijbehorende Staten worden periodiek geactualiseerd. Ook de 

richtafstanden worden hierbij aangepast aan nieuwe inzichten. Het is echter bekend dat de 

richtafstanden uit de VNG-uitgave bedrijven en milieuzonering (editie 2009) en de hierop 

gebaseerde Staten te groot kunnen zijn gelet op de individuele bedrijfsvoering van bedrijven 

of ontwikkelingen in een specifieke bedrijfstak. De VNG-uitgave met de richtafstanden is 

echter de enige methodiek om te regelen dat milieuhinderlijke en milieugevoelige functies op 

afstand van elkaar worden gerealiseerd. Omdat er zwakke punten in deze methodiek zitten, 

is in het bestemmingsplan de flexibiliteitsbepaling opgenomen (artikel 3.4 afwijken van de 

gebruiksregels). Burgemeester en wethouders kunnen op grond van deze bepaling bij een 

omgevingsvergunning afwijken van lid 3.1: om bedrijven toe te laten uit ten hoogste één 

categorie hoger dan in lid 3.1 genoemd, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en 

invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) 

geacht kan worden te behoren tot de categorieën, zoals in lid 3.1 genoemd. 

 

Mebin heeft door het treffen van maatregelen de milieubelasting naar de omgeving dusdanig 

beperkt, dat zij op deze locatie kan functioneren als ware het een milieucategorie 3.2-bedrijf. 

Vanuit de systematiek met de Staat van inrichtingen blijft de betoncentrale onveranderd een 

bedrijf in Sbi-codegroep 2364.2 en dat is milieucategorie 4.2. 

 

Opslag 

Gelet op de bestaande, specifieke bedrijfsvoering, worden de mogelijkheden voor opslag van 

zand en grind voor de betonmortelcentrale op 6 m gesteld.  

 

Parkeren 

Het vigerende plan kende eveneens het uitgangspunt dat bedrijven op eigen terrein in 

parkeergelegenheid voorzien. Het nieuwe plan kent daarnaast een afwijkingsbevoegdheid 

voor bedrijven om ook in de openbare ruimte in parkeergelegenheid te voorzien. Dit wordt 

niet bij recht mogelijk gemaakt, om directe afwenteling van het parkeerprobleem naar de 

openbare weg te voorkomen.  

In de bijlage van het bestemmingsplan worden wel de parkeernormen opgenomen.  

In artikel 16 van het bestemmingsplan worden, binnen kaders, mogelijkheden geboden voor 

grote bouwhoogten waarmee (onder andere) voorzien kan worden in parkeergelegenheid. 

 

  

crosslink#s571
crosslink#s571
crosslink#s571
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Bouwregels 

Hoogte bijzondere bouwwerken 

Het ontwerpbestemmingsplan kent een uniforme bouwhoogte voor bouwwerken geen 

gebouwen zijnde, met alleen een uitzondering voor erfafscheidingen. Het vigerende plan 

kende specifieke hoogtematen voor masten, silo’s en laad-, los- en overslaginstallaties. Het 

plan wort op dit punt aangepast, overeenkomstig de mogelijkheden uit het vigerende plan.  

 

Bouwvlak 

De verbeelding zal op dit punt worden aangepast, zodat het gebouw binnen het bouwvlak 

valt. Een aangepaste regeling voor de kraan is onder het vorige punt van de beantwoording 

reeds toegezegd als aanpassing van het plan.   

 

Bebouwingspercentage 

Van een bebouwingspercentage wordt gedefinieerd dat dit om een deel van een terrein gaat. 

Dit is dusdanig ruim gedefinieerd, omdat het – zoals reclamant aangeeft- om allerlei soorten 

terreinen kan gaan. In de regels dient daarom, bij het gebruik van een 

bebouwingspercentage in de regels, duidelijk gemaakt te worden waar dit percentage 

betrekking op heeft.  

Het ontwerpbestemmingsplan kent de volgende bepaling: ‘de totale oppervlakte van 

gebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste het met de maatvoeringaanduiding 

aangegeven bebouwingspercentage van het bouwperceel’. (artikel 3, lid 2, sublid 1 onder e.) 

Hiermee wordt duidelijk gemaakt over welke gronden het percentage berekend moet 

worden., namelijk het bouwperceel. Deze regeling komt bovendien overeen met de regeling 

uit het vigerende plan, waarin wordt gesteld dat ‘het op de plankaart aangegeven maximum 

bebouwingspercentage wordt berekend over de gronden van het bouwperceel’ (art. 4, lid 6, 

sub b).  

Gelet op bovenstaande, wordt de aangehaalde regeling niet aangepast. 

 

Bouwhoogte 

In het bestemmingsplan zullen voor diverse minimum maten afwijkingsbevoegdheden 

worden opgenomen. Onder voorwaarden kan in dat geval onderbouwd van deze maat 

worden afgeweken. In beginsel blijft de maat echter van toepassing, gelet op het 

revitaliserings- en beeldkwaliteitsplan, aan de hand waarvan de gemeente het 

bedrijventerrein wil verbeteren. Via de afwijkingsbevoegdheden kunnen zodoende lagere 

hoogtes worden toegestaan. 

Om daar tegenover een maximum hoogtemaat op te nemen van 50 m, vormt een zeer grote 

verruiming van de bestaande mogelijkheden. Dat dit vanuit bedrijfsvoering praktisch is, 

moge duidelijk zijn. In ruimtelijke zin is een dusdanig grote maat, voor alle bouwwerken, 

niet aanvaardbaar. 

Het plan kent diverse mogelijkheden om grotere hoogtes voor gebouwen toe te staan dan 

die in directe zin zijn toegestaan. Daarnaast worden, zoals eerder in de beantwoording van 

deze zienswijze aangegeven, afwijkende hoogtematen opgenomen worden voor specifieke 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde.  

 

Minimum bebouwingspercentage 

In het bestemmingsplan zullen voor diverse minimum maten afwijkingsbevoegdheden 

worden opgenomen. Onder voorwaarden kan in dat geval onderbouwd van deze maat 

worden afgeweken. In beginsel blijft de maat echter van toepassing, gelet op het 

Revitaliserings- en beeldkwaliteitsplan, aan de hand waarvan de gemeente het 

bedrijventerrein wil verbeteren.  
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Daarnaast wordt een artikel opgenomen waarin bestaande (legale) maten (die afwijken van 

minimum- of maximummaten) worden toegestaan. Zowel de bestaande situatie als een 

eventueel nieuwe situatie kent het bestemmingsplan dus een afdoende regeling.  

 

Conclusie 

De zienswijze leidt tot aanpassing van de regels en verbeelding. 
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Zienswijze 11. 

 

Reclamant heeft de volgende zienswijzen ingediend voor de locatie Steenbakkerstraat 4, 

Katwijk. 

 

Reclamant verzoekt de volgende aanpassingen in het bestemmingsplan op te nemen: 

1. De 'Wro-zone beeldkwaliteitsgebied-5' (inclusief alle bijbehorende regels) in artikel 15.5 

sluit zoals deze nu beschreven is in het ontwerpbestemmingsplan (geheel) niet aan bij 

de huidige situatie en is voor onze opdrachtgever niet wenselijk; het verzoek is dan ook 

om deze zone (inclusief bijbehorende regels) geheel uit het ontwerpbestemmingsplan te 

verwijderen of in ieder geval voor de onderhavige kavel niet van toepassing te verkla-

ren. 

 Een andere oplossing is om de betreffende regels dusdanig te herschrijven.  

 Bij artikel 15.5.1a wordt gesteld dat de hoofdgebouwen voor minimaal 80% in de 

voorgevelrooilijn gebouwd dienen te worden. Reclamant vindt dit onwenselijk. 

 Bij artikel 15.5.1b worden per bouwperceel maximaal 3 vlaggenmasten toegestaan met 

dien verstande dat de bouwhoogte maximaal 6 m bedraagt. Reclamant vindt dit te be-

perkt en verzoekt de maximale bouwhoogte van vlaggenmasten te verhogen naar mi-

nimaal 8 m. 

 Bij 15.5.1c wordt per bouwperceel ten hoogste slechts één reclamezuil toegestaan met 

dien verstande dat de bouwhoogte ten hoogste 6 m bedraagt en de oppervlakte ten 

hoogste 3 m bedraagt. Reclamant vindt dit onwenselijk. 

2. Reclamant maakt bezwaar tegen de opgegeven minimale maten. Reclamant verzoekt 

de minimale bouwhoogte van gebouwen (artikel 3.2.1b) en de minimale bebouwings-

percentage (artikel 3.2.1d) uit het bouwvlak te verwijderen. 

3. In artikel 3.2.1f wordt de afstand van gebouwen tot de perceelsgrens bepaald op mini-

maal 3 m. Reclamant vindt het onaanvaardbaar dat hierdoor een deel van de huidige 

bedrijfsbebouwing feitelijk wegbestemd is. Reclamant verzoekt deze bepaling te laten 

vervallen. 

4. In artikel 3.2.1g wordt bepaald dat de afstand van gebouwen, indien niet aaneenge-

bouwd, minimaal 3 m uit elkaar gebouwd dienen te worden. Reclamant vindt dit onwen-

selijk en verzoekt deze bepaling te laten vervallen. 

5. Reclamant verzoekt de maximale bouwhoogte van erfafscheidingen die voor de voorge-

velrooilijn liggen en de maximale bouwhoogte van erfafscheidingen elders (in ieder ge-

val voor het onderhavige perceel) weer terug te brengen naar de oorspronkelijke 3 m.  

 

Beoordeling 

1. De beeldkwaliteitsgebieden, zoals deze zijn opgenomen in het bestemmingsplan, zijn 

opgenomen op basis van het revitaliseringsplan en beeldkwaliteitsplan, zoals eerder 

vastgesteld. Op basis van deze uitgangspunten wenst de gemeente de inrichting van het  

bedrijventerrein te verbeteren. Om die reden blijft deze systematiek in het 

bestemmingsplan opgenomen.  

De bestaande situatie voldoet lang niet altijd aan de nieuwe voorwaarden, zoals 

reclamant terecht opmerkt. Dit is ook niet verwonderlijk, aangezien de bestaande 

situatie mede aanleiding was om het revitaliseringsplan vast te stellen. Naast het feit 

dat de gemeente met het revitaliseringsplan een ruimtelijke verbetering op gang wil 

brengen, dienen daarnaast de bestaande (legale) situaties gerespecteerd te worden. Om 

die reden wordt een artikel aan het bestemmingsplan toegevoegd, waarmee bestaande 

maten worden toegestaan die niet aan (nieuw) voorgeschreven minimum of maximum 

maten voldoen. Voor nieuwe situaties zal echter wel aan de nieuwe voorwaarden 

voldaan moeten worden. Aan het bestemmingsplan wordt daarnaast nog een 

afwijkingsbevoegdheid toegevoegd voor nieuwe situaties om onder voorwaarden af te 
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wijken van het minimum bebouwingspercentage, de minimum bouwhoogte of de 

minimale bebouwing in de voorgevelrooilijn. Bij de afweging over het wel of niet 

afwijken van het bestemmingsplan, zal in ieder geval rekening worden gehouden met de 

bestaande situatie, de bedrijfsvoering en de stedenbouwkundige inpassing. 

2. Zoals aangegeven onder punt 1, wordt een artikel opgenomen waarmee bestaande 

maten worden toegestaan en wordt een afwijkingsbevoegdheid opgenomen om van 

minimummaten af te kunnen wijken.  

3. Zoals onder punt 1 beantwoord, wordt in het bestemmingsplan een artikel opgenomen 

waarmee bestaande (legale) maten die afwijken van minimum- of maximummaten, 

worden toegestaan. In dat geval kan de bestaande maat gehandhaafd blijven. 

Daarnaast wordt dit artikel aangepast zodat gebouwen of in de bouwperceelgrens 

gebouwd moeten worden of 3 m eruit. Met deze regeling wordt voorkomen dat er 

stroken grond ontstaan die dusdanig smal zijn dat deze geen functie kunnen hebben en 

die vanuit beeldkwaliteit zorgen voor verrommeling. 

4. De regels schrijven voor dat indien gebouwen niet aaneen worden gebouwd, er een 

onderlinge afstand van 3 m geldt. Er wordt niet bepaald dat gebouwen los of aan elkaar 

moeten worden gebouwd, in die zin is er voldoende speelruimte voor bedrijven om hun 

terrein in te richten. Met de regeling wordt voorkomen dat er stroken grond ontstaan die 

dusdanig smal zijn dat deze geen functie kunnen hebben en die vanuit beeldkwaliteit 

zorgen voor verrommeling. De regeling wordt om die reden niet aangepast.  

5. Zoals aangegeven onder punt 1, wordt een artikel opgenomen waarmee bestaande 

maatvoeringen blijven toegestaan. Bij nieuwe situaties dient voldaan te worden aan de 

nieuwe maatvoering, aangezien de gemeente aan de hand van het revitaliserings- en 

beeldkwaliteitsplan het bedrijventerrein wil verbeteren.  

 

Conclusie 

De zienswijze leidt tot aanpassing van de regels. 
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Zienswijze 12. 

 

Reclamant heeft de volgende zienswijzen ingediend voor de locatie Nijverheidsstraat 1, 

Katwijk. 

 

Reclamant verzoekt de volgende aanpassingen in het ontwerpbestemmingsplan op te ne-

men: 

1. De 'Wro-zone-wijzigingsgebied - 4' van het naastgelegen vrachtwagenparkeerterrein af 

te halen en de bestemming 'Verkeer-Verblijfsgebied (V-VB)' met de functieaanduiding 

'specifieke vorm van verkeer-vrachtwagenparkeerterrein (sv-vpp)'te handhaven. 

2. Reclamant verzoekt voor de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, een 

uitzondering op te nemen voor lichtmasten. 

3. Reclamant verzoekt het gehele terrein één functieaanduiding te geven, namelijk 'bedrijf 

tot en met categorie 4.1.' 

4. De 'Wro-zone beeldkwaliteitsgebied – 4' (incl. alle bijbehorende regels) in artikel 15.4 

sluit niet aan bij de huidige situatie. Reclamant verzoekt deze zone (incl. bijbehorende 

regels) geheel uit het ontwerpbestemmingsplan te verwijderen of in ieder geval voor de 

onderhavige kavel niet van toepassing te verklaren. 

5. Reclamant verzoekt de reeds aanwezige en vergunde sprinklertank aan de zijde van de 

Nijverheidsstraat in de diverse plankaarten alsnog in te tekenen. 

6. Reclamant verzoekt de minimale bouwhoogte van gebouwen (artikel 3.2.1.b) en de 

minimale bebouwingspercentage (artikel 3.2.1.6) uit het bouwvlak te verwijderen. 

7. Reclamant verzoekt de bepaling te laten vervallen dat de afstand van gebouwen tot de 

perceelsgrens bepaald is op minimaal 3 m. 

8. Reclamant verzoekt de bepaling dat de afstand van gebouwen, indien ze niet aaneenge-

bouwd worden, minimaal 3 m uit elkaar te bouwen te laten vervallen. 

9. Reclamant verzoekt de bouwhoogte van erfafscheidingen elders weer terug te brengen 

naar de oorspronkelijke 3 m. 

 

Beoordeling 

1. Gelet op de ligging op het bedrijventerrein en bovendien direct langs de provinciale weg, 

kan de gemeente zich goed voorstellen dat hier in de toekomst bedrijfsgronden 

uitgegeven worden. Omdat onderbouwing en onderzoek daarnaar nog niet beschikbaar 

is en er op dit moment ook geen concrete plannen voor zijn, is bewust een 

wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Zodoende is een wijzigingsplan nodig om de 

betreffende ontwikkeling mogelijk te maken. In dat wijzigingsplan zal een onderbouwing 

en bijbehorend onderzoek worden opgenomen, evenals een verdere regeling van 

toegestaan gebruik en toegestane bebouwing. Dit plan, als het zover komt, zal een 

eigen planologische procedure kennen met publicatie en mogelijkheid tot zienswijzen, 

waar reclamant gebruik van kan maken. Voor dit moment blijft de mogelijkheid om een 

wijzigingsplan op te stellen daarom opgenomen.  

Overigens wordt aan de voorwaarden wel een voorwaarde toegevoegd waarmee de 

bestaande parkeergelegenheid elders opgevangen dient te worden wanneer de gronden 

worden omgezet in bedrijfspercelen.  

2. De regeling voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt aangepast zodat deze 

binnen het bouwvlak dezelfde bouwhoogte mogen hebben als de maximum bouwhoogte 

voor gebouwen. Overigens kunnen er vanuit de beeldkwaliteitsregels nog wel 

aanvullende voorwaarden gelden, maar deze hebben geen betrekking op lichtmasten.  

3. Vanwege de woningen aan de overzijde van de N206 en de afstand tot die woningen, is 

voor de strook direct langs de N206 een milieucategorie van ten hoogste 3.2 

opgenomen. Om die reden is het niet mogelijk het gehele vlak de aanduiding te geven 

waarmee bedrijven tot en met categorie 4.1 mogelijk worden gemaakt.  

4. De beeldkwaliteitsgebieden, zoals deze zijn opgenomen in het bestemmingsplan, zijn 

opgenomen op basis van het revitaliseringsplan en beeldkwaliteitsplan, zoals eerder 
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vastgesteld. Op basis van deze uitgangspunten wenst de gemeente de inrichting van het  

bedrijventerrein te verbeteren. Om die reden blijft deze systematiek in het 

bestemmingsplan opgenomen.  

 De bestaande situatie voldoet lang niet altijd aan de nieuwe voorwaarden, zoals 

reclamant terecht opmerkt. Dit is ook niet verwonderlijk, aangezien de bestaande 

situatie mede aanleiding was om het revitaliseringsplan vast te stellen. Naast het feit 

dat de gemeente met het revitaliseringsplan een ruimtelijke verbetering op gang wil 

brengen, dienen daarnaast de bestaande (legale) situaties gerespecteerd te worden. Om 

die reden wordt een artikel aan het bestemmingsplan toegevoegd, waarmee bestaande 

maten worden toegestaan die niet aan (nieuw) voorgeschreven minimum of maximum 

maten voldoen. Voor nieuwe situaties zal echter wel aan de nieuwe voorwaarden 

voldaan moeten worden. Aan het bestemmingsplan wordt daarnaast nog een 

afwijkingsbevoegdheid toegevoegd voor nieuwe situaties om onder voorwaarden af te 

wijken van het minimum bebouwingspercentage, de minimum bouwhoogte of de 

minimale bebouwing in de voorgevelrooilijn. Bij de afweging over het wel of niet 

afwijken van het bestemmingsplan, zal in ieder geval rekening worden gehouden met de 

bestaande situatie, de bedrijfsvoering en de stedenbouwkundige inpassing. 

5. Aan het bestemmingsplan wordt een artikel toegevoegd om bestaande maten die 

afwijken van voorgeschreven minimum of maximum maten, toe te blijven staan. Omdat 

de tank als type bouwwerk binnen de bestemmingsomschrijving past en de maat op 

basis van genoemd artikel ook is toegestaan, voldoet de tank aan de voorwaarden van 

het bestemmingsplan. Het feit dat de tank niet op de ondergrond van de verbeelding is 

weergegeven doet daar niets aan af, deze heeft geen juridische status maar status. De 

ondergrond dient ‘slechts’  ter duiding / oriëntatie voor de daar overheen geprojecteerde 

bestemmingslegging.  

6. Voor de beantwoording van dit punt wordt verwezen naar de beantwoording van 

zienswijze 11 onder punt 2. 

7. Voor de beantwoording van dit punt wordt verwezen naar de beantwoording van 

zienswijze 11 onder punt 3. 

8. Voor de beantwoording van dit punt wordt verwezen naar de beantwoording van 

zienswijze 11 onder punt 4. 

9. Voor de beantwoording van dit punt wordt verwezen naar de beantwoording van 

zienswijze 11 onder punt 5. 

 

Conclusie 

De zienswijze leidt tot aanpassing van de regels. 
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Zienswijze 13. 

 

Reclamant heeft de volgende zienswijzen ingediend voor de locatie Ambachtsweg 28-34, 

Katwijk. 

 

Reclamant verzoekt de volgende aanpassingen in het ontwerpbestemmingsplan op te ne-

men: 

1. Reclamant verzoekt om de 'Wro-zone beeldkwaliteitsgebied - 1 '(inclusief alle bijbeho-

rende regels) in artikel 15.1 uit het ontwerpbestemmingsplan te verwijderen of in ieder 

geval voor de onderhavige kavel niet van toepassing te verklaren. 

Bij artikel 15.1.1a wordt gesteld dat de hoofdgebouwen voor minimaal 80% in de voor-

gevelrooilijn gebouwd dienen te worden. Reclamant vindt dit onwenselijk. 

Bij artikel 15.1.1b worden per bouwperceel maximaal 3 vlaggenmasten toegestaan met 

dien verstande dat de bouwhoogte maximaal 6 m bedraagt. Reclamant verzoekt de 

maximale bouwhoogte van vlaggenmasten te verhogen naar minimaal 8 m.  

Bij artikel 15.1.1c wordt per bouwperceel ten hoogste slecht één reclamezuil toegestaan 

met dien verstande dat de bouwhoogte ten hoogste 6 m bedraagt en de oppervlakte 

ten hoogste 3 m² bedraagt. Reclamant vindt dit onwenselijk. 

Bij 15.1.1d wordt buitenopslag in het zicht van openbare ruimte niet toegestaan; hier-

mee is het huidige buitenterrein van onze opdrachtgever niet geschikt voor buitenop-

slag geworden waar het wel al jaren voor gebruikt wordt en wat een wezenlijk onder-

deel is van zijn huidige bedrijfsvoering. Reclamant vindt dit onaanvaardbaar. 

Bij 15.1.1e wordt een loadingdock aan de openbare weg niet toegestaan; hiermee is 

samen met artikel 15.1.1a het realiseren van laad- en losgedeelte aan het pand nage-

noeg onmogelijk gemaakt. Reclamant vindt dit nodeloos beperkend en onwenselijk. 

2. Reclamant is voornemens op het 'achterterrein' een nieuwe zandopslag te bouwen. 

Echter valt deze gewenste toekomstige zandopslag buiten het huidige bouwvlak. Re-

clamant verzoekt om het bouw- en functieaanduidingsvlak hierop aan te passen con-

form bijgevoegde voorstelkaart zodat deze gewenste toekomstige ontwikkeling wel bin-

nen het bestemmingsplan past. Een en ander conform bijgevoegde voorstelkaarten. 

3. Reclamant verzoekt het bestemmings-, bouw- en functieaanduidingsvlak aan te passen 

zodat deze aansluit bij het binnenkort door de gemeente over te dragen stukje grond 

aan de straatzijde van het perceel. Een en ander conform bijgevoegde voorstelkaarten. 

4. Op het perceel staan overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, hoger dan 3 m. Recla-

mant verzoekt bovengenoemde bouwwerken zodanig te omschrijven dat ze wel binnen 

het bestemmingsplan passen.  

5. Reclamant verzoekt het vlak met de functieaanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 

laad, los- en overslagbedrijf (sb-llob)' zodanig aan te passen dat deze over het gehele 

terrein ligt inclusief het stukje grond dat binnenkort van de gemeente wordt aange-

kocht.  

6. Reclamant maakt bezwaar tegen de opgegeven minimale maten en verzoekt de mini-

male bouwhoogte van gebouwen (artikel 3.2.1b) en de minimale bebouwingspercen-

tage (artikel 3.2.1d) uit het bouwvlak te verwijderen. 

7. In artikel 3.2.1f wordt de afstand van gebouwen tot de perceelgrens bepaald op mini-

maal 3 m. Reclamant vindt dit onaanvaardbaar en verzoekt deze bepaling te laten ver-

vallen. 

8. Reclamant vindt het onaanvaardbaar dat in artikel 3.2.1g wordt bepaald dat de afstand 

van gebouwen, indien ze niet aaneengebouwd worden, minimaal 3 m uit elkaar ge-

bouwd dienen te worden. Reclamant vindt dit onwenselijk en verzoekt deze bepaling te 

laten vervallen. 

9. Met betrekking tot artikel 3.2.2 heeft reclamant onderstaande opmerkingen: 
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Artikel 3.2.2a: de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de voorgevelrooilijn van het 

hoofdgebouw bedraagt maximaal 1 m. Reclamant verzoekt de maximale bouwhoogte 

van erfafscheidingen, die voor de voorgevelrooilijn liggen weer terug te brengen naar 

de oorspronkelijke 3 m. 

Artikel 3.2.2a: de bouwhoogte van erfafscheidingen elders bedraagt maximaal 2 m. Het 

verzoek is om de maximale bouwhoogte van erfafscheidingen elders weer terug te 

brengen naar de oorspronkelijke 3 m. 

 

Beoordeling  

1. De beeldkwaliteitsgebieden, zoals deze zijn opgenomen in het bestemmingsplan, zijn 

opgenomen op basis van het revitaliseringsplan en beeldkwaliteitsplan, zoals eerder 

vastgesteld. Op basis van deze uitgangspunten wenst de gemeente de inrichting van het  

bedrijventerrein te verbeteren. Om die reden blijft deze systematiek in het 

bestemmingsplan opgenomen. 

De bestaande situatie voldoet lang niet altijd aan de nieuwe voorwaarden, zoals 

reclamant terecht opmerkt. Dit is ook niet verwonderlijk, aangezien de bestaande 

situatie mede aanleiding was om het revitaliseringsplan vast te stellen. Naast het feit 

dat de gemeente met het revitaliseringsplan een ruimtelijke verbetering op gang wil 

brengen, dienen daarnaast de bestaande (legale) situaties gerespecteerd te worden. Om 

die reden wordt een artikel aan het bestemmingsplan toegevoegd, waarmee bestaande 

maten worden toegestaan die niet aan (nieuw) voorgeschreven minimum of maximum 

maten voldoen. Voor nieuwe situaties zal echter wel aan de nieuwe voorwaarden 

voldaan moeten worden. Aan het bestemmingsplan wordt daarnaast nog een 

afwijkingsbevoegdheid toegevoegd voor nieuwe situaties om onder voorwaarden af te 

wijken van het minimum bebouwingspercentage, de minimum bouwhoogte of de 

minimale bebouwing in de voorgevelrooilijn. Bij de afweging over het wel of niet 

afwijken van het bestemmingsplan, zal in ieder geval rekening worden gehouden met de 

bestaande situatie, de bedrijfsvoering en de stedenbouwkundige inpassing. 

2. Het bouwen van een zandopslag, is als een ‘ bouwwerken, geen gebouw zijnde’  ook 

buiten het bouwvlak toegestaan. Het bouwvlak wordt om die reden niet aangepast. Het 

aanduidingsvlak waarmee de specifieke bedrijfsvorm wordt mogelijk gemaakt, beslaat al 

het volledige perceel en wordt ter plaatse zodoende ook niet aangepast.  

3. Inmiddels is voor deze grond  een contract getekend en een vergunning afgegeven. 

Aanpassing van de het bestemmingsvlak en het functieaanduidingsvlak is akkoord, 

passend bij de afgegeven vergunning.  

Uitbreiding van het bouwvlak is echter niet akkoord. De aangekochte grond wordt 

gebruikt voor het realiseren van een weegbrug en een bandenbad. Voor de toekomst is 

het niet gewenst om hier meer bebouwing toe te staan, omdat de gronden ook 

bruikbaar moeten blijven voor het maken van een grotere draaicirkel door zwaar 

vervoer. Dit blijft wel mogelijk wanneer hier een bandenbad of weegbrug wordt 

gerealiseerd. Met de verruiming van het bestemmingsvlak en functieaanduidingsvlak (en 

gelet op de bestemmingsregels) worden het bandenbad en de weegbrug voldoende 

mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan. 

4. Conform de beantwoording van zienswijze 10 (hoogte bijzondere bouwwerken) zullen 

voor diverse bouwwerken, specifieke maten worden toegestaan. Daarnaast wordt een 

artikel opgenomen waarmee bestaande (legale) afwijkingen die afwijken van minimum 

of maximum maten, worden toegestaan. 

5. Conform de beantwoording van punt 3 wordt dit aangepast. 

6. Voor de beantwoording van dit punt wordt verwezen naar de beantwoording van 

zienswijze 11 onder punt 2. 

7. Voor de beantwoording van dit punt wordt verwezen naar de beantwoording van 

zienswijze 11 onder punt 3. 
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8. Voor de beantwoording van dit punt wordt verwezen naar de beantwoording van 

zienswijze 11 onder punt 4. 

9. Voor de beantwoording van dit punt wordt verwezen naar de beantwoording van 

zienswijze 11 onder punt 5. 

 

Conclusie 

De zienswijze leidt tot aanpassing van de regels en verbeelding. 
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Zienswijze 14. 

 

Reclamant heeft de volgende zienswijzen ingediend voor de locatie Nijverheidsstraat 12, 

Lageweg 34, Lageweg 36, Katwijk. 

 

Reclamant verzoekt om in het bestemmingsplan de volgende aanpassingen op te nemen: 

1. De 'Wro-zone beeldkwaliteitsgebied - 2' (inclusief alle bijbehorende regels) in artikel 

15.2 en de 'Wro-zone beeldkwaliteitsgebied - 6' (inclusief alle bijbehorende regels) in 

artikel 15.6 sluiten niet aan bij de huidige situatie van de diverse kavels en zijn voor 

opdrachtgevers niet wenselijk. Reclamant verzoekt deze zone geheel uit het ontwerpbe-

stemmingsplan te verwijderen. 

Reclamant vindt het onaanvaardbaar dat bij 15.2.1a wordt gesteld dat de hoofdgebou-

wen voor minimaal 80% in de voorgevelrooilijn gebouwd dienen te worden. 

Bij 15.2.1b en 15.6.1a worden per bouwperceel maximaal 3 vlaggenmasten toegestaan 

met dien verstande dat de bouwhoogte maximaal 6 m bedraagt. Reclamant verzoekt 

het maximale aantal vlaggenmasten te koppelen aan bijv. het aantal strekkende meter 

gevel langs de openbare weg en de maximale bouwhoogte te verhogen naar minimaal 

8 m. 

Bij 15.2.1c en 15.6.1b staat aangegeven dat per bouwperceel ten hoogste slecht één 

reclamezuil is toegestaan met dien verstande dat de bouwhoogte ten hoogste 6 m be-

draagt en de oppervlakte ten hoogste 3 m² bedraagt. Reclamant geeft aan dat er 

meerdere reclamezuilen zouden moeten zijn. Een beschrijving per gevellengte of per 

inrit zou de voorkeur moeten hebben. 

Reclamant vindt het onaanvaardbaar dat bij 15.2.1d buitenopslag in het zicht van 

openbare ruimte niet is toegestaan. 

Reclamant vindt het nodeloos beperkend en onwenselijk dat bij 15.2.1e een loading-

dock op de openbare weg niet wordt toegestaan. 

2. Reclamant maakt bezwaar tegen de opgegeven minimale maten en verzoekt de mini-

male bouwhoogte van gebouwen (artikel 3.2.1b) en de minimale bebouwingspercentage 

(artikel 3.2.1d) uit het bouwvlak te verwijderen. 

3. In artikel 3.2.1f wordt de afstand van gebouwen tot de perceelsgrens bepaald op mini-

maal 3 m. Reclamant verzoekt deze bepaling te laten vervallen. 

4. In artikel 3.2.1g wordt bepaald dat de afstand van gebouwen, indien ze niet aaneenge-

bouwd worden, minimaal 3 m uit elkaar gebouwd dienen te worden. Reclamant verzoekt 

deze bepaling te laten vervallen. 

5. Reclamant verzoekt met betrekking tot artikel 3.2.2 'Bouwwerken, geen gebouw zijnde,' 

de maximale bouwhoogte van erfafscheidingen, die voor de voorgevelrooilijn liggen, 

weer terug te brengen naar de oorspronkelijke 3 m. 

Reclamant verzoekt met betrekking tot artikel 3.2.2a de bouwhoogte van erfafscheidin-

gen elders terug te brengen naar de oorspronkelijke 3 m. 

6. Reclamant verzoekt een functieaanduidingskaart met functieaanduiding 'kantoor' (k) in 

te tekenen teneinde hier wel een eventueel zelfstandig kantoor te kunnen realiseren. 

 

Beoordeling 

1. De beeldkwaliteitsgebieden, zoals deze zijn opgenomen in het bestemmingsplan, zijn 

opgenomen op basis van het revitaliseringsplan en beeldkwaliteitsplan, zoals eerder 

vastgesteld. Op basis van deze uitgangspunten wenst de gemeente de inrichting van het  

bedrijventerrein te verbeteren. Om die reden blijft deze systematiek in het 

bestemmingsplan opgenomen. 

De bestaande situatie voldoet lang niet altijd aan de nieuwe voorwaarden, zoals 

reclamant terecht opmerkt. Dit is ook niet verwonderlijk, aangezien de bestaande situatie 

mede aanleiding was om het revitaliseringsplan vast te stellen. Naast het feit dat de 

gemeente met het revitaliseringsplan een ruimtelijke verbetering op gang wil brengen, 

dienen daarnaast de bestaande (legale) situaties gerespecteerd te worden. Om die reden 
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wordt een artikel aan het bestemmingsplan toegevoegd, waarmee bestaande maten 

worden toegestaan die niet aan (nieuw) voorgeschreven minimum of maximum maten 

voldoen. Voor nieuwe situaties zal echter wel aan de nieuwe voorwaarden voldaan 

moeten worden. Aan het bestemmingsplan wordt daarnaast nog een 

afwijkingsbevoegdheid toegevoegd voor nieuwe situaties om onder voorwaarden af te 

wijken van het minimum bebouwingspercentage, de minimum bouwhoogte of de 

minimale bebouwing in de voorgevelrooilijn. Bij de afweging over het wel of niet afwijken 

van het bestemmingsplan, zal in ieder geval rekening worden gehouden met de 

bestaande situatie, de bedrijfsvoering en de stedenbouwkundige inpassing. 

2. Voor de beantwoording van dit punt wordt verwezen naar de beantwoording van 

zienswijze 11 onder punt 2. 

3. Voor de beantwoording van dit punt wordt verwezen naar de beantwoording van 

zienswijze 11 onder punt 3. 

4. Voor de beantwoording van dit punt wordt verwezen naar de beantwoording van 

zienswijze 11 onder punt 4. 

5. Voor de beantwoording van dit punt wordt verwezen naar de beantwoording van 

zienswijze 11 onder punt 5. 

6. Bedrijventerreinen zijn in beginsel aangewezen voor bedrijven. Op basis van de 

Verordening Ruimte van de provincie zijn er weliswaar mogelijkheden voor kantoren, 

maar dit wil niet zeggen dat kantoren zonder meer gewenst zijn. Aangezien het 

bedrijventerrein in beginsel voor bedrijven bedoeld is, er op dit moment geen concreet 

verzoek is van een kantoor dat zich ter plaatse wil vestigen en omdat de benodigde 

onderbouwing ontbreekt, wordt in het bestemmingsplan geen mogelijkheid voor kantoor 

opgenomen.  

Mocht er in de toekomst een concreet verzoek zijn dan kan de gemeente dit beoordelen. 

Indien het verzoek acceptabel blijkt, kan dat via een afzonderlijke  procedure mogelijk 

gemaakt worden. Beleidsmatige afwegingen over (bestaande) alternatieve locaties voor 

kantoren en beschikbare ruimte voor bedrijven zullen in dat geval mede bepalend zijn. 

 

Conclusie 

De zienswijze leidt tot aanpassing van de regels. 
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Zienswijze 15. 

 

Reclamant heeft de volgende zienswijzen ingediend voor de locatie Lageweg 12 en 15, 

Katwijk. 

 
Reclamant maakt bezwaar op het terinzageliggende bestemmingsplan waar in artikel 16 

staat dat alleen het bevoegd gezag kan afwijken van de regels. Reclamant is van mening dat 

de mogelijkheid tot afwijken als uitgangspunt voor alle gronden in bedrijventerrein 't Heen 

moet gaan gelden, en dit niet afhankelijk zal zijn van het bevoegd gezag. 

 
Beoordeling 

Door de gemeente is geconstateerd dat dit artikel niet overeenkomstig het vigerende plan is 

en evenmin past bij het revitaliseringsplan voor 't Heen. Door dit artikel te laten staan, zou 

zonder nadere voorwaarden voor het hele bedrijventerrein 10% extra bebouwing - en 

daarmee 10% extra bedrijvigheid - kunnen toestaan, zonder dat dit ruimtelijke onderbouwd 

wordt. In het revitaliseringsplan of het beeldkwaliteitsplan voor bedrijventerrein ‘t Heen is 

immers geen 10% extra bebouwing voorgesteld. Om die reden wordt de regeling uit het plan 

verwijderd.  

 

Indien de gemeente, los van bovenstaande, specifiek voor Haringhandel Hoek deze 10% 

extra zou toestaan, zou voor de overige bedrijven precedentwerking ontstaan, waardoor de 

gemeente ook daar vaker van het maximum bebouwingspercentage moeten afwijken. Dit is 

gezien het bovenstaande niet gewenst. 

 
Conclusie 

De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het plan. Wel wordt om ambtelijke redenen de 
regeling van artikel 16 aangepast.  
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Zienswijze 16. 

 
Reclamant heeft de volgende zienswijzen ingediend voor de locatie Lijnbaanstraat 8, Katwijk. 

 

Reclamant verzoekt in het ontwerpbestemmingsplan de volgende aanpassingen op te ne-

men: 

1. Reclamant verzoekt de (bebouwings)lijnen in de diverse verschillende plankaarten aan 

te passen aan de huidige situatie. 

2. Reclamant verzoekt de grens tussen de functieaanduidingen 'bedrijf tot en met catego-

rie 4.2' en 'bedrijf tot en met categorie 5.1' eruit te halen en het gehele terrein één 

functieaanduiding te geven, namelijk 'bedrijf tot en met categorie 5.1'. 

3. Reclamant verzoekt de 'Wro-zone beeldkwaliteitsgebied - 5' (inclusief alle bijbehorende 

regels) in artikel 15.5 te verwijderen of in ieder geval voor de onderhavige kavel niet 

van toepassing te verklaren. 

Reclamant vindt het onwenselijk dat bij artikel 15.5.1a wordt gesteld dat de hoofdge-

bouwen voor minimaal 80% in de voorgevelrooilijn gebouwd dienen te worden. 

Bij 15.5.1b worden per bouwperceel maximaal 3 vlaggenmasten toegestaan met dien 

verstande dat de bouwhoogte maximaal 6 m bedraagt. Reclamant verzoekt de maxi-

male bouwhoogte van vlaggenmasten te verhogen naar minimaal 8 m. 

Bij 15.5.1c wordt per bouwperceel ten hoogste slecht één reclamezuil toegestaan met 

dien verstande dat de bouwhoogte ten hoogste 6 m bedraagt en de oppervlakte ten 

hoogste 3 m² bedraagt. Reclamant vindt dit onwenselijk. 

4. Reclamant verzoekt de minimale bouwhoogte van gebouwen (artikel 3.2.1b) en de 

minimale bebouwingspercentage (artikel 3.2.1d) uit het bouwvlak te verwijderen. 

5. Reclamant vindt het onaanvaardbaar dat de afstand van gebouwen tot de perceelsgrens 

(artikel 3.2.1f) wordt bepaald op 3 m. Reclamant verzoekt deze bepaling te laten ver-

vallen. 

6. In artikel 3.2.1g wordt bepaald dat de afstand van gebouwen, indien ze niet aaneen 

gebouwd worden, minimaal 3 m uit elkaar gebouwd dienen te worden. Reclamant vindt 

dit onwenselijk en verzoekt deze bepaling te laten vervallen. 

7. Reclamant heeft met betrekking tot artikel 3.2.2 'Bouwwerken, geen gebouw zijnde', de 

volgende opmerkingen: 

Reclamant vindt het onaanvaardbaar dat de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de 

voorgevelrooilijn (artikel 3.2.2a) maximaal 1 m bedraagt. Reclamant verzoekt de 

maximale bouwhoogte van erfafscheidingen, die voor de voorgevelrooilijn liggen, weer 

terug te brengen naar de oorspronkelijke 3 m. 

Reclamant verzoekt de maximale bouwhoogte van erfafscheidingen elders weer terug te 

brengen naar de oorspronkelijke 3 m. 

 
 
Beoordeling 

1. De lijnen betreffen de zogenaamde ondergrond van het bestemmingsplan. Dergelijke 

ondergronden worden periodiek vernieuwd, wat voor de betreffende gronden kennelijk 

nog niet het geval is. Voor het bestemmingsplan heeft dit echter geen invloed omdat deze 

ondergrond geen juridische status heeft. Het is een hulp- en oriëntatiemiddel om de 

verbeelding goed af te kunnen lezen, maar maakt geen onderdeel uit van het juridische 

deel van het bestemmingsplan en leidt zodoende ook niet tot bepalingen die de 

(bestaande) bebouwing aangaan.  

2. Gelet op de afstand tot de woningen aan zuidzijde van het bedrijventerrein, loopt de 

toegestane categorie van bedrijven vanaf de zuidkant van het plangebied stapsgewijs op. 

Door het betreffende vlak volledig aan te merken voor categorie 5.1 bedrijven, zou de 

kortste afstand van deze gronden tot de woningen korter worden dan de bijbehorende 
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richtafstand. Om die reden is het niet mogelijk het gehele vlak dezelfde aanduiding te 

geven.  

3. De beeldkwaliteitsgebieden, zoals deze zijn opgenomen in het bestemmingsplan, zijn 

opgenomen op basis van het revitaliseringsplan en beeldkwaliteitsplan, zoals eerder 

vastgesteld. Op basis van deze uitgangspunten wenst de gemeente de inrichting van het  

bedrijventerrein te verbeteren. Om die reden blijft deze systematiek in het 

bestemmingsplan opgenomen. 

De bestaande situatie voldoet lang niet altijd aan de nieuwe voorwaarden, zoals 

reclamant terecht opmerkt. Dit is ook niet verwonderlijk, aangezien de bestaande situatie 

mede aanleiding was om het revitaliseringsplan vast te stellen. Naast het feit dat de 

gemeente met het revitaliseringsplan een ruimtelijke verbetering op gang wil brengen, 

dienen daarnaast de bestaande (legale) situaties gerespecteerd te worden. Om die reden 

wordt een artikel aan het bestemmingsplan toegevoegd, waarmee bestaande maten 

worden toegestaan die niet aan (nieuw) voorgeschreven minimum of maximum maten 

voldoen. Voor nieuwe situaties zal echter wel aan de nieuwe voorwaarden voldaan 

moeten worden. Aan het bestemmingsplan wordt daarnaast nog een 

afwijkingsbevoegdheid toegevoegd voor nieuwe situaties om onder voorwaarden af te 

wijken van het minimum bebouwingspercentage, de minimum bouwhoogte of de 

minimale bebouwing in de voorgevelrooilijn. Bij de afweging over het wel of niet afwijken 

van het bestemmingsplan, zal in ieder geval rekening worden gehouden met de 

bestaande situatie, de bedrijfsvoering en de stedenbouwkundige inpassing. 

4. Voor de beantwoording van dit punt wordt verwezen naar de beantwoording van 

zienswijze 11 onder punt 2. 

5. Voor de beantwoording van dit punt wordt verwezen naar de beantwoording van 

zienswijze 11 onder punt 3. 

6. Voor de beantwoording van dit punt wordt verwezen naar de beantwoording van 

zienswijze 11 onder punt 4. 

7. Voor de beantwoording van dit punt wordt verwezen naar de beantwoording van 

zienswijze 11 onder punt 5. 

 
Conclusie 

De zienswijze leidt tot aanpassing van de regels. 
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3. Wijzigingen naar aanleiding van de 

zienswijzen en ambtshalve wijzigingen 

31 

 

Toelichting 
De toelichting is op meerdere onderdelen aangepast c.q. aangevuld. In veel gevallen betrof 

het kleine redactionele aanpassingen. De meer structurele aanpassingen worden hieronder 
opgesomd. 
 
Hoofdstuk 1 – Inleiding 
De inleiding in hoofdstuk 1 is aangepast met de volgende onderdelen: 
1. De leeswijzer is geactualiseerd 

 
Hoofdstuk 2 - Beleidskader 
Het beleidskader in hoofdstuk 2 is aangepast met de volgende onderdelen: 
1. een aanpassing van de tekst over de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. 
2. een aanpassing van de tekst over de provinciale Verordening Ruimte als gevolg van de 

actualisatie daarvan. 

3. een nieuwe tekst over de regionale kantorenstrategie. 

4. een aanpassing van de tekst over het gemeentelijk archeologiebeleid. 
5. een nieuwe tekst over het gemeentelijk Groenbeleidsplan. 
 
Hoofdstuk 3 – Huidige situatie 
De beschrijving van de huidige situatie in hoofdstuk 3 is aangepast met de volgende 
onderdelen: 

1. een tekst over groen, bomen en water; 

 
Hoofdstuk 4 – Planopzet 
1. een aanvulling met de tekst over webwinkels en detailhandel.  
2. een tekst over de vrijstelling voor het kantoor aan de Lageweg 44; 
3. een tekst over de sportschool aan de Ambachtsweg 7. 
4. een aanvulling met de tekst over groenontwikkeling. 

 

Hoofdstuk 5 – Milieu- en omgevingsaspecten 
1. De archeologieparagraaf is herschreven op basis van de meest recente gemeentelijke 

gegevens. Op basis hiervan is eveneens de regeling en de verbeelding aangepast met 
betrekking tot de archeologische dubbelbestemming.  

2. De paragraaf over externe veiligheid is aangepast aan de hand van de meest actuele 
gemeentelijke gegevens. In samenhang hiermee is ook een nieuwe bijlage 5 bij de 

toelichting ingevoegd met het advies van de Veiligheidsregio. 
3. Een nieuwe paragraaf over het aspect ‘geur’ is ingevoegd. 
4. De waterparagraaf is aangepast met een passage over de Waterwet en KRW-lichamen. 
 
Bijlagen 
Het bedrijf aan de Smidstraat 7 is toegevoegd aan de bedrijveninventarisatie zoals 
opgenomen in bijlage 3 bij de toelichting. 

 
Regels 

Artikel 1 

1. de begripsbepaling van ‘bestaande afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen’ is 

aangepast met inachtname van de Wabo; 
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2. de begripsbepaling voor detailhandel in volumineuze goederen is aangepast, met 

inachtname van de provinciale Verordening Ruimte; 

3. een begripsbepaling van het begrip ‘horeca’ is toegevoegd; 

 

Artikel 3 

1. De bestemmingsregeling is aangepast om de sportschool aan de Ambachtsweg 7,het 
kantoor aan de Lageweg 44 en de autosloperij aan de Smidstraat 7 mogelijk te maken; 

2. De regeling voor bedrijfsverzamelgebouwen wordt aangepast, zodat deze alleen in de 
lagere categorieën toegestaan worden. De hogere categorieën blijven zodoende 
gereserveerd voor specifieke bedrijven die deze hogere bedrijfscategorie nodig hebben. 

3. Het maatwerk voor bestaande detailhandel in volumineuze goederen is afgestemd op de 
aangepaste begripsbepaling met de daarin opgenomen onderverdeling. 

4. De afstand van gebouwen tot de perceelgrens is aangepast, zodat of in de 
bouwperceelgrens gebouwd moet worden of 3 m eruit. 

5. De bouwregels voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn afgestemd op het 
vigerende plan voor hoogtes van bijzondere bouwwerken, zoals silo’s, masten en laad-, 
los- en overslaginstallaties. 

6. De gebruiksregel voor Bevi-inrichtingen is aangepast zodat 2 bestaande bedrijven, 
conform aanduiding op de kaart, als Bevi-inrichting toegestaan zijn. 

7. De gebruiksregel voor opslag van goederen is aangepast zodat opslag tot 5 m is 
toegestaan (i.p.v. 3 m) mits niet zichtbaar vanaf de openbare weg. 

8. Er is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen om nieuwe detailhandel in volumineuze 
goederen toe te staan binnen het detailhandelsconcentratiegebied uit het 
revitaliseringsplan. 

9. Er is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen om bij detailhandel in volumineuze 
goederen onder voorwaarden verkoop van nevenassortiment toe te staan. 

10. Er is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen om bij nieuwe situaties af te kunnen wijken 

van de minimumbouwhoogte en het minimum bebouwingspercentage. 

11. Er is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen om onder voorwaarden warmte – koude 
opslag in de grond toe te staan als energievoorziening voor bedrijven. 

 

Artikel 6 

1. De regeling is aangepast om oplaadpunten voor elektronische (brom)fietsen mogelijk te 
maken. 

 

Artikel 7 

1. De regeling is aangepast om oplaadpunten voor elektronische (brom)fietsen mogelijk te 
maken. 

 

Artikel 10  

1. De leidinggegevens zijn aangepast naar aanleiding van de informatie van het 

Hoogheemraadschap.  

 

Artikel 11 

1. De leidinggegevens zijn aangepast naar aanleiding van de informatie van het 

Hoogheemraadschap.  
 

Artikel 12 

1. Het artikel ‘Waarde – Archeologisch verwachtingsgebied’ is aangepast aan de hand van 

de gemeentelijke standaard. 
 

Artikel 14 

1. Een nieuw subartikel is ingevoegd om bestaande maten, waar de ze afwijken van 

(nieuw) voorgeschreven minimum of maximum maten, toe te staan. Het gaat expliciet 
om bestaande (legale) situaties. Bij nieuwe situaties dient wel aan de nieuwe 

maatvoering voldaan te worden. 
2. Een nieuw subartikel is ingevoegd om conform het vigerende plan overschrijding van de 

bouwhoogte door dakopbouwen, liftopbouwen en technische installaties onder 
voorwaarden mogelijk te maken. 
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Artikel 15 
1. Er is voor de verschillende beeldkwaliteitsgebieden een afwijkingsbevoegdheid 

opgenomen om bij nieuwe situaties af te kunnen wijken van het minimum percentage 
waarmee gebouwen in de voorgevelrooilijn gebouwd moeten worden.  

 
Artikel 16 
1. Artikel 15.1 (10% afwijking) is verwijderd, aangezien de mogelijkheden die hiermee 

ontstaan niet passend zijn binnen het beeldkwaliteitsplan voor ’t Heen. 

2. De voorwaarde dat bij het toestaan van een hogere bouwhoogte geen afstand 
aangehouden hoeft te worden tot de naar de N206 gerichte gevel, is verplaatst van 
afwijkingsgebied 2 naar 3.  

3. De voorwaarde dat bij het toestaan van een hogere bouwhoogte geen afstand 
aangehouden hoeft te worden tot de  naar het Uitwateringskanaal gerichte gevel, is 
opgenomen bij afwijkingsgebied 2. Deze voorwaarde is hier, en bij afwijkingsgebied 3, 
ook van toepassing verklaard op de naar de Noordwijkervaart gerichte gevel.  

4. De voorwaarden van afwijkingsgebied 3 om een hogere bouwhoogte toe te staan zijn 
aangepast, zodat deze afwijking voor de maatschappelijke gronden aan de 
Ambachtsweg 2 uitsluitend kunnen worden toegepast indien de bestemming ter plaatse 
is omgezet in Bedrijventerrein.  

 
Artikel 17 
1. De voorwaarden bij de wijzigingsbevoegdheid om ter plaatse van het 

vrachtwagenparkeerterrein de bestemming te kunnen wijzigen in Bedrijventerrein, is 
aangevuld met een voorwaarde dat het wegnemen van bestaande parkeervoorzieningen 
niet leidt tot onvoldoende parkeergelegenheid.  

 
Artikel 19  
1. Er is een persoonsgebonden overgangsrecht opgenomen ten behoeve van het 

bedrijfsmatige gebruik van de groenstrook door Goldstream Ovenbouw. 

 
Bijlagen 
2. De standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten is aangepast, zodat categorieën die in de 

regels niet mogelijk worden gemaakt, ook niet meer in de SvB voorkomen; 
3. De parkeernormen waar in diverse bepalingen naar verwezen wordt, zijn als bijlage bij 

de regels opgenomen. 

 
 
Verbeelding 
1. Binnen het concentratiegebied voor detailhandel in volumineuze goederen, waarvoor de 

regels zijn aangepast zodat deze functie alleen nog via afwijking is toegestaan, zijn de 
bestaande vestigingen van detailhandel in volumineuze goederen van een aanduiding 
voorzien. 

2. Voor de sportschool aan de Ambachtsweg 7 is een aanduiding opgenomen. 
3. Om voor silo’s en masten afwijkende maten toe te staan zijn aanduidingen opgenomen 

conform de feitelijke situatie. 
4. Voor het verkooppunt voor motorbrandstoffen aan de Ververstraat is een ruimer 

aanduidingsvlak opgenomen, conform de feitelijke situatie. 
5. Een viertal aanduidingen voor zelfstandige kantoren is aangevuld, op basis van het 

vigerende bestemmingsplan. 
6. Voor bedrijfsverzamelgebouw De Rijnport is een aanduiding opgenomen om de 

verschillende functies ter plaatse mogelijk te maken. 
7. Bij Mebin is het bouwvlak aangepast, afgestemd op een bestaand gebouw. 
8. Aan de Ambachtsweg 28-34 is het bestemmingsvlak en het aanduidingsvlak voor de 

specifieke bedrijfsvoering aangepast, naar aanleiding van een verkocht stuk grond. 
9. Aan de Heerenweg 4A is een bedrijfswoning opgenomen. Rondom is de milieuzonering 

aangepast als gevolg van de richtafstanden vanaf deze bedrijfswoning. 
10. Aan de Lageweg 44 is een aanduiding opgenomen om ter plaatse een kantoor toe te 

staan. 
11. Voor Beckers Katwijk BV en Katwijk Chemie zijn specifieke aanduidingen opgenomen 

om deze bestaande bedrijven als Bevi-inrichting vast te leggen. 
12. De ligging van de leidingen van het Hoogheemraadschap is aangepast op basis van 

informatie van het Hoogheemraadschap. 
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13. De dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologisch verwachtingsgebied’ is gewijzigd 
opgenomen, gelet op vrijstelling van bepaalde gronden op basis van recent onderzoek. 

14. Aan de Smidstraat 7 is een nieuwe aanduiding opgenomen voor de ‘specifieke vorm van 
bedrijf – autosloperij’. 

15. De aanduiding ‘specifieke vorm van gemengd -2’ aan de Ambachtsweg 22-24 is 
verruimd tot en met de huisnummers 24A en 24B; 

16. De aanduiding ‘bedrijf’ is opgenomen op de groenstrook bij Goldstream Ovenbouw in 
verband met het persoonsgebonden overgangsrecht. 





90  

    
_______________________________________________________________________________________________________________  
053700.15679.00  Adviesbureau RBOI 

  Rotterdam / Middelburg  



  91  

    
_______________________________________________________________________________________________________________  
Adviesbureau RBOI  053700.15679.00 

Rotterdam / Middelburg  

Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 1  Begrippen 

1.1  plan 

het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 't Heen' van de gemeente Katwijk.  

 

1.2  bestemmingsplan 

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.0537.bpKATbttheen-VA01 met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen).  

 

1.3  aanbouw 

een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te onderscheiden is van 

het hoofdgebouw.  

 

1.4  aanduiding 

een geometrisch bepaald vlak of een 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  achtererf 

de gronden die behoren bij een hoofdgebouw en gelegen zijn achter de achtergevel(rooi)lijn 

van het hoofdgebouw. 

 

1.7  achtergevel 

de van de weg afgekeerde gevel van een gebouw of, indien een perceel met meer dan één zijde 

grenst aan een weg, de als zodanig door het bevoegd gezag aan te wijzen gevel. 

 

1.8  antennedrager 

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

een installatie bestaande uit een antenne, een antennedrager, de bedrading en de al dan niet in 

een techniekkast opgenomen apparatuur, met de daarbij behorende bevestigingsconstructie. 

 

1.10  archeologisch onderzoek 

onderzoek verricht door of namens een dienst of instelling die over een opgravingsvergunning 

beschikt. 

 

1.11  archeologische waarde 

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat gebied voorkomende 

overblijfselen uit oude tijden. 

 

1.12  archeologisch waardevol gebied 

terrein dat op de archeologische verwachtings- en beleidskaart van de gemeente Katwijk is 

aangeduid als gebied met hoge archeologische waarde. 

 

1.13  archeologisch verwachtingsgebied 

terrein dat in het plan is aangeduid als gebied met middelhoge tot hoge archeologische 

verwachting. 

 

1.14  balkon 

een al dan niet inpandige, geheel of gedeeltelijk overdekte bij een woning behorende 

buitenruimte vanaf de eerste bouwlaag. 

 

1.15  bebouwing 

een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouw zijnde. 

 

1.16  bebouwingspercentage 

een op de verbeelding of in de regels aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van 

een terrein aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd. 

 

1.17  bedrijf 

een onderneming gericht op het produceren, bewerken, herstellen, installeren of inzamelen 

van goederen, alsmede verhuur, opslag en distributie van goederen. 

 

1.18  bedrijfsgebouw 

een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een of meer bedrijfsactiviteiten. 

 

1.19  bedrijfswoning 

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, die slechts is bestemd voor bewoning door 

(het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar noodzakelijk is, gelet op de 

bestemming van het gebouw of het terrein. 

 

1.20  bedrijfsvloeroppervlakte 

de totale vloeroppervlakte van een kantoor, winkel of bedrijf met inbegrip van de daartoe 

behorende magazijnen en overige dienstruimten. 
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1.21  bestaande afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen 

afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen, die op het tijdstip van inwerkingtreding van 

het plan tot stand zijn gekomen of tot stand zullen komen met inachtneming van het bepaalde 

bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

 

1.22  bestemmingsgrens 

de grens van een bestemmingsvlak. 

 

1.23  bestemmingsvlak 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

 

1.24  Bevi-inrichtingen 

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

 

1.25  bevoegd gezag 

bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

 

1.26  bijgebouw 

een al dan niet vrijstaand, niet voor bewoning bestemd gebouw, zoals een garage en een 

schuur, dat al dan niet een functionele eenheid vormt met een hoofdgebouw, en daaraan in 

bouwkundig opzicht ondergeschikt is. 

 

1.27  bouwen 

plaatsen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of vergroten. 

 

1.28  bouwgrens 

de grens van een bouwvlak. 

 

1.29  bouwmarkt 

een al dan niet overdekt detailhandelsbedrijf, waarin een volledig of nagenoeg volledig 

assortiment aan bouwmaterialen en doe-het-zelfproducten uit voorraad wordt aangeboden. 

 

1.30  bouwperceel 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 

behorende bebouwing is toegelaten. 

 

1.31  bouwperceelgrens 

een grens van een bouwperceel. 

 

1.32  bouwvlak 

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

bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde, zijn toegelaten. 

 

1.33  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. 

 

1.34  consumentenvuurwerk 

vuurwerk dat is bestemd voor particulier gebruik. 



94  

    
_______________________________________________________________________________________________________________  
053700.15679.00  Adviesbureau RBOI 

  Rotterdam / Middelburg  

1.35  dakkapel 

een op een schuin dakvlak uitgebouwde uitstulping met een eigen dak, met dien verstande dat 

de onderzijde van de dakkapel ten minste 0,5 m boven de dakvoet is gelegen. 

 

1.36  dakvoet 

laagste punt van een schuin dak. 

 

1.37  deskundige 

een door het bevoegd gezag aan te wijzen onafhankelijke deskundige of commissie van 

deskundigen. 

 

1.38  detailhandel 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of 

leveren van goederen aan personen, die deze goederen kopen voor gebruik, verbruik of 

aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit. 

 

1.39  detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit van de bedrijfsactiviteiten 

detailhandel die niet zelfstandig is en rechtstreeks voortvloeit uit de hoofdactiviteit die is 

toegestaan, en ondergeschikt is aan die hoofdactiviteit.  

 

1.40  detailhandel in nevenassortiment 

detailhandel in goederen die geen onderdeel uitmaken van het hoofdassortiment dat is 

toegestaan. 

 

1.41  detailhandel in volumineuze goederen 

detailhandel in de volgende categorieën: 

a. detailhandel in brand- en explosiegevaarlijke goederen; 

b. detailhandel in auto's, boten, caravans, motoren, scooters, zwembaden, 

buitenspeelapparatuur, fitnessapparatuur, piano's surfplanken en tenten, grove 

bouwmaterialen, landbouwwerktuigen; 

c. tuincentra; 

d. bouwmarkten; 

e. grootschalige meubelbedrijven, al dan niet - in ondergeschikte mate - in combinatie met 

woninginrichting en stoffering, en detailhandel in keukens, badkamers, vloerbedekking, 

parket, zonwering en jacuzzi's. 

 

1.42  detailhandelsbedrijf 

een bedrijf waar als hoofdactiviteit detailhandel plaatsvindt. 

 

1.43  erf 

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een gebouw en 

dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, en de 

bestemming deze inrichting niet verbiedt. 

 

1.44  erker 

een uitgebouwd gedeelte van een woning aan een gevel. 

 

1.45  evenementen 

gebeurtenissen, gericht op een groot publiek, met betrekking tot kunst, sport, ontspanning en 

cultuur. 
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1.46  gebouw 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 

wanden omsloten ruimte vormt. 

 

1.47  geluidsgevoelige objecten 

woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen, zoals bedoeld 

in artikel 1 van de Wet geluidhinder. 

 

1.48  geluidzone - industrie 

een zone rond een industrieterrein zoals bedoeld in artikel 40 van de Wet geluidhinder, 

waarbuiten de geluidsbelasting vanwege dat terrein de waarde van 50 dB(A) niet te boven mag 

gaan. 

 

1.49  hoofdgebouw 

een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie, afmetingen of functie als hét of één 

van de belangrijkste bouwwerken valt aan te merken. 

 

1.50  horeca 

een bedrijf dat in zijn algemeenheid gericht is op het verstrekken van nachtverblijf en/of ter 

plaatse nuttigen van voedsel en/of dranken en/of het exploiteren van zaalaccommodatie. De 

volgende specifieke vormen worden onder horeca begrepen. Bij deze begrippen is een 

onderscheid gemaakt tussen licht, middel en zware horeca, welke in de regels wordt gebezigd. 

Tot de in de a t/m g genoemde begrippen worden mede begrepen de niet genoemde, maar naar 

aard, omvang en uitstraling op het woon- en leefmilieu vergelijkbare horecasoorten: 

 

Lichte horeca (categorie 1) 

a. winkelondersteunende/winkelgebonden horeca: horeca, waarbij de bedrijfsactiviteit is 

gericht op het al dan niet voor gebruik ter plaatse verstrekken van al dan niet in dezelfde 

onderneming bereide of bewerkte etenswaren en dranken, zoals een cafetaria/snackbar, 

shoarmazaak, automatiek, tearoom, conditorei, koffiehuis, coffeeshop, brasserie, ijssalon 

en waarbij de aard en omvang van de bedrijfsactiviteit past binnen een overwegend 

winkelgebied en geheel of overwegend is gebonden aan c.q. ondersteunend is voor de 

(winkel)functie van dat gebied, daarbij lettend op de aard en de ligging van de andere 

gebruiksvormen in en het karakter van het gebied; 

b. bedrijfsondersteunende/bedrijfsgebonden horeca: horeca, waarbij de bedrijfsactiviteit is 

gericht op het al dan niet voor gebruik ter plaatse verstrekken van al dan niet in dezelfde 

onderneming bereide of bewerkte etenswaren en dranken, waarbij de aard en omvang van 

de bedrijfsactiviteit past binnen een overwegend bedrijventerrein en geheel of overwegend 

is gebonden aan c.q. ondersteunend is voor de bedrijvenfunctie van dat gebied; 

c. restaurant/cafetaria/snackbar/shoarmazaak/automatiek: een bedrijf, dat in hoofdzaak 

bestaat uit het verstrekken van maaltijden voor gebruik ter plaatse en waarbij het 

verstrekken van dranken (daaraan) ondergeschikt is; 

d. zaalaccommodatie: een bedrijf, dat in hoofdzaak bestaat uit het verstrekken van 

gelegenheid tot het houden van bruiloften en partijen, alsmede tot het houden van 

congressen, conferenties en andere vergaderingen en waarbij het verstrekken van voedsel 

en dranken (daaraan) ondergeschikt is; 

e. daghoreca: een bedrijf (zoals een koffiehuis, brasserie, ijssalon) dat ondersteunend is aan 

en qua openingstijden in het algemeen vergelijkbaar is met detailhandelsvestigingen en in 

hoofdzaak bestaat uit het verstrekken c.q. snel serveren van kleinere maaltijden, broodjes, 

hapjes, ijs, gebak, koffie, thee en frisdranken met uitzondering van alcoholische dranken; 
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f. hotel: een bedrijf, dat in hoofdzaak bestaat uit het verstrekken van nachtverblijf en/of het 

exploiteren van zaalaccommodatie en waarbij het verstrekken van voedsel en dranken 

(daaraan) ondergeschikt is; 

g. pension: een gebouw, waarin op kleine schaal tegen vergoeding nachtverblijf wordt 

verstrekt, zonder exploitatie van zaalaccommodatie; 

 

middelzware horeca (categorie 2) 

h. bar/café/pub/grand-café/eetcafé of taverne: een zelfstandige, niet geheel of gedeeltelijk 

deel uitmakend van een hotel, restaurant of zaalaccommodatie voorkomende 

bedrijvigheid, die in hoofdzaak bestaat uit het verstrekken van dranken voor gebruik ter 

plaatse en waar het verstrekken van maaltijden daaraan ondergeschikt is; 

 

zware horeca (categorie 3) 

i. discotheek of dancing: een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van 

dranken voor consumptie ter plaatse, in combinatie met het doen beluisteren van 

overwegend mechanische muziek en het gelegenheid geven tot dansen, feesten en andere 

daarmee vergelijkbare evenementen. 

 

1.51  kantoor 

voorzieningen gericht op het verlenen van diensten op administratief, financieel, 

architectonisch, juridisch of een daarmee naar aard gelijk te stellen gebied, waarbij het publiek 

niet of slechts in ondergeschikte mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen. 

 

1.52  kap 

een constructie van één of meer dakvlakken met een helling van meer dan 30° en minder dan 

65°. 

 

1.53  NEN 

door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut uitgegeven norm, zoals deze luidde op het 

moment van vaststelling van het plan. 

 

1.54  nutsvoorzieningen 

voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, 

gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, 

telefooncellen, voorzieningen ten behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling en apparatuur 

voor telecommunicatie. 

 

1.55  ondergeschikt bouwdeel 

een buiten de gevel of de dakvlakken uitstekend ondergeschikt deel van een gebouw, zoals een 

liftopbouw, reclame-uitingen, technische installaties zoals een koelmotor of antenne, een 

dakvenster, een luifel, schoorsteen en een frans balkon, met uitzondering van een erker c.q. 

een uitgebouwd gedeelte van een gebouw (ter uitbreiding van het grondoppervlak op de 

begane grond). 

 

1.56  ondergronds bouwwerk 

een (gedeelte van een) bouwwerk, waarvan de vloer dan wel het laagst gelegen gedeelte van 

het bouwwerk is gelegen op ten minste 1,75 m beneden peil. 
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1.57  onderkomen 

een voor verblijf geschikte  – al dan niet aan de bestemming onttrokken – voer- en vaartuig, 

woonboot, ark, caravan en stacaravan, voor zover deze niet als bouwwerken zijn aan te 

merken, alsook een tent. 

 

1.58  overkapping 

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak. 

 

1.59  parkeervoorziening 

elke al dan niet overdekte stallinggelegenheid ten behoeve van gemotoriseerd verkeer. 

 

1.60  peil 

a. voor gebouwen, waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan de weg grenst: de hoogte van 

de weg ter plaatse van de hoofdtoegang; 

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

plaatse van de voorgevel; 

c. voor bouwwerken geen gebouw zijnde: de gemiddelde hoogte van het aansluitend 

afgewerkte terrein. 

 

1.61  platte afdekking 

een horizontaal vlak, ter afdekking van een gebouw, dat meer dan tweederde van het 

grondoppervlakte van het gebouw beslaat. 

 

1.62  professioneel vuurwerk 

vuurwerk, niet zijnde consumentenvuurwerk. 

 

1.63  prostitutie 

seksueel-erotische dienstverlening die, al dan niet zichtbaar vanaf de (openbare) weg, wordt 

aangeboden. 

 

1.64  seksinrichting 

het bedrijfsmatig – of in een omvang of frequentie die daarmee overeenkomt – gelegenheid 

bieden tot het ter plaatse, in een gebouw of in een vaartuig, verrichten van seksuele 

handelingen. 

 

1.65  standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten 

de standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten die van deze regels onderdeel uitmaakt. 

 

1.66  uitbouw 

een uit de gevel springend ondergeschikt deel van een woning bestaande uit één bouwlaag, 

zoals erkers, toegangsportalen, (bij)keukens en woon- en slaapgedeelten van een woning en 

dat rechtstreeks vanuit het hoofdgebouw toegankelijk is. 

 

1.67  verbeelding 

de digitale kaart met bijbehorende verklaring (NL.IMRO.0537.bpKATbttheen-VA01) waarop de 

bestemmingen van de in het plan begrepen gronden zijn aangegeven. 

 

1.68  verkoopvloeroppervlakte 

de vloeroppervlakte van voor het publiek toegankelijke winkelruimten. 
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1.69  voorgevel 

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw en als een gebouw met meer dan één zijde 

gekeerd is naar een weg dan worden de betreffende gevels aangemerkt als voorgevels. 

 

1.70  voorgevelrooilijn 

de lijn die samenvalt met de voorgevel(s) van een hoofdgebouw en met het denkbeeldige 

verlengde daarvan. 

 

1.71  waterstaatkundige kunstwerken 

werken, waaronder begrepen kunstwerken, verband houdend met de waterstaat, zoals 

dammen, dijken, sluizen, beschoeiingen, remmingswerken, uitgezonderd steigers.  

 

1.72  webwinkel 

een vorm van detailhandel waarbij het showen van de producten en de transactie, volledig 

online geschiedt. Het ter plaatse afhalen van de gekochte goederen is niet toegestaan.  

 

1.73  Wgh-inrichtingen 

bedrijven, zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht, die in belangrijke 

mate geluidshinder kunnen veroorzaken. 

 

1.74  woning 

een complex van ruimten, dat blijkens zijn indeling en inrichting uitsluitend bedoeld is voor de 

huisvesting van niet meer dan één afzonderlijk huishouden; onder woning wordt mede een 

zorgwoning begrepen. 

 

1.75  zijgevel 

een van de weg afgekeerde gevel van een hoofdgebouw, niet zijnde de achtergevel of 

voorgevel. 
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Artikel 2  Wijze van meten 

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

 

2.1  afstand 

de afstand tussen bouwwerken onderling alsmede de afstand van bouwwerken tot 

perceelgrenzen worden daar gemeten waar deze afstand het kleinst is. 

 

2.2  afstand tot de zijdelingse perceelgrens 

de kortst gemeten afstand van enig punt van een bouwwerk tot de zijdelingse perceelgrens, 

ondergeschikte bouwdelen niet meegerekend. 

 

2.3  bouwhoogte van een antenne-installatie 

a. ingeval van een vrijstaande (schotel)antenne-installatie: tussen het maaiveld en het 

hoogste punt van de (schotel)antenne-installatie; 

b. ingeval van een op of aan een bouwwerk gebouwde (schotel)antenne-installatie: tussen de 

voet van de (schotel)antenne-installatie en het hoogste punt van de 

(schotel)antenne-installatie. 

 

2.4  bouwhoogte van een bouwwerk 

vanaf het peil/maaiveld tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk, 

met uitzondering van ondergeschikte bouwdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de 

aard daarmee gelijk te stellen bouwdelen. 

 

2.5  lengte, breedte en diepte van een bouwwerk 

tussen (de lijnen, getrokken door) de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van 

gemeenschappelijke scheidingsmuren). 

 

2.6  dakhelling 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 

 

2.7  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.  

Ter verduidelijking: indien de goot/de druiplijn, het boeiboord of een daarmee gelijk te stellen 

constructiedeel lager zijn gemonteerd dan het snijvlak van de gevel en het dakvlak, geldt de 

hoogte tot aan het snijvlak. 

 

2.8  inhoud van een bouwwerk 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart 

van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 

 

2.9  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  vloeroppervlakte 

de gebruiksvloeroppervlakte volgens NEN 2580. 

 



100  

    
_______________________________________________________________________________________________________________  
053700.15679.00  Adviesbureau RBOI 

  Rotterdam / Middelburg  
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 

Artikel 3  Bedrijventerrein 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.1': bedrijven uit ten hoogste 

categorie 3.1 van de standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten; 

b. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.2': bedrijven uit ten hoogste 

categorie 3.2 van de standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten; 

c. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.1': bedrijven uit ten hoogste 

categorie 4.1 van de standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten; 

d. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.2': bedrijven uit ten hoogste 

categorie 4.2 van de standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten; 

e. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 5.1': bedrijven uit ten hoogste 

categorie 5.1 van de standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten; 

f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - laad-, los- en overslagbedrijf': 

tevens een laad-, los- en overslag bedrijf ten behoeve van de binnenvaart met SBI-code 

52242.3;  

g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - betonmortelcentrale': tevens 

een betonmortelcentrale met SBI-code 2363.2; 

h. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - vervaardiging 

voedingsmiddelen': tevens een bedrijf voor vervaardiging van overige voedingsmiddelen 

met SBI-code 1089; 

i. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - vuiloverslagstation': tevens 

een vuiloverslagstation met SBI-code 381.C; 

j. ter plaatse van de aanduiding 'waterzuiveringsinstallatie': tevens een 

waterzuiveringsinstallatie met SBI-code 3700.A2; 

k. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - visverwerkingsbedrijf': tevens 

een visverwerkingsbedrijf met SBI-code 102.3; 

l. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - machine- en apparatenfabriek': 

tevens een machine- en apparatenfabriek met SBI-code 27.2; 

m. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - vatenreconditioneringsbedrijf': 

tevens een vatenreconditioneringsbedrijf met SBI-code 2529.1; 

n. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - grondstoffenfabriek': tevens 

een organisch chemische grondstoffenfabriek met SBI-code 20141.A0; 

o. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - autosloperij': tevens een 

autosloperij met SBI-code 4677.0; 

p. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - 1': tevens detailhandel in 

volumineuze goederen als bedoeld in lid 1.41 onder b; 

q. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - 2': tevens detailhandel in 

volumineuze goederen als bedoeld in lid 1.41 onder e; 

r. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - 3': tevens detailhandel in 

volumineuze goederen als bedoeld in lid 1.41 onder d; 
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s. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - 4': tevens een showroom in 

grove bouwmaterialen, keukens, badkamers en sanitair; 

t. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - 5': tevens: 

1. detailhandel in volumineuze goederen als bedoeld in lid 1.41 onder d; 

2. ten hoogste één bedrijfsondersteunend horecabedrijf als bedoeld in lid 1.50 onder b 

met een vloeroppervlakte van ten hoogste 300 m2; 

3. kantoren met een vloeroppervlakte per kantoorunit van ten hoogste 400 m2; 

u. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel': tevens detailhandel; 

v. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning': tevens een bedrijfswoning; 

w. ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt van motorbrandstoffen zonder lpg': tevens een 

verkooppunt van motorbrandstoffen met uitzondering van de verkoop van lpg; 

x. ter plaatse van de aanduiding 'kantoor': tevens een kantoor; 

y. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van kantoor - 1': tevens een kantoor met 

een vloeroppervlakte van ten hoogste 1.700 m2; 

z. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - sportschool': tevens een 

sportschool, uitsluitend op de eerste verdieping en met een vloeroppervlakte van ten 

hoogste 1.350 m2; 

aa. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals toegangs- en ontsluitingswegen, 

laad- en losvoorzieningen, groen-, parkeer-, nutsvoorzieningen, energievoorzieningen en 

water. 

 

3.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

 

3.2.1  Gebouwen 

a. gebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd; 

b. de bouwhoogte van de gebouwen bedraagt ten minste de met de maatvoeringsaanduiding 

aangegeven minimale bouwhoogte; 

c. de bouwhoogte van de gebouwen bedraagt ten hoogste de met de maatvoeringaanduiding 

aangegeven maximale bouwhoogte; 

d. de totale oppervlakte van gebouwen en overkappingen bedraagt ten minste het met de 

maatvoeringaanduiding aangegeven bebouwingspercentage van het bouwperceel;  

e. de totale oppervlakte van gebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste het met de 

maatvoeringaanduiding aangegeven bebouwingspercentage van het bouwperceel;  

f. indien gebouwen niet in de bouwperceelgrens worden gebouwd, bedraagt de afstand van 

gebouwen tot de bouwperceelgrens ten minste 3 m; 

g. indien gebouwen op een bouwperceel niet aaneen worden gebouwd, geldt een onderlinge 

afstand van ten minste 3 m. 

 

ten aanzien van bedrijfswoningen geldt: 

h. een bedrijfswoning heeft een inhoud van ten hoogste 750 m³; 

i. bij de bedrijfswoning mag de oppervlakte van een hellend dakvlak maximaal 25% worden 

doorbroken met dakkapellen en dakvensters;  

j. de bedrijfswoning heeft een maximale goothoogte van 6 m en een maximale bouwhoogte 

van 10 m; 

k. de bedrijfswoning heeft een dakhelling van ten hoogste 52 graden; 

l. op aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij bedrijfswoningen, zijn op platte daken 

dakterrassen dan wel balkons toegestaan en zijn borstweringen toegestaan met een 

maximale hoogte van 1 m; 

m. bij de bedrijfswoning bedraagt het gezamenlijk grondoppervlak van de aan- en uitbouwen 

en bijgebouwen ten hoogste 25% van het gehele bijbehorende erf, de bebouwde 

oppervlakte daarvan inbegrepen, tot ten hoogste 50 m² met dien verstande dat ten minste 
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50% van het achtererf onbebouwd blijft; 

n. een bedrijfswoning kan integraal deel uitmaken van bedrijfsbebouwing, met dien verstande 

dat 3.2.1 onder i tot en met m hierop niet van toepassing is. 

 

3.2.2  Bouwwerken, geen gebouw zijnde 

a. de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de voorgevelrooilijn van het hoofdgebouw 

bedraagt ten hoogste 1 m, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 

'detailhandel volumineus' erfafscheidingen voor de voorgevelrooilijn niet zijn toegestaan; 

b. de bouwhoogte van erfafscheidingen elders bedraagt ten hoogste 2 m;  

c. de bouwhoogte van silo's ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke bouwaanduiding - silo 

27' en 'specifieke bouwaanduiding - silo 15' bedraagt ten hoogste respectievelijk 27 m en 

15 m; 

d. de bouwhoogte van masten ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke bouwaanduiding - 

mast 15', 'specifieke bouwaanduiding - mast 20' en 'specifieke bouwaanduiding - mast 42' 

bedraagt ten hoogste respectievelijk 15 m, 20 m en 42 m; 

e. de bouwhoogte van laad-, los- en overslaginstallaties ter plaatse van de aanduiding 

'specifieke vorm van bedrijf - betonmortelcentrale' bedraagt ten hoogste 30 m; 

f. de bouwhoogte van laad-, los- en overslaginstallaties ter plaatse van de aanduiding 

'specifieke vorm van bedrijf - laad-, los- en overslag bedrijf bedraagt ten hoogste 10 m; 

g. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, bedraagt binnen het 

bouwvlak ten hoogste de met de maatvoeringaanduiding aangegeven maximale 

bouwhoogte; 

h. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, bedraagt buiten het 

bouwvlak ten hoogste 3 m. 

 

3.3  Afwijken van de bouwregels 

3.3.1  Afwijken minimum bouwhoogte en/of bebouwingspercentage 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 3.2.1 onder b en/of d om 

een lagere bouwhoogte voor gebouwen en/of een lager bebouwingspercentage voor gebouwen 

en overkappingen toe te staan, met dien verstande dat: 

a. in geval van afwijken van het minimum bebouwingspercentage: het bestaande 

bebouwingspercentage van het bouwperceel niet afneemt; 

b. in geval van afwijken van de minimum bouwhoogte: met de nieuwbouw bestaande 

gebouwen en overkappingen met een lagere goothoogte vervangen worden of hier op 

aangesloten wordt, waarbij de bestaande bouwhoogte als minimummaat wordt 

aangehouden; 

c. de noodzaak om gebouwen en/of overkappingen met de betreffende omvang blijkt uit een 

door initiatiefnemer ingediend bedrijfsplan; 

d. de afwijkende maten ter plaatse stedenbouwkundig acceptabel zijn. 

 

3.4  Specifieke gebruiksregels 

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels: 

a. Bevi-inrichtingen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm 

van bedrijf - bevi'; 

b. activiteiten uit kolom 1 van de onderdelen C en D van de bijlage bij het Besluit 

milieueffectrapportage 1994 zijn niet toegestaan in de gevallen, zoals genoemd in kolom 2 

van de desbetreffende bijlage;  

c. per bedrijf wordt ten hoogste 50% van de bruto vloeroppervlakte als niet-zelfstandig 

kantoorvloeroppervlakte gebruikt, met een maximum van 2.000 m²; 

d. bij detailhandel in volumineuze goederen als bedoeld in lid 3.1 is detailhandel in 

nevenassortiment niet toegestaan; 
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e. bij overige bedrijven is detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit toegestaan, met 

dien verstande dat: 

1. er sprake is van ter plaatse vervaardigde artikelen; 

2. er geen sprake is van een naar buiten toe zichtbare uitstraling als winkel en; 

3. de oppervlakte van de fysieke uitstalruimte die gericht is op en/of toegankelijk is voor 

consumenten maximaal 25 m2 bedraagt. 

 

voor de opslag van goederen geldt dat: 

f. opslag van professioneel vuurwerk is niet toegestaan; 

g. opslag van goederen met een totale stapelhoogte van meer dan 3 m op onbebouwde 

gronden niet is toegestaan, met uitzondering van het volgende: 

1. de opslag van zand en grind ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van 

bedrijf - betonmortelcentrale' en 'specifieke vorm van bedrijf - laad-, los- en 

overslagbedrijf' is tot een hoogte van 6 m toegestaan; 

2. de opslag van overige goederen met een totale stapelhoogte van niet meer dan 5 m, 

mits dit als gevolg van een bouwwerk niet zichtbaar is vanaf de openbare ruimte. 

 

voor het parkeren geldt dat: 

h. parkeren plaats dient te vinden op het eigen terrein, waarbij parkeren op het dak of in een 

kelder is toegestaan; 

 

voor duurzame energiebeheer geldt dat: 

i. ten behoeve van de opwekking van zonne-energie en/of windenergie  het aanbrengen of 

plaatsen van installaties en/of voorzieningen is toegestaan; 

j. warmte-koude opslag in de grond niet is toegestaan; 

k. ten behoeve van gebouwisolatie en uit het oogpunt van regenwaterbuffer het aanbrengen 

van groen op het dak is toegestaan. 

 

3.5  Afwijken van de gebruiksregels 

3.5.1  Afwijken van de standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 3.1: 

a. om bedrijven toe te laten uit ten hoogste één categorie hoger dan in lid 3.1 genoemd, voor 

zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke 

werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) geacht kan worden te behoren tot de 

categorieën, zoals in lid 3.1 genoemd; 

b. om bedrijven toe te laten die niet in de standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn 

genoemd, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht 

kan worden te behoren tot de categorieën, zoals in lid 3.1 genoemd en deze bedrijven 

voorzien in voldoende parkeergelegenheid waarbij in ieder geval de parkeernormen als 

bedoeld in bijlage 2 in acht worden genomen. 

 

3.5.2  Detailhandel in volumineuze goederen 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 3.1 om detailhandel in 

volumineuze goederen toe te staan, met dien verstande dat: 

a. uitsluitend afwijking wordt verleend voor detailhandel in volumineuze goederen ter plaatse 

van de aanduiding 'detailhandel in volumineuze goederen'; 

b. door de initiatiefnemer een distributieplanologisch onderzoek wordt overlegd waaruit blijkt 

dat geen sprake is van ontwrichting van de detailhandelsstructuur; 

c. alvorens afwijking te verlenen advies wordt gevraagd van het Regionaal Economisch 

Overleg (REO). 
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3.5.3  Nevenassortiment bij detailhandel in volumineuze goederen 

Het bevoegd gezag kan afwijken van lid 3.4 onder d om de verkoop van nevenassortiment bij 

detailhandel in volumineuze goederen toe te staan, met dien verstande dat: 

a. het nevenassortiment past bij het hoofdassortiment; 

b. het nevenassortimentsdeel neemt niet meer ruimte in beslag dan 20% van het netto 

verkoopvloeroppervlak 

c. door de initiatiefnemer een distributieplanologisch onderzoek wordt overlegd waaruit blijkt 

dat geen sprake is van ontwrichting van de detailhandelsstructuur. 

 

3.5.4  Afwijken van parkeren op eigen terrein 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 3.4 om parkeren in het 

openbaar gebied toe te staan, mits wordt onderbouwd dat er voldoende parkeergelegenheid 

kan worden geboden in de directe omgeving. 

 

3.5.5  Warmte - koude opslag 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 3.4 om warmte - koude 

opsag in de grond toe te staan, mits middels onderzoek is aangetoond dat nabijgelegen 

bedrijven die reeds van warmte-koudeopslag gebruikmaken hiervan geen hinder ondervinden. 
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Artikel 4  Groen 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. groen, water, speelvoorzieningen en voet- en fietspaden, kunstwerken en straatmeubilair; 

b. geluidswal of –scherm; 

c. nutsvoorzieningen. 

 

4.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

4.2.1  Gebouwen 

a. op of in deze gronden worden uitsluitend gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen 

gebouwd; 

b. de goot- en bouwhoogte van nutsvoorzieningen bedraagt maximaal 3 m respectievelijk 4,5 

m; 

c. de oppervlakte van nutsvoorzieningen bedraagt ten hoogste 15 m² per voorziening. 

 

4.2.2  Bouwwerken, geen gebouw zijnde 

a. de hoogte van lichtmasten bedraagt ten hoogste 8 m; 

b. overkappingen zijn niet toegestaan; 

c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m. 
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Artikel 5  Maatschappelijk 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. maatschappelijke dienstverlening zoals bibliotheken, gezondheidszorg voor zover geen 

sprake is van een geluidgevoelig opject, jeugd-/kinder-/naschoolse opvang, openbare 

dienstverlening, religie, verenigingsleven, zorg en welzijnsinstelling; 

b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen-, parkeer-, nutsvoorzieningen 

en water. 

 

5.2  Bouwregels 

Op de gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

 

5.2.1  Gebouwen 

a. gebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd; 

b. de goothoogte en bouwhoogte van de gebouwen, bedraagt ten hoogste de met de 

maatvoeringaanduiding aangegeven hoogte; 

c. de totale oppervlakte van gebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste het met de 

maatvoeringaanduiding aangegeven bebouwingspercentage van het bouwperceel; indien 

geen bebouwingspercentage is aangegeven, geldt een bebouwingspercentage van 100 

voor het bouwperceel. 

 

5.2.2  Bouwwerken, geen gebouw zijnde 

a. de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de voorgevelrooilijn van het hoofdgebouw 

bedraagt ten hoogste 1 m; 

b. de bouwhoogte van erfafscheidingen elders bedraagt ten hoogste 2 m; 

c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m; 

d. de bouwhoogte van vlaggenmasten bedraagt ten hoogste 6 m, waarbij geldt dat per 

bouwperceel ten hoogste 2 vlaggenmasten worden geplaatst; 

e. overkappingen worden binnen het bouwvlak gebouwd. 
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Artikel 6  Verkeer 

6.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wegen met een (boven) lokale functie ontsluiting, ontsluitingswegen, opstelstroken, 

busstroken, fiets- en voetpaden; 

b. kruisingen, overbruggingen , tunnels en viaducten; 

c. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals verkeersvoorzieningen, 

geluidwerende voorzieningen, parkeer-, groen-, speel- en nutsvoorzieningen en water. 

 

6.2  Bouwregels 

Op de gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. op of in deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouw zijnde, worden 

gebouwd; 

b. overkappingen zijn niet toegestaan; 

c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, anders dan ten behoeve van de 

verkeersregeling, de verkeers- of wegaanduiding of de verlichting, bedraagt ten hoogste 4 

m. 

d. in afwijking van het bepaalde onder c. bedraagt de bouwhoogte van oplaadpunten voor 

elektronische (brom)fietsen 4,5 m. 

 

6.3  Specifieke gebruiksregels 

Tot een strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend, het gebruik van de gronden voor: 

a. het opslaan van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten, bouwmaterialen, 

werktuigen, machines of onderdelen hiervan; 

b. het opslaan van gebruiksklare of onklare voer- of vaartuigen of onderdelen hiervan; 

c. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van puin, vuil of andere vaste of vloeibare 

afvalstoffen; 

d. het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens. 
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Artikel 7  Verkeer - Verblijfsgebied 

7.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wegen en paden met een functie voor verblijf, alsmede ter ontsluiting van de nabijgelegen 

gronden; 

b. kruisingen, overbruggingen , tunnels en viaducten; 

c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - parkeren vrachtwagens' 

tevens voor het parkeren van vrachtwagens; 

d. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals verkeers-, groen-, speel-, parkeer-, 

nutsvoorzieningen en water. 

 

7.2  Bouwregels 

Op de gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

 

7.2.1  Gebouwen 

a. op of in of in deze gronden worden uitsluitend gebouwen ten behoeve van 

nutsvoorzieningen gebouwd; 

b. de  goot- en bouwhoogte van nutsvoorzieningen bedraagt maximaal 3 respectievelijk 4,5 

m;  

c. de oppervlakte van nutsvoorzieningen bedraagt ten hoogste 15 m² per voorziening. 

 

7.2.2  Bouwwerken, geen gebouw zijnde 

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, anders dan ten behoeve van de 

verkeersregeling, de verkeers- of wegaanduiding of de verlichting, bedraagt ten hoogste 4 

m. 

b. in afwijking van het bepaalde onder a. bedraagt de bouwhoogte van oplaadpunten voor 

elektronische (brom)fietsen 4,5 m. 

c. overkappingen zijn niet toegestaan. 

 

7.3  Specifieke gebruiksregels 

Tot een strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend, het gebruik van de gronden voor: 

a. het opslaan van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten, bouwmaterialen, 

werktuigen, machines of onderdelen hiervan; 

b. het opslaan van gebruiksklare of onklare voer- of vaartuigen of onderdelen hiervan; 

c. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van puin, vuil of andere vaste of vloeibare 

afvalstoffen; 

d. het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens. 
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Artikel 8  Water 

8.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. de waterhuishouding en de waterberging; 

b. waterstaatkundige kunstwerken en voorzieningen; 

c. verkeer te water; 

d. loswal; 

e. infiltratievoorzieningen; 

f. kruisingen en overbruggingen ten behoeve van verkeersdoeleinden. 

 

8.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouw zijnde, worden gebouwd; 

b. de hoogte van waterstaatkundige kunstwerken bedraagt ten hoogste 3 m te rekenen vanaf 

de bovenkant van het talud; 

c. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m. 

 

8.3  Specifieke gebruiksregels 

Tot strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden als ligplaats voor 

woonschepen en onderkomens. 

 

8.4  Afwijken van de gebruiksregels 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning af wijken van het bepaalde in lid 8.3 

waarbij ligplaatsen voor onderkomens kunnen worden aangewezen voor het aanleggen, 

afmeren of afgemeerd houden van (plezier)vaartuigen, mede ten behoeve van beperkte 

overnachtingsmogelijkheden voor passerende waterrecreanten, mits daardoor de in lid 8.1 

genoemde functies niet onevenredig worden aangetast. 
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Artikel 9  Leiding - Afvalwater 

9.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Leiding - Afvalwater' aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaar 

voorkomende bestemmingen - mede bestemd voor: 

a. een afvalwatertransportleiding met een diameter van ten hoogste 1500 mm, met daarbij 

behorende: 

1. veiligheidszones; 

2. bouwwerken, geen gebouw zijnde ten behoeve van een afvalwatertransportleiding.   

 

9.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. in afwijking van het bepaalde bij de andere aldaar voorkomende bestemming(en) mogen 

op of in deze gronden, binnen de belemmeringenstrook aan weerszijden van de leidingen, 

geen gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde worden gebouwd, anders dan 

bouwwerken, geen gebouw zijnde ten behoeve van een afvalwatertransportleiding; 

b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde ten behoeve van een 

watertransportleiding bedraagt ten hoogste 3 m; 

c. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag - met 

inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels - 

uitsluitend worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, 

vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor 

zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de 

bestaande fundering.  

 

9.3  Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 9.2 

onder a en c, indien: 

a. de bij de betrokken bestemming behorende bouwregels in acht worden genomen en;  

b. het belang van de leiding(en) door de bouwactiviteiten niet onevenredig wordt geschaad. 

 

9.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 

zijnde, of van werkzaamheden 

9.4.1  Verbod 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Leiding - Afvalwater' en de 

bijbehorende bebouwingsvrije zone werkzaamheden uit te voeren zonder of in afwijking van 

een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden:  

a. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere 

oppervlakteverhardingen; 

b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen; 

c. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de bestemmingsomschrijving is 

aangegeven, en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties 

of apparatuur; 

d. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 

e. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, 

mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; 

f. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren; 

g. het permanent opslaan van goederen.  
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9.4.2  Uitzonderingen 

Het verbod van sublid 9.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: 

a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor wordt afgeweken van de 

regels, als bedoeld in lid 9.3 of; 

b. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen of; 

c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan. 

 

9.4.3  Voorwaarden 

De werken en werkzaamheden, als bedoeld in lid 9.1, zijn slechts toelaatbaar, indien het 

leidingbelang daardoor niet onevenredig wordt geschaad.  

Alvorens te beslissen op een aanvraag voor het aanleggen wint het bevoegd gezag schriftelijk 

advies in bij de leidingbeheerder. Het vermelde advies betreft de belangen in verband met de 

veilige ligging van de leiding en het voorkomen van schade aan de leiding.   
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Artikel 10  Leiding - Effluent 

10.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Leiding - Effluent' aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaar 

voorkomende bestemmingen - mede bestemd voor: 

a. een effluentleiding met een diameter van ten hoogste 1600 mm, met daarbij behorende: 

1. veiligheidszones; 

2. bouwwerken, geen gebouw zijnde ten behoeve van een watertransportleiding.   

 

10.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. in afwijking van het bepaalde bij de andere aldaar voorkomende bestemming(en) mogen 

op of in deze gronden, binnen de belemmeringenstrook aan weerszijden van de leidingen, 

geen gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde worden gebouwd, anders dan 

bouwwerken, geen gebouw zijnde ten behoeve van een watertransportleiding; 

b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde ten behoeve van een effluentleiding 

bedraagt ten hoogste 3 m; 

c. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag - met 

inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels - 

uitsluitend worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, 

vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor 

zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de 

bestaande fundering.  

 

10.3  Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 10.2 

onder a en c, indien: 

a. de bij de betrokken bestemming behorende bouwregels in acht worden genomen en;  

b. het belang van de leiding(en) door de bouwactiviteiten niet onevenredig wordt geschaad. 

 

10.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 

zijnde, of van werkzaamheden 

10.4.1  Verbod 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Leiding - Effluent' en de bijbehorende 

bebouwingsvrije zone werkzaamheden uit te voeren zonder of in afwijking van een 

omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden:  

a. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere 

oppervlakteverhardingen; 

b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen; 

c. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de bestemmingsomschrijving is 

aangegeven, en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties 

of apparatuur; 

d. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 

e. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, 

mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; 

f. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren; 

g. het permanent opslaan van goederen.  
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10.4.2  Uitzonderingen 

Het verbod van sublid 10.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: 

a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor wordt afgeweken van de 

regels, als bedoeld in lid 10.3 of; 

b. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen of; 

c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan. 

 

10.4.3  Voorwaarden 

De werken en werkzaamheden, als bedoeld in lid 10.1, zijn slechts toelaatbaar, indien het 

leidingbelang daardoor niet onevenredig wordt geschaad.  

Alvorens te beslissen op een aanvraag voor het aanleggen wint het bevoegd gezag schriftelijk 

advies in bij de leidingbeheerder. Het vermelde advies betreft de belangen in verband met de 

veilige ligging van de leiding en het voorkomen van schade aan de leiding.   
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Artikel 11  Leiding - Riool 

11.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Leiding - Riool' aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaar 

voorkomende bestemmingen - mede bestemd voor: 

a. een rioolpersleiding met een diameter van ten hoogste 600 mm, met daarbij behorende: 

1. veiligheidszones; 

2. bouwwerken, geen gebouw zijnde ten behoeve van een watertransportleiding.   

 

11.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. in afwijking van het bepaalde bij de andere aldaar voorkomende bestemming(en) mogen 

op of in deze gronden, binnen de belemmeringenstrook aan weerszijden van de leidingen, 

geen gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde worden gebouwd, anders dan 

bouwwerken, geen gebouw zijnde ten behoeve van een watertransportleiding; 

b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde ten behoeve van een rioolpersleiding 

bedraagt ten hoogste 3 m; 

c. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag - met 

inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels - 

uitsluitend worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, 

vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor 

zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de 

bestaande fundering.  

 

11.3  Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 11.2 

onder a en c, indien: 

a. de bij de betrokken bestemming behorende bouwregels in acht worden genomen en;  

b. het belang van de leiding(en) door de bouwactiviteiten niet onevenredig wordt geschaad. 

 

11.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 

zijnde, of van werkzaamheden 

11.4.1  Verbod 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Leiding - Riool' en de bijbehorende 

bebouwingsvrije zone werkzaamheden uit te voeren zonder of in afwijking van een 

omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden:  

a. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere 

oppervlakteverhardingen; 

b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen; 

c. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de bestemmingsomschrijving is 

aangegeven, en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties 

of apparatuur; 

d. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 

e. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, 

mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; 

f. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren; 

g. het permanent opslaan van goederen.  
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11.4.2  Uitzonderingen 

Het verbod van sublid 11.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: 

a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor wordt afgeweken van de 

regels, als bedoeld in lid 11.3 of; 

b. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen of; 

c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan. 

 

11.4.3  Voorwaarden 

De werken en werkzaamheden, als bedoeld in lid 11.1, zijn slechts toelaatbaar, indien het 

leidingbelang daardoor niet onevenredig wordt geschaad.  

Alvorens te beslissen op een aanvraag voor het aanleggen wint het bevoegd gezag schriftelijk 

advies in bij de leidingbeheerder. Het vermelde advies betreft de belangen in verband met de 

veilige ligging van de leiding en het voorkomen van schade aan de leiding.   
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Artikel 12  Waarde - Archeologisch verwachtingsgebied 

12.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologisch verwachtingsgebied' aangewezen gronden zijn, behalve voor 

de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor bescherming en veiligstelling van de 

archeologische waarden. 

 

12.2  Bouwregels 

Op deze gronden mogen, overeenkomstig de planregels die gelden voor de andere op deze 

gronden voorkomende bestemmingen bouwwerken worden gebouwd, indien: 

a. er sprake is van:  

1. bouwwerken ter vervanging of vernieuwing van bestaande bouwwerken, waarbij alleen 

de bestaande fundering wordt benut, of; 

2. het oprichten of uitbreiden van bouwwerken waarbij de oppervlakte van de fundering 

maximaal 100 m² bedraagt, of; 

3. het oprichten of uitbreiden van bouwwerken, zonder dat er grondwerkzaamheden 

dieper dan 0,3 m moeten worden uitgevoerd, of 

b. uit vooroverleg is gebleken dat op basis van bureauonderzoek of inventariserend 

veldonderzoek van het bevoegd gezag blijkt dat de in lid 12.1 omschreven archeologische 

waarden niet onevenredig (kunnen) worden geschaad; of 

c. op basis van archeologisch onderzoek, weergegeven in een rapport dat voldoet aan de 

vigerende Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, in voldoende mate is vastgesteld dat er 

geen archeologische waarden aanwezig zijn, of  

d. op basis van archeologisch onderzoek, weergegeven in een rapport dat voldoet aan de 

vigerende Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, in voldoende mate is vastgesteld dat 

de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden geschaad; of  

e. op basis van archeologisch onderzoek, weergegeven in een rapport dat voldoet aan de 

vigerende Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, in voldoende mate is vastgesteld dat 

de archeologische waarden door bouwactiviteiten kunnen worden verstoord, maar de 

volgende voorwaarden in acht genomen worden:  

1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische 

resten in de bodem kunnen worden behouden, en/ of 

2. een verplichting tot het doen van opgravingen, en/ of 

3. een verplichting de uitvoering van bouwactiviteiten te laten begeleiden door een 

archeologisch deskundige met opgravingsbevoegdheid. 

 

12.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 

zijnde, of van werkzaamheden 

12.3.1  Verbod 

Het is verboden op of in deze gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning 

voor het uitvoeren van werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden uit te voeren:  

a. grondwerkzaamheden, waartoe wordt gerekend: afgraven, woelen, mengen, diepploegen, 

egaliseren en ontginnen van gronden, alsmede het vergraven, verruimen, verleggen of 

dempen van sloten en andere waterlopen en het aanleggen van drainage;  

b. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en 

daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;  

c. het verlagen van het waterpeil;  

d. het ophogen van de bodem met meer dan 0,50 m; 

e. het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pompputten; 

f. het uitvoeren van heiwerken en/of indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem; 

g. het aanleggen van bos of boomgaard, of het rooien van bos of boomgaard waarbij stobben 

worden verwijderd; 
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h. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, voet-, ruiter- of rijwielpaden, banen of 

parkeergelegenheden en het aanleggen van andere oppervlakteverhardingen. 

 

12.3.2  Uitzonderingen 

Het verbod als bedoeld in sublid 12.3.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden 

indien:  

a. uit vooroverleg is gebleken dat op basis van bureauonderzoek of inventariserend 

veldonderzoek van het bevoegd gezag blijkt dat de in lid 12.1 omschreven archeologische 

waarden niet onevenredig (kunnen) worden geschaad; of 

b. het werkzaamheden in de bodem betreffen tot een diepte van 0,3 m onder het peil of het 

gebied van de werken een omvang heeft die kleiner is dan 100 m², of 

c. het gaat om onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen en 

beplantingen en werkzaamheden binnen bestaande tracés van kabels, leidingen en 

rioleringen waarbij niet dieper gegraven wordt dan de bestaande verstoringsdiepte, of  

d. op basis van inventariserend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat op 

de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, of  

e. de werken en werkzaamheden ten dienste van archeologisch onderzoek worden 

uitgevoerd, of 

f. de werken en werkzaamheden:  

1. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de vaststelling van dit bestemmingsplan; 

2. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning voor 

het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden of een 

ontgrondingsvergunning; 

 

12.3.3  Voorwaarden 

Een omgevingsvergunning als bedoeld in sublid 12.3.1 wordt slechts verleend indien: 

a. op basis van archeologisch onderzoek, weergegeven in een rapport dat voldoet aan de 

vigerende Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, is aangetoond dat er geen 

archeologische waarden aanwezig zijn, of  

b. op basis van archeologisch onderzoek, weergegeven in een rapport dat voldoet aan de 

vigerende Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, is aangetoond dat de archeologische 

waarden door de werken en werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad, of 

c. de volgende voorwaarden in acht genomen worden indien, op basis van archeologisch 

onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken en 

werkzaamheden kunnen worden verstoord:  

1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische 

resten in de bodem kunnen worden behouden, of 

2. een verplichting tot het doen van opgravingen, of 

3. een verplichting de uitvoering van werken en werkzaamheden te laten begeleiden door 

een archeologische deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg 

conform de vigerende Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie. 

 

12.4  Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen in die zin dat de verbeelding 

wordt gewijzigd door een of meerdere bestemmingsvlakken of gedeeltes daarvan met de 

dubbelbestemming 'Waarde - Archeologisch verwachtingsgebied' van de planverbeelding te 

wijzigen in 'Waarde - Archeologie' indien uit archeologisch onderzoek blijkt dat ter plaatse 

archeologische waarden aanwezig zijn. Tevens zijn Burgemeester en wethouders bevoegd het 

plan te wijzigen door op de verbeelding de gronden met de bestemming Waarde - 

Archeologisch verwachtingsgebied geheel of gedeeltelijk te doen vervallen of van omvang te  
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veranderen indien op basis van aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is 

aangetoond dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, 

dan wel er niet langer archeologische bescherming of zorg nodig is. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

Artikel 13  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 14  Algemene bouwregels 

14.1  Overschrijding bouwgrenzen 

Bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen in afwijking van aanduidingsgrenzen, 

aanduidingen en bestemmingsregels worden overschreden door: 

a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, 

funderingen, entreeportalen, veranda's en afdaken, mits de overschrijding ten hoogste 2,5 

m bedraagt; 

b. andere ondergeschikte bouwdelen van gebouwen, mits de overschrijding ten hoogste 1,5 

m bedraagt; 

c. technische installaties, mits: 

1. deze bouwdelen indien mogelijk uit het zicht vanaf de openbare ruite en van 

omwonenden worden geplaatst; 

2. de overschrijding ten hoogste 1,5 m bedraagt. 

 

14.2  Overschrijding hoogtematen 

De maximale bouwhoogte van gebouwen mag worden overschreden door dakopbouwen, 

liftopbouwen en technische installaties, met dien verstande dat: 

a. de overschrijding ten hoogste 3 m bedraagt 

b. de overschrijding niet meer bedraagt dan 1/3 van de onderliggende bouwlaag met een 

maximum van 100 m2. 

 

14.3  Bestaande maten 

Met betrekking tot bestaande maten geldt het volgende: 

a. voor een bouwwerk, dat bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op 

het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, 

dan wel gebouwd kan worden en dat in het plan ingevolge de bestemming is toegelaten, 

maar waarvan de bestaande afstands-, hoogte- en/of oppervlaktematen afwijken van de 

bouwregels van de betreffende bestemming in hoofdstuk 2 en de aanduidingsregels in 

artikel 15, geldt dat:  

1. bestaande maten, die meer bedragen dan de opgenomen maximummaat die is 

voorgeschreven, mogen worden aangehouden; 

2. bestaande maten, die minder bedragen dan de opgenomen minimummaat die is 

voorgeschreven, mogen worden aangehouden; 

b. op een bouwwerk als hiervoor bedoeld, is het overgangsrecht bouwwerken als opgenomen 

in dit plan niet van toepassing. 

 

14.4  Ondergronds bouwen 

14.4.1  Ondergrondse werken 

Voor het uitvoeren van ondergrondse werken, geen bouwwerk zijnde en voor het uitvoeren van 

werkzaamheden gelden, behoudens in deze regels opgenomen afwijkingen, geen beperkingen. 

 

14.4.2  Ondergrondse bouwwerken 

Voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken, gelden de volgende bepalingen, tenzij in de 

regels anders is opgenomen: 

a. ondergrondse bouwwerken zijn toegestaan binnen de bestemmingen Groen, Verkeer en 

Verkeer - Verblijfsgebied; 

b. binnen de overige bestemmingen zijn ondergrondse bouwwerken toegestaan binnen het 

bouwvlak;  

c. de ondergrondse bouwdiepte van de ondergrondse bouwwerken bedraagt maximaal 4 m 

onder maaiveld; 
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d. bij het berekenen van de bebouwingspercentages, of van het maximaal te bebouwen 

oppervlak, wordt de oppervlakte van ondergrondse gebouwen mede in aanmerking 

genomen. 

 

14.4.3  Afwijken van de regels 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 14.4.2 

onder c voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken met een ondergrondse bouwdiepte 

van maximaal 10 m onder maaiveld onder de voorwaarde dat de waterhuishouding niet wordt 

verstoord. 

 

14.5  Tijdelijke bouwwerken 

Voor het plaatsen van één of meer tijdelijke bouwwerken op de bouwplaats voor de duur van 

bouwwerkzaamheden, gelden de volgende bepalingen, tenzij in de regels anders is 

opgenomen: 

a. het verkeer ondervindt geen onevenredige hinder van het bouwwerk; 

b. het bouwwerk legt geen onevenredig beslag op de openbare parkeergelegenheid; 

c. de sociale veiligheid wordt niet onevenredig bedreigd door het bouwwerk; 

d. er ontstaat geen onevenredige schade aan de openbare groenvoorziening of er wordt een 

onevenredig beslag gelegd op de openbare groenvoorziening. 
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Artikel 15  Algemene aanduidingsregels 

15.1  beeldkwaliteitsgebied - 1 

15.1.1  Gebiedsregeling 

Ter plaatse van de aanduiding beeldkwaliteitsgebied - 1 gelden in aanvulling op en (indien van 

toepassing) in afwijking van hoofdstuk 2 de volgende regels: 

a. hoofdgebouwen worden voor minimaal 80% in de voorgevelrooilijn gebouwd; 

b. per bouwperceel zijn ten hoogste 3 vlaggenmasten toegestaan, met dien verstande dat de 

bouwhoogte ten hoogste 6 m bedraagt; 

c. per bouwperceel is ten hoogste één reclamezuil toegestaan, met dien verstande dat de 

bouwhoogte ten hoogste 6 m bedraagt en de oppervlakte ten hoogste 3 m² bedraagt;  

d. buitenopslag van goederen in het zicht van de openbare ruimte is niet toegestaan; 

e. een loadingdock aan de openbare weg is niet toegestaan. 

 

15.1.2  Afwijken van het bebouwingspercentage in de voorgevelrooilijn 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 15.1.1 onder a om om 

hoofdgebouwen toe te staan die voor minder dan 80% in de voorgevelrooilijn gebouwd zijn, 

met dien verstande dat: 

a. het bestaande percentage waarmee gebouwen in de voorgevelrooilijn gebouwd zijn niet 

afneemt; 

b. de noodzaak om gebouwen met een afwijkend percentage in de rooilijn te bouwen blijkt uit 

een door initiatiefnemer ingediend bedrijfsplan; 

c. de afwijkende maten ter plaatse stedenbouwkundig acceptabel zijn. 

 

15.2  beeldkwaliteitsgebied - 2 

15.2.1  Gebiedsregeling 

Ter plaatse van de aanduiding beeldkwaliteitsgebied - 2 gelden in aanvulling op en (indien van 

toepassing) in afwijking van hoofdstuk 2 de volgende regels: 

a. hoofdgebouwen worden voor minimaal 80% in de voorgevelrooilijn gebouwd; 

b. per bouwperceel zijn ten hoogste 3 vlaggenmasten toegestaan, met dien verstande dat de 

bouwhoogte ten hoogste 6 m bedraagt; 

c. per bouwperceel is ten hoogste één reclamezuil toegestaan, met dien verstande dat de 

bouwhoogte ten hoogste 6 m bedraagt en de oppervlakte ten hoogste 3 m² bedraagt;  

d. buitenopslag van goederen in het zicht van de openbare ruimte is niet toegestaan; 

e. een loadingdock aan de openbare weg is niet toegestaan. 

 

15.2.2  Afwijken van het bebouwingspercentage in de voorgevelrooilijn 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 15.2.1 onder a om om 

hoofdgebouwen toe te staan die voor minder dan 80% in de voorgevelrooilijn gebouwd zijn, 

met dien verstande dat: 

a. het bestaande percentage waarmee gebouwen in de voorgevelrooilijn gebouwd zijn niet 

afneemt; 

b. de noodzaak om gebouwen met een afwijkend percentage in de rooilijn te bouwen blijkt uit 

een door initiatiefnemer ingediend bedrijfsplan; 

c. de afwijkende maten ter plaatse stedenbouwkundig acceptabel zijn. 
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15.3  beeldkwaliteitsgebied - 3 

15.3.1  Gebiedsregeling 

Ter plaatse van de aanduiding beeldkwaliteitsgebied - 3 gelden in aanvulling op en (indien van 

toepassing) in afwijking van hoofdstuk 2 de volgende regels: 

a. hoofdgebouwen worden voor minimaal 80% in de voorgevelrooilijn gebouwd; 

b. erfafscheidingen voor de voorgevelrooilijn zijn niet toegestaan; 

c. reclame-uitingen anders dan geïntegreerd in het hoofdgebouw zijn niet toegestaan; 

d. een loadingdock aan de openbare weg is niet toegestaan. 

 

15.3.2  Afwijken van het bebouwingspercentage in de voorgevelrooilijn 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 15.3.1 onder a om om 

hoofdgebouwen toe te staan die voor minder dan 80% in de voorgevelrooilijn gebouwd zijn, 

met dien verstande dat: 

a. het bestaande percentage waarmee gebouwen in de voorgevelrooilijn gebouwd zijn niet 

afneemt; 

b. de noodzaak om gebouwen met een afwijkend percentage in de rooilijn te bouwen blijkt uit 

een door initiatiefnemer ingediend bedrijfsplan; 

c. de afwijkende maten ter plaatse stedenbouwkundig acceptabel zijn. 

 

15.4  beeldkwaliteitsgebied - 4 

15.4.1  Gebiedsregeling 

Ter plaatse van de aanduiding beeldkwaliteitsgebied - 4 gelden in aanvulling op en (indien van 

toepassing) in afwijking van hoofdstuk 2 de volgende regels: 

a. hoofdgebouwen worden voor minimaal 80% in de voorgevelrooilijn gebouwd; 

b. erfafscheidingen voor de voorgevelrooilijn zijn niet toegestaan; 

c. reclame-uitingen anders dan geïntegreerd in het hoofdgebouw zijn niet toegestaan; 

d. buitenopslag van goederen in het zicht vanaf de N206 is niet toegestaan. 

e. een loadingdock aan de openbare weg is niet toegestaan. 

 

15.4.2  Afwijken van het bebouwingspercentage in de voorgevelrooilijn 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 15.4.1 onder a om om 

hoofdgebouwen toe te staan die voor minder dan 80% in de voorgevelrooilijn gebouwd zijn, 

met dien verstande dat: 

a. het bestaande percentage waarmee gebouwen in de voorgevelrooilijn gebouwd zijn niet 

afneemt; 

b. de noodzaak om gebouwen met een afwijkend percentage in de rooilijn te bouwen blijkt uit 

een door initiatiefnemer ingediend bedrijfsplan; 

c. de afwijkende maten ter plaatse stedenbouwkundig acceptabel zijn. 

 

15.5  beeldkwaliteitsgebied - 5 

15.5.1  Gebiedsregeling 

Ter plaatse van de aanduiding beeldkwaliteitsgebied - 5 gelden in aanvulling op en (indien van 

toepassing) in afwijking van hoofdstuk 2 de volgende regels: 

a. hoofdgebouwen worden voor minimaal 80% in de voorgevelrooilijn gebouwd; 

b. per bouwperceel zijn ten hoogste 3 vlaggenmasten toegestaan, met dien verstande dat de 

bouwhoogte ten hoogste 6 m bedraagt; 

c. per bouwperceel is ten hoogste één reclamezuil toegestaan, met dien verstande dat de 

bouwhoogte ten hoogste 6 m bedraagt en de oppervlakte ten hoogste 3 m² bedraagt. 
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15.5.2  Afwijken van de gebiedsregeling 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 15.5.1 

onder a, om hoofdgebouwen toe te staan die voor minimaal 40% in de voorgevelrooilijn zijn 

gebouwd. 

 

15.6  beeldkwaliteitsgebied - 6 

15.6.1  Gebiedsregeling 

Ter plaatse van de aanduiding beeldkwaliteitsgebied - 6 gelden in aanvulling op en (indien van 

toepassing) in afwijking van hoofdstuk 2 de volgende regels: 

a. per bouwperceel zijn ten hoogste 3 vlaggenmasten toegestaan, met dien verstande dat de 

bouwhoogte ten hoogste 6 m bedraagt; 

b. per bouwperceel is ten hoogste één reclamezuil toegestaan, met dien verstande dat de 

bouwhoogte ten hoogste 6 m bedraagt en de oppervlakte ten hoogste 3 m² bedraagt. 

 

15.6.2  Afwijken van het bebouwingspercentage in de voorgevelrooilijn 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 15.6.1 onder a om om 

hoofdgebouwen toe te staan die voor minder dan 80% in de voorgevelrooilijn gebouwd zijn, 

met dien verstande dat: 

a. het bestaande percentage waarmee gebouwen in de voorgevelrooilijn gebouwd zijn niet 

afneemt; 

b. de noodzaak om gebouwen met een afwijkend percentage in de rooilijn te bouwen blijkt uit 

een door initiatiefnemer ingediend bedrijfsplan; 

c. de afwijkende maten ter plaatse stedenbouwkundig acceptabel zijn. 

 

15.7  beeldkwaliteitsgebied - 7 

15.7.1  Gebiedsregeling 

Ter plaatse van de aanduiding beeldkwaliteitsgebied - 7 gelden in aanvulling op en (indien van 

toepassing) in afwijking van hoofdstuk 2 de volgende regels: 

a. hoofdgebouwen worden voor minimaal 80% in de voorgevelrooilijn gebouwd; 

b. per bouwperceel zijn ten hoogste 3 vlaggenmasten toegestaan, met dien verstande dat de 

bouwhoogte ten hoogste 6 m bedraagt; 

c. per bouwperceel is ten hoogste één reclamezuil toegestaan, met dien verstande dat de 

bouwhoogte ten hoogste 6 m bedraagt en de oppervlakte ten hoogste 3 m² bedraagt. 

 

15.7.2  Afwijken van het bebouwingspercentage in de voorgevelrooilijn 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 15.7.1 onder a om om 

hoofdgebouwen toe te staan die voor minder dan 80% in de voorgevelrooilijn gebouwd zijn, 

met dien verstande dat: 

a. het bestaande percentage waarmee gebouwen in de voorgevelrooilijn gebouwd zijn niet 

afneemt; 

b. de noodzaak om gebouwen met een afwijkend percentage in de rooilijn te bouwen blijkt uit 

een door initiatiefnemer ingediend bedrijfsplan; 

c. de afwijkende maten ter plaatse stedenbouwkundig acceptabel zijn. 
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Artikel 16  Algemene afwijkingsregels 

16.1  wro-zone - afwijkingsgebied - 1 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 3.2 om gebouwen toe te 

staan met een hoogte van 15 meter ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - afwijkingsgebied 

- 1', met dien verstande dat in ieder geval de parkeernormen als bedoeld in bijlage 2 in acht 

worden genomen. 

 

16.2  wro-zone - afwijkingsgebied - 2 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 3.2 om gebouwen toe te 

staan met een hoogte van 18 meter op een afstand van 4,75 m van de bouwgrens ter plaatse 

van de aanduiding 'wro-zone - afwijkingsgebied - 2', met dien verstande dat: 

a. geen afstand aangehouden hoeft te worden tot de bouwgrens aan de gevelzijde die 

gekeerd is naar het water van het Uitwateringskanaal en Noordwijkervaart (of Maandagse 

watering); 

b. in ieder geval de parkeernormen als bedoeld in bijlage 2 in acht worden genomen. 

 

16.3  wro-zone - afwijkingsgebied - 3 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 3.2 om gebouwen toe te 

staan met een hoogte van 24 meter op een afstand van 9,5 m van de bouwgrens ter plaatse van 

de aanduiding 'wro-zone - afwijkingsgebied - 3', met dien verstande dat: 

a. geen afstand aangehouden hoeft te worden tot de bouwgrens aan de gevelzijde die 

gekeerd is naar het water van het Uitwateringskanaal en Noordwijkervaart (of Maandagse 

watering); 

a. geen afstand aangehouden hoeft te worden tot de bouwgrens aan de gevelzijde die 

gekeerd is naar de N206; 

b. voor de gronden aan de Ambachtsweg 2, alleen gebruik wordt gemaakt van de 

afwijkingsbevoegdheid indien de bestemming ter plaatse is gewijzigd in Bedrijventerrein; 

c. in ieder geval de parkeernormen als bedoeld in bijlage 2 in acht worden genomen. 

 

16.4  wro-zone - afwijkingsgebied - 4 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 3.1 om ter plaatse van 

de aanduiding 'wro-zone - afwijkingsgebied - 4' bedrijven toe te staan ten behoeve van 

prostitutie, met dien verstande dat: 

a. het geen raam- of straatprostitutie betreft; 

b. het geen horecabedrijf betreft, tenzij als ondergeschikt onderdeel van het 

prostitutiebedrijf; 

c. de bedrijfsvloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 50 m²; 

d. de activiteit gelet op de aard en invloed ervan, niet leidt tot een onevenredige aantasting 

van het karakter van de omgeving met dien verstande dat bij de beoordeling de volgende 

aspecten worden betrokken: 

1. het voorkomen of beperken van overlast op de omgeving; 

2. de aard van de activiteit, te weten een overwegende avond- of nachtactiviteit; 

3. de openbare orde; 

4. de verkeers-, sociale en brandveiligheid; 

5. het voorkomen of beperken van een verkeersaantrekkende werking; 

6. het voorkomen of beperken van een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimte. 
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Artikel 17  Algemene wijzigingsregels 

17.1  wro-zone - wijzigingsgebied 1 

Burgemeester en wethouders kunnen ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - 

wijzigingsgebied 1' het plan wijzigen naar de bestemming 'Verkeer', met dien verstande dat de 

bestemming uitsluitend wordt gewijzigd ten behoeve van een verbeterde afwikkeling van het 

verkeer ter plaatse.  

 

17.2  wro-zone - wijzigingsgebied 2 

Burgemeester en wethouders kunnen ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - 

wijzigingsgebied 2' het plan wijzigen naar de bestemming 'Water', met dien verstande dat de 

bestemming uitsluitend wordt gewijzigd op verzoek van het Hoogheemraadschap van Rijnland 

ten behoeve van de verbreding van het Uitwateringskanaal. 

 

17.3  wro-zone - wijzigingsgebied 3 

Burgemeester en wethouders kunnen ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - 

wijzigingsgebied 3' het plan wijzigen om het bouwvlak te vergroten, mits de afstand van 

gebouwen tot de perceelgrens minimaal 3 m bedraagt; 

 

17.4  wro-zone - wijzigingsgebied 4 

Burgemeester en wethouders kunnen ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - 

wijzigingsgebied 4' het plan wijzigen naar de bestemming 'Bedrijventerrein', met dien 

verstande dat: 

a. er uitsluitend bedrijven tot en met categorie 3.2 van de standaard Staat van 

Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan;  

b. de bouwhoogte van de gebouwen ten hoogste 12 m bedragen; 

c. de gronden ten hoogste voor 80% met gebouwen worden gebouwd; 

d. het verwijderen van bestaande parkeervoorzieningen op het vrachtwagenparkeerterrein 

niet leidt tot onvoldoende parkeergelegenheid; 

e. de regelingen ten aanzien van 'beeldkwaliteitsgebied - 4' van overeenkomstige toepassing 

zijn. 
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Artikel 18  Overige regels 

18.1  Werking wettelijke regelingen 

De wettelijke regelingen waarnaar in de regels wordt verwezen, gelden zoals deze luiden op het 

moment van vaststelling van het plan. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 

Artikel 19  Overgangsrecht 

19.1  Overgangsrecht bouwwerken 

Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt: 

a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig 

of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouw- dan wel een 

omgevingsvergunning voor het bouwen, 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 tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen, wordt 

gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan; 

b. het bevoegd gezag kan eenmalig afwijken van het bepaalde onder lid a voor het vergroten 

van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%; 

c. het onder lid a bepaalde 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. 

 

19.2  Overgangsrecht gebruik 

Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt: 

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 in dit lid 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 in dit lid onder a, na de 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. dit lid onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 

geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregeling van dat plan. 

 

19.3  Persoonsgebonden overgangsrecht groenstrook 

a. in afwijking van het bepaalde in lid 4.1 mag ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf' het 

bestaand gebruik door Goldstream Ovenbouw, gevestigd aan de Snijderstraat 5a, worden 

voortgezet; 

b. het persoonsgebonden overgangsrecht als bedoeld onder a kan niet worden overgedragen 

aan of overgaan op een andere natuurlijke of rechtspersoon; 

c. het persoonsgebonden overgangsrecht is uitsluitend van toepassing op de huidige locatie; 

d. het persoonsgebonden overgangsrecht vervalt indien de activiteit voor meer dan een jaar 

wordt onderbroken. 
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19.3  Hardheidsclausule 

Indien toepassing van het overgangsrecht voor bouwwerken of gebruik leidt tot een 

onbillijkheid van overwegende aard jegens een of meer natuurlijke personen kan het bevoegd 

gezag ten behoeve van die persoon of personen dat overgangsrecht buiten toepassing laten. 
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Artikel 20  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald onder de naam 'Regels van het bestemmingsplan 

Bedrijventerrein 't Heen' en NL.IMRO.0537.bpKATbttheen-VA01. 

 

 

Behoort bij besluit van de raad van de gemeente Katwijk d.d. 27-06-2013 tot vaststelling van 

het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 't Heen en NL.IMRO.0537.bpKATbttheen-VA01'. 
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Bijlage Standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten 1 

 
Lijst van afkortingen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 
 

-  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 

B  bodemverontreiniging 

C  continu 

D  divers 

L  luchtverontreiniging 

Z  zonering op basis van Wet geluidhinder 

R risico (Besluit externe veiligheid inrichtingen mogelijk van 

toepassing) 

V Vuurwerkbesluit van toepassing 

G/P verkeersaantrekkende werking goederenvervoer/personenver-

voer: 

1. potentieel geringe verkeersaantrekkende werking 

2. potentieel aanzienlijke verkeersaantrekkende werking 

3. potentieel zeer grote verkeersaantrekkende werking 
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SBI-1993 SBI-2008  OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS   INDICES 
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01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN DE LANDBOUW             

0112 011, 012, 013, 

016 

0 Tuinbouw:             

0112 0113 4 - champignonkwekerijen (algemeen) 30 10 30 C   10   30   2 1 G 

0112 0113 5 - champignonkwekerijen met mestfermentatie 100 10 30 C   10   100   3.2 1 G 

0112 0163 6 - bloembollendroog- en prepareerbedrijven 30 10 30 C   10   30   2 1 G 

0112 011 7 - witlofkwekerijen (algemeen) 30 10 30 C   10   30   2 1 G 

014 016 0 Dienstverlening ten behoeve van de landbouw:                         

014 016 1 - algemeen (onder andere loonbedrijven): b.o. > 500 m² 30 10 50     10   50 D 3.1 2 G 

014 016 2 - algemeen (onder andere loonbedrijven): b.o. <= 500 m² 30 10 30     10   30   2 1 G 

014 016  - algemeen met opslag bestrijdingsmiddelen > 10 ton: zie SBI-code 51.55                         

014 016 3 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² 30 10 50     10   50   3.1 2 G 

014 016 4 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² 30 10 30     10   30   2 1 G 

0142 0162  KI-stations 30 10 30 C   0   30   2 1 G 

                            

05 03 - VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN                         

0501.1 0311  Zeevisserijbedrijven 100 0 100 C   50 R 100   3.2 2 G 

0501.2 0312  Binnenvisserijbedrijven 50 0 50 C   10   50   3.1 1 G 

0502 032 0 Vis- en schaaldierkwekerijen                         

0502 032 1 - oester-, mossel- en schelpenteeltbedrijven 100 30 50 C   0   100   3.2 1 G 

0502 032 2 - visteeltbedrijven 50 0 50 C   0   50   3.1 1 G 

                            

15 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN                         

151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking:                         

151 101, 102 1 - slachterijen en pluimveeslachterijen 100 0 100 C   50 R 100 D 3.2 2 G 

151 101 2 - vetsmelterijen 700 0 100 C   30   700   5.2 2 G 

151 101 3 - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval 300 0 100 C   50 R 300   4.2 2 G 

151 101 4 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1.000 m² 100 0 100 C   50 R 100   3.2 2 G 

151 101 5 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1.000 m² 50 0 50 C   30   50   3.1 1 G 

151 101 6 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m² 30 0 50     10   50   3.1 1 G 
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151 101, 102 7 - loonslachterijen 50 0 50     10   50   3.1 1 G 

151 108 8 - vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaarmaaltijden 
met p.o. < 2.000 m² 

50 0 50     10   50   3.1 2 G 

152 102 0 Visverwerkingsbedrijven:                         

152 102 1 - drogen 700 100 200 C   30   700   5.2 2 G 

152 102 2 - conserveren 200 0 100 C   30   200   4.1 2 G 

152 102 3 - roken 300 0 50 C   0   300   4.2 1 G 

152 102 4 - verwerken anderszins: p.o. > 1.000 m² 300 10 50 C   30   300 D 4.2 2 G 

152 102 5 - conserveren of verwerken anderszins: p.o. <= 1.000 m² 100 10 50     30   100   3.2 1 G 

152 102 6 - conserveren of verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² 50 10 30     10   50   3.1 1 G 

1531 1031 0 Aardappelproductenfabrieken:                         

1531 1031 1 - vervaardiging van aardappelproducten 300 30 200 C   50 R 300   4.2 2 G 

1531 1031 2 - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m² 50 10 50     50 R 50   3.1 1 G 

1532,1533 1032, 1039 0 Groente- en fruitconservenfabrieken:                         

1532,1533 1032, 1039 1 - jam 50 10 100 C   10   100   3.2 1 G 

1532,1533 1032, 1039 2 - groente algemeen 50 10 100 C   10   100   3.2 2 G 

1532,1533 1032, 1039 3 - met koolsoorten 100 10 100 C   10   100   3.2 2 G 

1532,1533 1032, 1039 4 - met drogerijen 300 10 200 C   30   300   4.2 2 G 

1532,1533 1032, 1039 5 - met uienconservering (zoutinleggerij) 300 10 100 C   10   300   4.2 2 G 

1541 104101 0 Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten:                         

1541 104101 1 - p.c. < 250.000 ton/jaar 200 30 100 C   30 R 200   4.1 3 G 

1541 104101 2 - p.c. >= 250.000 ton/jaar 300 50 300 C Z 50 R 300   4.2 3 G 

1542 104102 0 Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten:                         

1542 104102 1 - p.c. < 250.000 ton/jaar 200 10 100 C   100 R 200   4.1 3 G 

1542 104102 2 - p.c. >= 250.000 ton/jaar 300 10 300 C Z 200 R 300   4.2 3 G 

1543 1042 0 Margarinefabrieken:                         

1543 1042 1 - p.c. < 250.000 ton/jaar 100 10 200 C   30 R 200   4.1 3 G 

1543 1042 2 - p.c. >= 250.000 ton/jaar 200 10 300 C Z 50 R 300   4.2 3 G 

1551 1051 0 Zuivelproducten fabrieken:                         

1551 1051 1 - gedroogde producten, p.c. >= 1,5 ton/uur 200 100 500 C Z 50 R 500   5.1 3 G 

1551 1051 2 - geconcentreerde producten, verdampingscapaciteit >= 20 ton/uur 200 30 500 C Z 50 R 500   5.1 3 G 
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1551 1051 3 - melkproductenfabrieken v.c. < 55.000 ton/jaar 50 0 100 C   50 R 100   3.2 2 G 

1551 1051 4 - melkproductenfabrieken v.c. >= 55.000 ton/jaar 100 0 300 C Z 50 R 300   4.2 3 G 

1551 1051 5 - overige zuivelproductenfabrieken 50 50 300 C   50 R 300   4.2 3 G 

1552 1052 1 Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² 50 0 100 C   50 R 100   3.2 2 G 

1552 1052 2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² 10 0 30     0   30   2 1 G 

1561 1061 0 Meelfabrieken:                         

1561 1061 1 - p.c. >= 500 ton/uur 200 100 300 C Z 100 R 300   4.2 2 G 

1561 1061 2 - p.c. < 500 ton/uur 100 50 200 C   50 R 200   4.1 2 G 

1561 1061  Grutterswarenfabrieken 50 100 200 C   50   200 D 4.1 2 G 

1562 1062 0 Zetmeelfabrieken:                         

1562 1062 1 - p.c. < 10 ton/uur 200 50 200 C   30 R 200   4.1 1 G 

1562 1062 2 - p.c. >= 10 ton/uur 300 100 300 C Z 50 R 300   4.2 2 G 

1571 1091 0 Veevoerfabrieken:                         

1571 1091 1 - destructiebedrijven 700 30 200 C   50   700 D 5.2 3 G 

1571 1091 2 - beender-, veren-, vis- en vleesmeelfabriek 700 100 100 C   30 R 700 D 5.2 3 G 

1571 1091 3 - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) capaciteit < 10 ton/uur 
water 

300 100 200 C   30   300   4.2 2 G 

1571 1091 4 - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) capaciteit >= 10 ton/uur 
water 

700 200 300 C Z 50   700   5.2 3 G 

1571 1091 5 - mengvoeder, p.c. < 100 ton/uur 200 50 200 C   30   200   4.1 3 G 

1571 1091 6 - mengvoeder, p.c. >= 100 ton/uur 300 100 300 C Z 50 R 300   4.2 3 G 

1572 1092  Vervaardiging van voer voor huisdieren 200 100 200 C   30   200   4.1 2 G 

1581 1071 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:                         

1581 1071 1 - v.c. < 7.500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens 30 10 30 C   10   30   2 1 G 

1581 1071 2 - v.c. >= 7.500 kg meel/week 100 30 100 C   30   100   3.2 2 G 

1582 1072  Banket, biscuit- en koekfabrieken 100 10 100 C   30   100   3.2 2 G 

1583 1081 0 Suikerfabrieken:                         

1583 1081 1 - v.c. < 2.500 ton/jaar 500 100 300 C   100 R 500   5.1 2 G 

1584 10821 0 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:                         

1584 10821 1 - cacao- en chocoladefabrieken: p.o. > 2.000 m² 500 50 100     50 R 500   5.1 2 G 

1584 10821 2 - cacao- en chocoladefabriek en vervaardigen van chocoladewerken met p.o. 
< 2.000 m² 

100 30 50     30   100   3.2 2 G 
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1584 10821 3 - cacao- en chocoladefabriek en vervaardigen van chocoladewerken met p.o. 
<= 200 m² 

30 10 30     10   30   2 1 G 

1584 10821 4 - suikerwerkfabrieken met suikerbranden 300 30 50     30 R 300   4.2 2 G 

1584 10821 5 - suikerwerkfabrieken zonder suikerbranden: p.o. > 200 m² 100 30 50     30 R 100   3.2 2 G 

1584 10821 6 - suikerwerkfabrieken zonder suikerbranden: p.o. <= 200 m² 30 10 30     10   30   2 1 G 

1585 1073  Deegwarenfabrieken 50 30 10     10   50   3.1 2 G 

1586 1083 0 Koffiebranderijen en theepakkerijen:                         

1586 1083 1 - koffiebranderijen 500 30 200 C   10   500 D 5.1 2 G 

1586 1083 2 - theepakkerijen 100 10 30     10   100   3.2 2 G 

1587 108401  Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden 200 30 50     10   200   4.1 2 G 

1589 1089  Vervaardiging van overige voedingsmiddelen 200 30 50     30   200 D 4.1 2 G 

1589.1 1089  Bakkerijgrondstoffenfabrieken 200 50 50     50 R 200   4.1 2 G 

1589.2 1089 0 Soep- en soeparomafabrieken:                         

1589.2 1089 1 - zonder poederdrogen 100 10 50     10   100   3.2 2 G 

1589.2 1089 2 - met poederdrogen 300 50 50     50 R 300   4.2 2 G 

1589.2 1089  Bakmeel- en puddingpoederfabrieken 200 50 50     30   200   4.1 2 G 

1591 110101  Destilleerderijen en likeurstokerijen 300 30 200 C   30   300   4.2 2 G 

1592 110102 0 Vervaardiging van ethylalcoholdoorgisting:                         

1592 110102 1 - p.c. < 5.000 ton/jaar 200 30 200 C   30 R 200   4.1 1 G 

1592 110102 2 - p.c. >= 5.000 ton/jaar 300 50 300 C   50 R 300   4.2 2 G 

1593 t/m 1595 1102 t/m 1104  Vervaardiging van wijn, cider en dergelijke 10 0 30 C   0   30   2 1 G 

1596 1105  Bierbrouwerijen 300 30 100 C   50 R 300   4.2 2 G 

1597 1106  Mouterijen 300 50 100 C   30   300   4.2 2 G 

1598 1107  Mineraalwater- en frisdrankfabrieken 10 0 100     50 R 100   3.2 3 G 

                            

16 12 - VERWERKING VAN TABAK                         

160 120  Tabakverwerkende industrie 200 30 50 C   30   200   4.1 2 G 

 

 

                           

17 13 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL                         

171 131  Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100     30   100   3.2 2 G 
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172 132 0 Weven van textiel:                         

172 132 1 - aantal weefgetouwen < 50 10 10 100     0   100   3.2 2 G 

172 132 2 - aantal weefgetouwen >= 50 10 30 300   Z 50   300   4.2 3 G 

173 133  Textielveredelingsbedrijven 50 0 50     10   50   3.1 2 G 

174,175 139  Vervaardiging van textielwaren 10 0 50     10   50   3.1 1 G 

1751 1393  Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken 100 30 200     10   200   4.1 2 G 

176,177 139, 143  Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen 0 10 50     10   50   3.1 1 G 

                            

18 14 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT                         

181 141  Vervaardiging kleding van leer 30 0 50     0   50   3.1 1 G 

182 141  Vervaardiging van kleding en –toebehoren (exclusief van leer) 10 10 30     10   30   2 2 G 

183 142, 151  Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont 50 10 10     10   50   3.1 1 G 

                            

19 15 - VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCLUSIEF KLEDING)                         

191 151, 152  Lederfabrieken 300 30 100     10   300   4.2 2 G 

192 151  Lederwarenfabrieken (exclusief kleding en schoeisel) 50 10 30     10   50 D 3.1 2 G 

193 152  Schoenenfabrieken 50 10 50     10   50   3.1 2 G 

                            

20 16 - HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK EN 

DERGELIJKE 

            

2010.1 16101  Houtzagerijen 0 50 100     50 R 100   3.2 2 G 

2010.2 16102 0 Houtconserveringsbedrijven:                         

2010.2 16102 1 - met creosootolie 200 30 50     10   200   4.1 2 G 

2010.2 16102 2 - met zoutoplossingen 10 30 50     10   50   3.1 2 G 

202 1621  Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 100 30 100     10   100   3.2 3 G 

203,204,205 162 0 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout 0 30 100     0   100   3.2 2 G 

203,204,205 162 1 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 

200 m² 

0 30 50     0   50   3.1 1 G 

205 162902  Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 10 30     0   30   2 1 G 
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21 17 - VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN                         

2111 1711  Vervaardiging van pulp 200 100 200 C   50 R 200   4.1 3 G 

2112 1712 0 Papier- en kartonfabrieken:                         

2112 1712 1 - p.c. < 3 ton/uur 50 30 50 C   30 R 50   3.1 1 G 

2112 1712 2 - p.c. 3 - 15 ton/uur 100 50 200 C Z 50 R 200   4.1 2 G 

2112 1712 3 - p.c. >= 15 ton/uur 200 100 300 C Z 100 R 300   4.2 3 G 

212 172  Papier- en kartonwarenfabrieken 30 30 100 C   30 R 100   3.2 2 G 

2121.2 17212 0 Golfkartonfabrieken:                        

2121.2 17212 1 - p.c. < 3 ton/uur 30 30 100 C   30 R 100   3.2 2 G 

2121.2 17212 2 - p.c. >= 3 ton/uur 50 30 200 C Z 30 R 200   4.1 2 G 

                

22 18 - UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA                       

2221 1811  Drukkerijen van dagbladen 30 0 100 C  10   100  3.2 3 G 

2222 1812  Drukkerijen (vlak- en rotatiediepdrukkerijen) 30 0 100    10   100  3.2 3 G 

2222.6 18129  Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30    0   30  2 1 P 

2223 1814 A Grafische afwerking 0 0 10    0   10  1 1 G 

2223 1814 B Binderijen 30 0 30    0   30  2 2 G 

2224 1813  Grafische reproductie en zetten 30 0 10    10   30  2 2 G 

2225 1814  Overige grafische activiteiten 30 0 30    10   30 D 2 2 G 

223 182  Reproductiebedrijven opgenomen media 0 0 10    0   10  1 1 G 

                          

23 19 - AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERKENDE INDUSTRIE; BEWERKING SPLIJT-

/KWEEKSTOFFEN 

                      

2320.2 19202 A Smeeroliën- en vettenfabrieken 50 0 100    30 R 100  3.2 2 G 

2320.2 19202 B Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie 300 0 100    50 R 300  4.2 2 G 

2320.2 19202 C Aardolieproductenfabrieken n.e.g. 300 0 200    50 R 300 D 4.2 2 G 

                            

24 20 - VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN                        

2411 2011 0 Vervaardiging van industriële gassen:                        

2411 2011 1 - luchtscheidingsinstallatie v.c. >= 10 ton/dag lucht 10 0 700 C Z 100 R 700   5.2 3 G 
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2411 2011 2 - overige gassenfabrieken, niet explosief 100 0 500 C  100 R 500   5.1 3 G 

2411 2011 3 - overige gassenfabrieken, explosief 100 0 500 C  300 R 500   5.1 3 G 

2412 2012  Kleur- en verfstoffenfabrieken 200 0 200 C  200 R 200 D 4.1 3 G 

2413 2012 0 Anorganische chemische grondstoffenfabrieken:                        

2413 2012 1 - niet vallend onder 'post-Seveso-richtlijn' 100 30 300 C  300 R 300 D 4.2 2 G 

2413 2012 2 - vallend onder 'post-Seveso-richtlijn' 300 50 500 C  700 R 700 D 5.2 3 G 

2414.1 20141 A0 Organische chemische grondstoffenfabrieken:                        

2414.1 20141 A1 - niet vallend onder 'post-Seveso-richtlijn' 300 10 200 C  300 R 300 D 4.2 2 G 

2414.1 20141 B0 Methanolfabrieken:                        

2414.1 20141 B1 - p.c. < 100.000 ton/jaar 100 0 200 C  100 R 200   4.1 2 G 

2414.1 20141 B2 - p.c. >= 100.000 ton/jaar 200 0 300 C Z 200 R 300   4.2 3 G 

2414.2 20149 0 Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synthetische):                        

2414.2 20149 1 - p.c. < 50.000 ton/jaar 300 0 200 C  100 R 300   4.2 2 G 

2414.2 20149 2 - p.c. >= 50.000 ton/jaar 500 0 300 C Z 200 R 500   5.1 3 G 

2415 2015  Kunstmeststoffenfabrieken 500 300 500 C  500 R 500   5.1 3 G 

2416 2016  Kunstharsenfabrieken en dergelijke 700 30 300 C  500 R 700   5.2 3 G 

242 202 0 Landbouwchemicaliënfabrieken:                        

242 202 2 - formulering en afvullen 100 10 30 C  500 R 500 D 5.1 2 G 

243 203  Verf, lak en vernisfabrieken 300 30 200 C  300 R 300 D 4.2 3 G 

2441 2110 0 Farmaceutische grondstoffenfabrieken:                        

2441 2110 1 - p.c. < 1.000 ton/jaar 200 10 200 C  300 R 300   4.2 1 G 

2441 2110 2 - p.c. >= 1.000 ton/jaar 300 10 300 C  500 R 500   5.1 2 G 

2442 2120 0 Farmaceutische productenfabrieken:                        

2442 2120 1 - formulering en afvullen geneesmiddelen 50 10 50    50 R 50   3.1 2 G 

2442 2120 2 - verbandmiddelenfabrieken 10 10 30    10   30   2 2 G 

2451 2041  Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken 300 100 200 C  100 R 300   4.2 3 G 

2452 2042  Parfumerie- en cosmeticafabrieken 300 30 50 C  50 R 300   4.2 2 G 

2462 2052 0 Lijm- en plakmiddelenfabrieken:                        

2462 2052 1 - zonder dierlijke grondstoffen 100 10 100    50   100   3.2 3 G 

2462 2052 2 - met dierlijke grondstoffen 500 30 100    50   500   5.1 3 G 
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2464 205902  Fotochemische productenfabrieken 50 10 100    50 R 100   3.2 3 G 

2466 205903 A Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken 50 10 50    50 R 50   3.1 3 G 

2466 205903 B Overige chemische productenfabrieken n.e.g. 200 30 100 C  200 R 200 D 4.1 2 G 

247 2060  Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken 300 30 300 C  200 R 300   4.2 3 G 

                

25 22 - VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF                        

2511 221101  Rubberbandenfabrieken 300 50 300 C  100 R 300   4.2 2 G 

2512 221102 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:                        

2512 221102 1 - vloeroppervlak < 100 m² 50 10 30    30   50   3.1 1 G 

2512 221102 2 - vloeroppervlak >= 100 m² 200 50 100    50 R 200   4.1 2 G 

2513 2219  Rubberartikelenfabrieken 100 10 50    50 R 100 D 3.2 1 G 

252 222 0 Kunststofverwerkende bedrijven:                        

252 222 1 - zonder fenolharsen 200 50 100    100 R 200   4.1 2 G 

252 222 2 - met fenolharsen 300 50 100    200 R 300   4.2 2 G 

252 222 3 - productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststofbouw-
materialen 

50 30 50    30   50   3.1 2 G 

                          

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

GIPSPRODUCTEN 

                      

261 231 0 Glasfabrieken:                       

261 231 1 - glas en glasproducten, p.c. < 5.000 ton/jaar 30 30 100    30   100   3.2 1 G 

261 231 2 - glas en glasproducten, p.c. >= 5.000 ton/jaar 30 100 300 C Z 50 R 300   4.2 2 G 

261 231 3 - glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 ton/jaar 300 100 100    30   300   4.2 1 G 

261 231 4 - glaswol en glasvezels, p.c. >= 5.000 ton/jaar 500 200 300 C Z 50 R 500   5.1 2 G 

2612 231  Glas-in-loodzetterij 10 30 30    10   30   2 1 G 

2615 231  Glasbewerkingsbedrijven 10 30 50    10   50   3.1 1 G 

262, 263 232, 234 0 Aardewerkfabrieken:                        

262, 263 232, 234 1 - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 10 10 30    10   30   2 1 G 

262, 263 232, 234 2 - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW 30 50 100    30   100   3.2 2 G 

264 233 A Baksteen en baksteenelementenfabrieken 30 200 200    30   200   4.1 2 G 

264 233 B Dakpannenfabrieken 50 200 200    100 R 200   4.1 2 G 
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2651 2351 0 Cementfabrieken:                        

2651 2351 1 - p.c. < 100.000 ton/jaar 10 300 500 C  30 R 500   5.1 2 G 

2652 235201 0 Kalkfabrieken:                       

2652 235201 1 - p.c. < 100.000 ton/jaar 30 200 200    30 R 200   4.1 2 G 

2652 235201 2 - p.c. >= 100.000 ton/jaar 50 500 300  Z 50 R 500   5.1 3 G 

2653 235202 0 Gipsfabrieken:                       

2653 235202 1 - p.c. < 100.000 ton/jaar 30 200 200   30 R 200   4.1 2 G 

2653 235202 2 - p.c. >= 100.000 ton/jaar 50 500 300  Z 50 R 500   5.1 3 G 

2661.1 23611 0 Betonwarenfabrieken:                        

2661.1 23611 1 - zonder persen, triltafels en bekistingtriller 10 100 200    30   200   4.1 2 G 

2661.1 23611 2 - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. < 100 ton/dag 10 100 300    30   300   4.2 2 G 

2661.1 23611 3 - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. >= 100 ton/dag 30 200 700  Z 30   700   5.2 3 G 

2661.2 23612 0 Kalkzandsteenfabrieken:                        

2661.2 23612 1 - p.c. < 100.000 ton/jaar 10 50 100    30   100   3.2 2 G 

2661.2 23612 2 - p.c. >= 100.000 ton/jaar 30 200 300  Z 30   300   4.2 3 G 

2662 2362  Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken 50 50 100    30   100   3.2 2 G 

2663, 2664 2363, 2364 0 Betonmortelcentrales:                       

2663, 2664 2363, 2364 1 - p.c. < 100 ton/uur 10 50 100    10  100   3.2 3 G 

2663, 2664 2363, 2364 2 - p.c. >= 100 ton/uur 30 200 300  Z 10  300   4.2 3 G 

2665, 2666 2365, 2369 0 Vervaardiging van producten van beton, (vezel)cement en gips:                        

2665, 2666 2365, 2369 1 - p.c. < 100 ton/dag 10 50 100    50 R 100   3.2 2 G 

2665, 2666 2365, 2369 2 - p.c. >= 100 ton/dag 30 200 300  Z 200 R 300   4.2 3 G 

267 237 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:                       

267 237 1 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m² 10 30 100   0   100 D 3.2 1 G 

267 237 2 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m² 10 30 50   0   50   3.1 1 G 

267 237 3 - met breken, zeven of drogen, v.c. < 100.000 ton/jaar 10 100 300   10   300   4.2 1 G 

267 237 4 - met breken, zeven of drogen, v.c. >= 100.000 ton/jaar 30 200 700  Z 10   700   5.2 2 G 

2681 2391  Slijp- en polijstmiddelenfabrieken 10 30 50   10   50 D 3.1 1 G 

2682 2399 A0 Bitumineuze materialenfabrieken:                       

2682 2399 A1 - p.c. < 100 ton/uur 300 100 100   30   300   4.2 3 G 
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2682 2399 A2 - p.c. >= 100 ton/uur 500 200 200  Z 50   500   5.1 3 G 

2682 2399 B0 Isolatiematerialenfabrieken (exclusief glaswol):                       

2682 2399 B1 - steenwol, p.c. >= 5.000 ton/jaar 100 200 300 C Z 30   300   4.2 2 G 

2682 2399 B2 - overige isolatiematerialen 200 100 100 C  50   200   4.1 2 G 

2682 2399 C Minerale productenfabrieken n.e.g. 50 50 100   50   100 D 3.2 2 G 

2682 2399 D0 Asfaltcentrales: p.c. < 100 ton/uur 100 50 200   30   200   4.1 3 G 

2682 2399 D1 - asfaltcentrales: p.c. >= 100 ton/uur 200 100 300  Z 50   300   4.2 3 G 

                

27 24 - VERVAARDIGING VAN METALEN                      

271 241 0 Ruwijzer- en staalfabrieken:                      

271 241 1 - p.c. < 1.000 ton/jaar 700 500 700   200 R 700   5.2 2 G 

272 245 0 IJzeren- en stalenbuizenfabrieken:                       

272 245 1 - p.o. < 2.000 m² 30 30 500   30   500   5.1 2 G 

273 243 0 Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen:                       

273 243 1 - p.o. < 2.000 m² 30 30 300   30   300   4.2 2 G 

273 243 2 - p.o. >= 2.000 m² 50 50 700  Z 50 R 700   5.2 3 G 

274 244 A0 Non-ferro-metaalfabrieken:                       

274 244 A1 - p.c. < 1.000 ton/jaar 100 100 300   30 R 300   4.2 1 G 

274 244 A2 - p.c. >= 1.000 ton/jaar 200 300 700  Z 50 R 700   5.2 2 G 

274 244 B0 Non-ferro-metaalwalserijen, -trekkerijen en dergelijke:                       

274 244 B1 - p.o. < 2.000 m² 50 50 500   50 R 500   5.1 2 G 

2751, 2752 2451, 2452 0 IJzer- en staalgieterijen/-smelterijen:                       

2751, 2752 2451, 2452 1 - p.c. < 4.000 ton/jaar 100 50 300 C  30 R 300   4.2 1 G 

2751, 2752 2451, 2452 2 - p.c. >= 4.000 ton/jaar 200 100 500 C Z 50 R 500   5.1 2 G 

2753, 2754 2453, 2454 0 Non-ferro-metaalgieterijen/-smelterijen:                       

2753, 2754 2453, 2454 1 - p.c. < 4.000 ton/jaar 100 50 300 C  30 R 300   4.2 1 G 

2753, 2754 2453, 2454 2 - p.c. >= 4.000 ton/jaar 200 100 500 C Z 50 R 500   5.1 2 G 

                

28 25, 31 - VERVAARDIGING EN REPARATIE VAN PRODUCTEN VAN METAAL (EXCLUSIEF 

MACHINES/TRANSPORTMIDDELEN) 
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281 251, 331 0 Constructiewerkplaatsen:                       

281 251, 331 1 - gesloten gebouw 30 30 100   30   100   3.2 2 G 

281 251, 331 1a - gesloten gebouw, p.o. < 200 m² 30 30 50   10   50   3.1 1 G 

281 251, 331 2 - in open lucht, p.o. < 2.000 m² 30 50 200   30   200   4.1 2 G 

281 251, 331 3 - in open lucht, p.o. >= 2.000 m² 50 200 300  Z 30   300   4.2 3 G 

2821 2529, 3311 0 Tank- en reservoirbouwbedrijven:                       

2821 2529, 3311 1 - p.o. < 2.000 m² 30 50 300   30 R 300   4.2 2 G 

2821 2529, 3311 2 - p.o. >= 2.000 m² 50 100 500  Z 50 R 500   5.1 3 G 

2822, 2830 2521, 2530, 

3311 

 Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels 30 30 200   30   200   4.1 2 G 

284 255, 331 A Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven 10 30 200   30   200   4.1 1 G 

284 255, 331 B Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen en dergelijke 50 30 100   30   100 D 3.2 2 G 

284 255, 331 B1 Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen en dergelijke, p.o. < 200 m² 30 30 50   10   50 D 3.1 1 G 

2851 2561, 3311 0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:                       

2851 2561, 3311 1 - algemeen 50 50 100   50   100   3.2 2 G 

2851 2561, 3311 10 - stralen 30 200 200   30   200 D 4.1 2 G 

2851 2561, 3311 11 - metaalharden 30 50 100   50   100 D 3.2 1 G 

2851 2561, 3311 12 - lakspuiten en moffelen 100 30 100   50 R 100 D 3.2 2 G 

2851 2561, 3311 2 - scoperen (opspuiten van zink) 50 50 100   30 R 100 D 3.2 2 G 

2851 2561, 3311 3 - thermisch verzinken 100 50 100   50   100   3.2 2 G 

2851 2561, 3311 4 - thermisch vertinnen 100 50 100   50   100   3.2 2 G 

2851 2561, 3311 5 - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten) 30 50 100   30   100   3.2 2 G 

2851 2561, 3311 6 - anodiseren, eloxeren 50 10 100   30   100   3.2 2 G 

2851 2561, 3311 7 - chemische oppervlaktebehandeling 50 10 100   30   100   3.2 2 G 

2851 2561, 3311 8 - emailleren 100 50 100   50 R 100   3.2 1 G 

2851 2561, 3311 9 - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen en 
dergelijke) 

30 30 100   50   100   3.2 2 G 

2852 2562, 3311 1 Overige metaalbewerkende industrie 10 30 100   30   100 D 3.2 1 G 

2852 2562, 3311 2 Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. < 200 m² 10 30 50   10   50 D 3.1 1 G 

287 259, 331 A0 Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:                       

287 259, 331 A1 - p.o. < 2.000 m² 30 50 200   30   200   4.1 2 G 
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287 259, 331 A2 - p.o. >= 2.000 m² 50 100 500  Z 30   500   5.1 3 G 

287 259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. 30 30 100   30   100   3.2 2 G 

287 259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. < 200 m² 30 30 50   10   50   3.1 1 G 

                          

29 27, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN                       

29 27, 28, 33 0 Machine- en apparatenfabrieken, inclusief reparatie:                       

29 27, 28, 33 1 - p.o. < 2.000 m² 30 30 100   30   100 D 3.2 2 G 

29 27, 28, 33 2 - p.o. >= 2.000 m² 50 30 200   30   200 D 4.1 3 G 

29 28, 33 3 - met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW 50 30 300  Z 30   300 D 4.2 3 G 

29 27, 28, 33  - reparatie van machines en apparaten, zonder proefdraaien verbrandings-
motoren  = 1 MW 

30 30 50   30   50   3.1 1 G 

                

30 26, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS             

30 26, 28, 33 A Kantoormachines- en computerfabrieken, inclusief reparatie 30 10 30   10   30   2 1 G 

                

31 26, 27, 33 - VERVAARDIGING VAN OVERIGE ELEKTRISCHE MACHINES, APPARATEN EN 

BENODIGDHEDEN 

            

311 271, 331  Elektromotoren- en generatorenfabrieken, inclusief reparatie 200 30 30   50   200   4.1 1 G 

312 271, 273  Schakel- en installatiemateriaalfabrieken 200 10 30   50   200   4.1 1 G 

313 273  Elektrische draad- en kabelfabrieken 100 10 200   100 R 200 D 4.1 2 G 

314 272  Accumulatoren- en batterijenfabrieken 100 30 100   50   100   3.2 2 G 

315 274  Lampenfabrieken 200 30 30   300 R 300   4.2 2 G 

316 293  Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 30   10   30   2 1 G 

                       

32 26, 33 - VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOMMUNICATIEAPPARATEN EN 

-BENODIGDHEDEN 

                   

321 t/m 323 261, 263, 264, 

331 

 Vervaardiging van audio-, video- en telecommunicatieapparatuur en 

dergelijke, inclusief reparatie 

30 0 50   30   50 D 3.1 2 G 

3210 2612  Fabrieken voor gedrukte bedrading 50 10 50   30   50   3.1 1 G 

                

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

33 26, 32, 33 A Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten en 

dergelijke, inclusief reparatie 

30 0 30   0   30   2 1 G 

                 

34 29  VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS             

341 291 0 Autofabrieken en assemblagebedrijven:             

341 291 1 - p.o. < 10.000 m² 100 10 200 C  30 R 200 D 4.1 3 G 

341 291 2 - p.o. >= 10.000 m² 200 30 300  Z 50 R 300   4.2 3 G 

3420.1 29201  Carrosseriefabrieken 100 10 200   30 R 200   4.1 2 G 

3420.2 29202  Aanhangwagen- en opleggerfabrieken 30 10 200   30   200   4.1 2 G 

343 293  Auto-onderdelenfabrieken 30 10 100   30 R 100   3.2 2 G 

                

35 30 - VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCLUSIEF AUTO'S, 

AANHANGWAGENS) 

            

351 301, 3315 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:             

351 301, 3315  1 - houten schepen 30 30 50   10   50   3.1 2 G 

351 301, 3315 2 - kunststof schepen 100 50 100   50 R 100   3.2 2 G 

351 301, 3315 3 - metalen schepen < 25 m 50 100 200   30   200   4.1 2 G 

351 301, 3315 4 - metalen schepen >= 25 m en/of proefdraaien motoren >= 1 MW 100 100 500 C Z 50   500   5.1 2 G 

351 301, 3315  - onderhoud/reparatie metalen schepen < 25 m, incidenteel bouwen 30 50 50   30   50   3.1 2 G 

3511 3831  Scheepssloperijen 100 200 700   100 R 700   5.2 2 G 

352 302, 317 0 Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:                       

352 302, 317 1 - algemeen 50 30 100   30   100   3.2 2 G 

352 302, 317 2 - met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW 50 30 300  Z 30 R 300   4.2 2 G 

353 303, 3316 0 Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:             

353 303, 3316 1 - zonder proefdraaien motoren 50 30 200   30   200   4.1 2 G 

354 309  Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 30 10 100   30 R 100   3.2 2 G 

355 3099  Transportmiddelenindustrie n.e.g. 30 30 100   30   100 D 3.2 2 G 

                

36 31 - VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.             
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361 310 1 Meubelfabrieken 50 50 100   30   100 D 3.2 2 G 

361 9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m² 0 10 10   0   10   1 1 P 

362 321  Fabricage van munten, sieraden en dergelijke 30 10 10   10   30   2 1 G 

363 322  Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30   10   30   2 2 G 

364 323  Sportartikelenfabrieken 30 10 50   30   50   3.1 2 G 

365 324  Speelgoedartikelenfabrieken 30 10 50   30   50   3.1 2 G 

3661.1 32991  Sociale werkvoorziening 0 30 30   0   30   2 1 P 

3661.2 32999  Vervaardiging van overige goederen n.e.g. 30 10 50   30   50 D 3.1 2 G 

                          

37 38 - VOORBEREIDING TOT RECYCLING                       

371 383201  Metaal- en autoschredders 30 100 500  Z 30   500   5.1 2 G 

372 383202 A0 Puinbrekerijen en -malerijen:                       

372 383202 A1 - v.c. < 100.000 ton/jaar 30 100 300   10   300   4.2 2 G 

372 383202 A2 - v.c. >= 100.000 ton/jaar 30 200 700   10   700   5.2 3 G 

372 383202 B Rubberregeneratiebedrijven 300 50 100   50 R 300   4.2 2 G 

372 383202 C Afvalscheidingsinstallaties 200 200 300 C  50   300   4.2 3 G 

                

40 35 - PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM 

WATER 

            

40 35 A0 Elektriciteitsproductiebedrijven (elektrisch vermogen >= 50 MWe)             

40 35 A1 - kolengestookt (inclusief meestook biomassa), thermisch vermogen  
> 75 MWth 

100 700 700 C Z 200   700   5.2 2 G 

40 35 A2 - oliegestookt, thermisch vermogen > 75 MWth 100 100 500 C Z 100   500   5.1 2 G 

40 35 A3 - gasgestookt (inclusief bijstook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth 100 100 500 C Z 100 R 500   5.1 1 G 

40 35 A5 - warmtekrachtinstallaties (gas), thermisch vermogen > 75 MWth 30 30 500 C Z 100 R 500   5.1 1 G 

40 35 B0 Bio-energieinstallaties elektrisch vermogen < 50 MWe:                      

40 35 B1 - covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, gft en reststromen 
voedingsindustrie 

100 50 100   30 R 100   3.2 2 G 

40 35 B2 - vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa 50 50 100   30 R 100   3.2 2 G 

40 35 C0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:                       

40 35 C1 - < 10 MVA 0 0 30 C  10   30   2 1 P 
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40 35 C2 - 10 - 100 MVA 0 0 50 C  30   50   3.1 1 P 

40 35 C3 - 100 - 200 MVA 0 0 100 C  50   100   3.2 1 P 

40 35 C4 - 200 - 1.000 MVA 0 0 300 C Z 50   300   4.2 1 P 

40 35 C5 - >= 1.000 MVA 0 0 500 C Z 50   500   5.1 1 P 

40 35 D0 Gasdistributiebedrijven:                       

40 35 D1 - gascompressorstations vermogen < 100 MW 0 0 300 C  100   300   4.2 1 P 

40 35 D2 - gascompressorstations vermogen >= 100 MW 0 0 500 C  200 R 500   5.1 1 P 

40 35 D3 - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinstallaties, categorie A 0 0 10 C  10   10   1 1 P 

40 35 D4 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), categorie B en C 0 0 30 C  10   30   2 1 P 

40 35 D5 - gasontvang- en -verdeelstations, categorie D 0 0 50 C  50 R 50   3.1 1 P 

40 35 E0 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:                      

40 35 E1 - stadsverwarming 30 10 100 C  50   100   3.2 1 P 

40 35 E2 - blokverwarming 10 0 30 C  10   30   2 1 P 

                          

41 36 - WINNING EN DISTRIBUTIE VAN WATER                       

41 36 A0 Waterwinning-/bereidingbedrijven:                       

41 36 A2 - bereiding met chloorbleekloog en dergelijke en/of straling 10 0 50 C  30   50   3.1 1 G 

41 36 B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:                       

41 36 B1 - < 1 MW 0 0 30 C  10   30   2 1 P 

41 36 B2 - 1 - 15 MW 0 0 100 C  10   100   3.2 1 P 

41 36 B3 - >= 15 MW 0 0 300 C  10   300   4.2 1 P 

                          

45 41, 42, 43 - BOUWNIJVERHEID                       

45 41, 42, 43  Bouwbedrijven/aannemers algemeen                       

45 41, 42, 43 0 - bouwbedrijven/aannemers algemeen: b.o. > 2.000 m² 10 30 100   10   100   3.2 2 G 

45 41, 42, 43 1 - bouwbedrijven/aannemers algemeen: b.o. > 1.000 m²: b.o. <= 2.000 m² 10 30 50   10   50   3.1 2 G 

45 41, 42, 43 2 - bouwbedrijven/aannemers algemeen: b.o. <= 1.000 m² 0 10 30   10   30   2 1 G 

453 432  Bouwinstallatie algemeen 10 10 30   30   30   2 1 G 

453 4322  Installatie sanitair/centrale verwarmingsapparatuur indien met spuiterij 50 30 50   30   50   3.1 1 G 

453 4321  Elektrotechnische installatie 10 10 30   10   30   2 1 G 
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50 45, 47 - HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; 

BENZINESERVICESTATIONS 

                      

501, 502, 504 451, 452, 454  Groothandel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven 10 0 30   10   30   2 2 P 

501 451  Groothandel in vrachtauto's (inclusief import en reparatie) 10 10 100   10   100   3.2 2 G 

5020.4 45204 A Autoplaatwerkerijen 10 30 100   10   100   3.2 1 G 

5020.4 45204 B Autobeklederijen 0 0 10   10   10   1 1 G 

5020.4 45204 C Autospuitinrichtingen 50 30 30   30 R 50   3.1 1 G 

5020.5 45205  Autowasserijen 10 0 30   0   30   2 3 P 

503, 504 453  Groothandel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 0 0 30   10   30   2 1 P 

                          

51 46 - GROOTHANDEL EN OPSLAG                       

5121 4621 0 Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders 30 30 50   30 R 50   3.1 2 G 

5121 4621 1 Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders met een 

verwerkingscapaciteit van 500 ton/uur of meer 

100 100 300  Z 50 R 300   4.2 2 G 

5122 4622  Groothandel in bloemen en planten 10 10 30   0   30   2 2 G 

5123 4623  Groothandel in levende dieren 50 10 100 C  0   100   3.2 2 G 

5124 4624  Groothandel in huiden, vellen en leder 50 0 30   0   50   3.1 2 G 

5125, 5131 46217, 4631  Groothandel in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptieaardappelen 30 10 30   50 R 50   3.1 2 G 

5132, 5133 4632, 4633  Groothandel in vlees, vleeswaren, zuivelproducten, eieren, spijsoliën 10 0 30   50 R 50   3.1 2 G 

5134 4634  Groothandel in dranken 0 0 30   0   30   2 2 G 

5135 4635  Groothandel in tabaksproducten 10 0 30   0   30   2 2 G 

5136 4636  Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30   0   30   2 2 G 

5137 4637  Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10 30   0   30   2 2 G 

5138, 5139 4638, 4639  Groothandel in overige voedings- en genotmiddelen 10 10 30   10   30   2 2 G 

514 464, 46733  Groothandel in overige consumentenartikelen 10 10 30   10   30   2 2 G 

5148.7 46499 0 Groothandel in vuurwerk en munitie:                       

5148.7 46499 1 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton 10 0 30   10 V 30   2 2 G 

5148.7 46499 2 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton 10 0 30   50 V 50   3.1 2 G 

5148.7 46499 5 - munitie 0 0 30   30   30   2 2 G 
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5151.1 46711 0 Groothandel in vaste brandstoffen:                       

5151.1 46711 1 - klein, lokaal verzorgingsgebied 10 50 50   30   50   3.1 2 P 

5151.1 46711 2 - kolenterminal, opslag oppervlak >= 2.000 m² 50 500 500  Z 100   500   5.1 3 G 

5151.2 46712 0 Groothandel in vloeibare brandstoffen:                       

5151.2 46712  - ondergronds, K1/K2/K3-klasse 10 0 10   10   10   1 1 G 

5151.2 46712  - bovengronds, K1/K2-kl.: o.c. < 10 m³ 10 0 10   50 R 50   3.1 1 G 

5151.2 46712  - bovengronds, K1/K2-kl.: o.c. 10 - 1.000 m³ 30 0 30   100 R 100   3.2 1 G 

5151.2 46712  - bovengronds, K3-klasse: o.c. < 10 m³ 10 0 10   10   30   2 1 G 

5151.2 46712  - bovengronds, K3-klasse: o.c. 10 - 1.000 m³ 30 0 30   50   50   3.1 1 G 

5151.2 46712 1 - o.c. > 1.000 m³,  < 100.000 m³ 50 0 50   200 R 200 D 4.1 2 G 

5151.2 46712 2 - o.c. >= 100.000 m³ 100 0 50   500 R 500 D 5.1 2 G 

5151.2 46712 3 - tot vloeistof verdichte gassen 50 0 50   300 R 300 D 4.2 2 G 

5151.2 46712 0 Groothandel in gasvormige brandstoffen (butaan, propaan, lpg (in tanks)):                       

5151.2 46712  - bovengronds, < 2 m³ 0 0 0   30   30   2 1 G 

5151.2 46712  - bovengronds, 2 - 8 m³ 10 0 0   50 R 50   3.1 1 G 

5151.2 46712  - bovengronds, 8 - 80 m³ 10 0 10   100 R 100   3.2 1 G 

5151.2 46712  - bovengronds, 80 - 250 m³ 30 0 30   300 R 300   4.2 2 G 

5151.2 46712  - ondergronds, < 80 m³ 10 0 10   50 R 50   3.1 1G G 

5151.2 46712  - ondergronds, 80 - 250 m³ 30 0 30   200 R 200   4.1 2 G 

5151.2 46712 1 - o.c. > 1.000 m³,  < 100.000 m³ 50 0 50   200 R 200 D 4.1 2 G 

5151.2 46712 2 - o.c. >= 100.000 m³ 100 0 50   500 R 500 D 5.1 2 G 

5151.2 46712 0 Gasvormige brandstoffen in gasflessen                       

5151.2 46712  - kleine hoeveelheden < 10 ton 0 0 0   10   10   1 1 G 

5151.2 46712  - beperkte hoeveelheden (< 150 ton) en hoog beschermingsniveau 10 0 10   30 R 30   2 1 G 

5151.2 46712  - grote hoeveelheden (> 150 ton) en/of laag beschermingsniveau 30 0 30   500 R 500   5.1 2 G 

5151.2 46712  Niet-reactieve gassen (inclusief zuurstof), gekoeld 10 0 10   50   50   3.1 1 G 

5151.3 46713  Groothandel minerale olieproducten (exclusief brandstoffen) 100 0 30   50   100   3.2 2 G 

5152.1 46721 0 Groothandel in metaalertsen:                      

5152.1 46721 1 - opslag oppervlak < 2.000 m² 30 300 300   10   300   4.2 3 G 

5152.1 46721 2 - opslag oppervlak >= 2.000 m² 50 500 700  Z 10   700   5.2 3 G 
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5152.2 /.3 46722, 46723  Groothandel in metalen en -halffabrikaten 0 10 100   10   100   3.2 2 G 

5153 4673 0 Groothandel in hout en bouwmaterialen:                       

5153 4673 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m² 0 10 50   10   50   3.1 2 G 

5153 4673 2 - algemeen: b.o. <= 2.000 m² 0 10 30   10   30   2 1 G 

5153.4 46735 4 Zand en grind:                       

5153.4 46735 5 - algemeen: b.o. > 200 m² 0 30 100   0   100   3.2 2 G 

5153.4 46735 6 - algemeen: b.o. <= 200 m²  0 10 30   0   30   2 1 G 

5154 4674 0 Groothandel in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:                       

5154 4674 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m² 0 0 50   10   50   3.1 2 G 

5154 4674 2 - algemeen: b.o. <= 2.000 m² 0 0 30   0   30   2 1 G 

5155.1 46751  Groothandel in chemische producten 50 10 30   100 R 100 D 3.2 2 G 

5155.2 46752  Groothandel in kunstmeststoffen 30 30 30   30 R 30   2 1 G 

5155.2 46752  Groothandel in bestrijdingsmiddelen in emballage of in gasflessen                       

5155.2 46752  - kleine hoeveelheden < 10 ton 0 0 0   10   10   1 1 G 

5155.2 46752  - beperkte hoeveelheden (< 150 ton)  en hoog beschermingsniveau 0 0 0   30 R 30   2 1 G 

5155.2 46752  - grote hoeveelheden (>150 ton) en/of laag beschermingsniveau 0 0 0   500 R 500   5.1 1 G 

5156 4676  Groothandel in overige intermediaire goederen 10 10 30   10   30   2 2 G 

5157 4677 0 Autosloperijen: b.o. > 1.000 m² 10 30 100   30   100   3.2 2 G 

5157 4677 1 - autosloperijen: b.o. <= 1.000 m² 10 10 50   10   50   3.1 2 G 

5157.2/3 4677 0 Overige groothandel in afval en schroot: b.o. > 1.000 m² 10 30 100   10   100 D 3.2 2 G 

5157.2/3 4677 1 - overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 1.000 m² 10 10 50   10   50   3.1 2 G 

518 466 0 Groothandel in machines en apparaten:                    

518 466 1 - machines voor de bouwnijverheid 0 10 100   10   100   3.2 2 G 

518 466 2 - overige 0 10 50   0   50   3.1 2 G 

518 466 3 - overig met oppervlak <= 2.000 m² 0 10 30   0   30   2 1 G 

519 466, 469  Overige groothandel (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden en 

dergelijke) 

0 0 30   0   30   2 2 G 

                          

52 47 - REPARATIE TEN BEHOEVE VAN PARTICULIEREN                       

527 952  Reparatie ten behoeve van particulieren (exclusief auto's en motorfietsen) 0 0 10   10   10   1 1 P 
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60 49 - VERVOER OVER LAND             

6022 493  Taxibedrijven 0 0 30 C  0   30   2 2 P 

6023 493  Touringcarbedrijven 10 0 100 C  0   100   3.2 2 G 

6024 494 0 Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. > 1.000 m² 0 0 100 C  30   100   3.2 3 G 

6024 494 1 - goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o.  
<= 1.000 m² 

0 0 50 C  30   50   3.1 2 G 

                

63 52 - DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN HET VERVOER             

631 522  Loswal 10 30 50   30   50   3.1 2 G 

6312 52102, 52109 A Distributiecentra, pak- en koelhuizen 30 10 50 C  50 R 50 D 3.1 2 G 

6312 52109 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 0 0 30 C  10  30  2 2 G 

6321 5221 2 Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties) 10 0 100 C  30   100   3.2 2 G 

6321 5221 3 Caravanstalling 10 0 30 C  10   30   2 2 P 

                         

64 53 - POST EN TELECOMMUNICATIE                      

641 531, 532  Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C  0   30   2 2 P 

                          

71 77 - VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE 

GOEDEREN 

                      

711 7711  Personenautoverhuurbedrijven 10 0 30   10   30   2 2 P 

712 7712, 7739  Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (exclusief personenauto's) 10 0 50   10   50 D 3.1 2 G 

713 773  Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 10 0 50   10   50 D 3.1 2 G 

7133 7733  Verhuurbedrijven voor kantoormachines en computers 10 0 30   10       2 2 G 

                          

72 62 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE                       

72 62  Onderhoud en reparatie computers en kantoormachines 0 0 10   0   10   1 1 P 

72 58, 63 B Datacentra 0 0 30 C  0   30   2 1 P 

                          

73 72 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK                       

731 721  Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 30 10 30   30 R 30   2 1 P 
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74 63, 69 t/m 71, 

73, 74, 77, 78, 

80 t/m 82 

- OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING                       

747 812  Reinigingsbedrijven voor gebouwen 50 10 30   30   50 D 3.1 1 P 

7481.3 74203  Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 C  10   30   2 2 G 

7484.3 82991  Veilingen voor landbouw- en visserijproducten 50 30 200 C  50 R 200   4.1 3 G 

7484.4 82992  Veilingen voor huisraad, kunst en dergelijke 0 0 10   0   10   1 2 P 

                          

90 37, 38, 39 - MILIEUDIENSTVERLENING                        

9001 3700 A0 RWZI's en gierverwerkingsinricht., met afdekking voorbezinktanks:                       

9001 3700 A1 - < 100.000 i.e. 200 10 100 C  10   200   4.1 2 G 

9001 3700 A2 - 100.000 - 300.000 i.e. 300 10 200 C Z 10   300   4.2 2 G 

9001 3700 A3 - >= 300.000 i.e. 500 10 300 C Z 10   500   5.1 3 G 

9001 3700 B Rioolgemalen 30 0 10 C  0   30   2 1 P 

9002.1 381 A Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven en dergelijke 50 30 50   10   50   3.1 2 G 

9002.1 381 B Gemeentewerven (afvalinzameldepots) 30 30 50   30 R 50   3.1 2 G 

9002.1 381 C Vuiloverslagstations 200 200 300   30   300   4.2 3 G 

9002.2 382 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:                      

9002.2 382 A1 - mestverwerking/korrelfabrieken 500 10 100 C  10   500   5.1 3 G 

9002.2 382 A2 - kabelbranderijen 100 50 30   10   100   3.2 1 G 

9002.2 382 A4 - pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) 50 10 30   10   50   3.1 1 G 

9002.2 382 A5 - oplosmiddelterugwinning 100 0 10   30 R 100 D 3.2 1 G 

9002.2 382 A6 - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW 300 200 300 C Z 50   300 D 4.2 3 G 

9002.2 382 A7 - verwerking fotochemisch en galvanoafval 10 10 30   30 R 30   2 1 G 

9002.2 382 B Vuilstortplaatsen 300 200 300   10   300   4.2 3 G 

9002.2 382 C0 Composteerbedrijven:                      

9002.2 382 C1 - niet-belucht v.c. < 5.000 ton/jaar 300 100 50   10   300   4.2 2 G 

9002.2 382 C2 - niet-belucht v.c. 5.000 tot 20.000 ton/jaar 700 300 100   30   700   5.2 2 G 

9002.2 382 C3 - belucht v.c. < 20.000 ton/jaar 100 100 100   10   100   3.2 2 G 
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9002.2 382 C4 - belucht v.c. > 20.000 ton/jaar 200 200 100   30   200   4.1 3 G 

9002.2 382 C5 - gft in gesloten gebouw 200 50 100   100 R 200   4.1 3 G 

                        

93 96 - OVERIGE DIENSTVERLENING                      

9301.1 96011 A Wasserijen en linnenverhuur 30 0 50 C  30   50   3.1 2 G 

9301.1 96011 B Tapijtreinigingsbedrijven 30 0 50   30   50   3.1 2 G 

9301.2 96012  Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30   30 R 30   2 2 G 

9301.3 96013 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30   0   30   2 1 G 

 

 
 
 
SBI 93/08/SvB Standaard 

maart 2012 
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Parkeernormenbeleid Katwijk  Tabel parkeernormen rest bebouwde kom 

Bijlage III: Tabel parkeernorm rest 
bebouwde kom 
 

Parkeernorm gebieden rest bebouwde kom, september 2008 

Gegevens plan Parkeernorm  Eenheid 

Wonen 

  woningen goedkoop 1,6 parkeerplaats per woning 

  woningen midden 1,8 parkeerplaats per woning 

  woningen duur 2,0 parkeerplaats per woning 

  serviceflat/aanleunwoning 0,6 parkeerplaats per woning 

  kamerverhuur 0,6 parkeerplaats per kamer 

  startende 1-persoonshuishouden 1,4 parkeerplaats per woning 

Detailhandel       

  binnensteden/hoofdwinkelgebieden n.v.t. parkeerplaats per 100 m2 BVO 

  stadsdeelcentra 4,0 parkeerplaats per 100 m2 BVO 

  wijk-, buurt- en dorpscentra 4,0 parkeerplaats per 100 m2 BVO 

  bouwmarkt of tuincentrum 2,7 parkeerplaats per 100 m2 BVO 

  grootschalige detailhandel (vb. ikea) 7,5 parkeerplaats per 100 m2 BVO 

  
weekmarkt (parkeren standhouder 
bij kraam) 4,0 parkeerplaats per 100 m2 BVO 

  weekmarkt parkeren standhouder 1,0 parkeerplaats per standhouder 

Kantoren       

  
kantoor met baliefunctie 
(commerciële dienstverlening) 3,0 parkeerplaats per 100 m2 BVO 

  kantoor zonder baliefunctie 1,9 parkeerplaats per 100 m2 BVO 

Bedrijven       

  

arbeidsextensief / 
bezoekersextensief (loods, opslag, 
groothandel, transportbedrijf) 0,8 parkeerplaats per 100 m2 BVO 

  

arbeidsintensief / 
bezoekersextensief (industrie, 
garage, laboratorium, werkplaats, 
transportbedrijf) 2,5 parkeerplaats per 100 m2 BVO 

  
arbeidsextensief / 
bezoekersintensief (showroom) 1,4 parkeerplaats per 100 m2 BVO 

  bedrijfsverzamelgebouw 1,7 parkeerplaats per 100 m2 BVO 

Uitgaan       

  café, bar, discotheek, cafetaria 7,0 parkeerplaats per 100 m2 BVO 

  restaurant 14,0 parkeerplaats per 100 m2 BVO 

  museum 1,0 parkeerplaats per 100 m2 BVO 

  bibliotheek 1,0 parkeerplaats per 100 m2 BVO 

  bioscoop, theater, schouwburg 0,3 parkeerplaats per zitplaats 

Vervolg op volgende pagina        
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Parkeernorm gebieden rest bebouwde kom, september 2008 (vervolg) 

Gegevens plan Parkeernorm  Eenheid 

Sport en evenementen       

  sporthal (binnen) 2,5 parkeerplaats per 100 m2 BVO 

  sporthal met wedstrijdfunctie 0,2 parkeerplaats per bezoekersplaats 

  sportveld (buiten) 27,0 parkeerplaats per 10.000 m2 netto terrein (ha) 

  dansstudio, sportschool 4,0 parkeerplaats per 100 m2 BVO 

  squashbanen 2,0 parkeerplaats per baan 

  tennisbanen 3,0 parkeerplaats per baan 

  golfbaan 8,0 parkeerplaats per hole 

  bowlingbaan, biljartzaal 2,5 parkeerplaats per baan of tafel 

  stadion 0,2 parkeerplaats per zitplaats 

  
evenementenhal, beursgebouw, 
congrescentrum 10,0 parkeerplaats per 100 m2 BVO 

  zwembad 11,0 parkeerplaats per 100 m2 bassin 

  themapark, pretpark 12,0 parkeerplaats per 100 m2 netto terrein 

  overdekte speeltuin/hal 12,0 parkeerplaats per 100 m2 BVO 

  manege 0,5 parkeerplaats per box 

  sociaal cultureel 3,0 parkeerplaats per 100 m2 BVO 

Zorg       

  ziekenhuis 1,7 parkeerplaats per bed 

  verpleeg/verzorgingstehuis 0,7 parkeerplaats per wooneenheid 

  
arts/maatschap/kruisgebouw/ 
therapeut 2,0 parkeerplaats per behandelkamer 

Onderwijs       

  wo, hbo - dag 20,0 parkeerplaats per collegezaal 

  mbo (ROC), wo, hbo - dag 7,0 parkeerplaats per leslokaal 

  
voorbereidend beroepsonderwijs 
(vwo, havo, vbo - dag) 1,0 parkeerplaats per leslokaal 

  avondonderwijs 1,0 parkeerplaats per student 

  basisonderwijs, excl. Kiss&ride 1,0 parkeerplaats per leslokaal 

  
kiss&ride basisonderwijs groep 1 
t/m 3 0,225 parkeerplaats per kind 

  
kiss&ride basisonderwijs groep 4 
t/m 8 0,085 parkeerplaats per kind 

  
creche/peuterspeelzaal/ 
kinderdagverblijf 0,8 parkeerplaats per arbeidsplaats 

  kiss&ride creche 0,15 parkeerplaats per kind 

Overig       

  hotel 1,5 parkeerplaats per kamer 

  volkstuin 0,3 parkeerplaats per perceel 

  religiegebouw 0,2 parkeerplaats per zitplaats 

  begraafplaats/crematorium 30 parkeerplaats per 
gelijktijdige begrafenis of 
crematie 

  jachthaven 0,7 parkeerplaats per aanlegplaats 

  apotheek 2,7 parkeerplaats per 100 m2 BVO 
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1. Inleiding 3 

Het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 't Heen' is de herziening van een regulier bestem-

mingsplan.  

 

Het ontwerpbestemmingsplan 'Bedrijventerrein 't Heen' heeft van 8 maart t/m 18 april 2013 

ter inzage gelegen. Het ontwerpbestemmingsplan lag fysiek ter inzage op het gemeentehuis. 

Daarnaast was het digitaal beschikbaar op de website van Katwijk en op de verplichte 

landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende de periode van 8 maart t/m 18 

april 2013 kon eenieder een zienswijze schriftelijk of mondeling indienen.  

 

Zienswijzen 

Er zijn 16 zienswijzen ingediend. Deze zijn allen binnen de terinzagetermijn ontvangen en 

daarmee ontvankelijk. In het volgende hoofdstuk worden deze zienswijzen samengevat en 

beantwoord. Meerdere zienswijzen zijn (deels) gegrond en hebben tot wijzigingen van het 

bestemmingsplan geleid.  

 

Ambtshalve wijzigingen 

Naast wijzigingen ten gevolge van ingediende zienswijzen, zijn er ook wijzigingen die niet 

voortvloeien uit ingediende zienswijzen, de zogenaamde ambtshalve wijzigingen. Een 

overzicht van deze wijzigingen is, samen met de wijzigingen als gevolg van de zienswijzen, 

in hoofdstuk 3 terug te vinden. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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2. Zienswijzen 1 

Tijdens de terinzagelegging van 8 maart t/m 18 april 2013 zijn de volgende zienswijzen 

ingediend: 

 

ziens-

wijze  

reclamant datum verzonden gemeentelijk 

registratienr. 

1. Provincie Zuid-Holland 15-04-2013 2013-006770 

2. Goldstream ovenbouw 15-04-2013 2013-006771 

3. Hoogheemraadschap van Rijnland 12-04-2013 2013-006776 

4.  Royal Haskoning DHV 15-04-2013 2013-006859 

5.  RWV Advocaten 16-04-2013 2013-006899 

6.  G. van Duijn Beheer b.v. 17-04-2013 2013-006931 

7. Reclamant 7 18-04-2013 2013-006980 

8. VDP Vastgoed 16-04-2013 2013-006987 

9. Ambaf b.v. 17-04-2013 2013-006997 

10. Adromi Groep 18-04-2013 2013-007085 

11. Stol Architecten 18-04-2013 2013-007086 

12. Stol Architecten 18-04-2013 2013-007089 

13. Stol Architecten 18-04-2013 2013-007090 

14.  Stol Architecten 18-04-2013 2013-007092 

15. A. Hoek b.v. Haringhandel 17-04-2013 2013-007093 

16. Stol Architecten 18-04-2013 2013-007102 

 

In verband met de verplichting tot anonimiseren van de Nota Zienswijzen op grond van de 

Wet bescherming persoonsgegevens, zijn de NAW-gegevens niet vermeld, met uitzondering 

van overlegpartners van de gemeente, bedrijven en instellingen. 
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Zienswijze 1. Provincie Zuid-Holland 

 

Reclamant heeft de volgende zienswijzen ingediend. 

 

1.1. Detailhandel 

Onderbouwing perifere detailhandel  

Katwijk wil aan de Ambachtsweg perifere detailhandel mogelijk maken zonder een afwij-

kingsbevoegdheid. Dit betekent dat de detailhandelsfunctie in dit gebied uitgebreid zou kun-

nen worden. Onduidelijk is hoe groot de potentiële uitbreiding is ten opzichte van de huidige 

situatie. 

 

Voor de toevoeging van perifere detailhandel met meer dan 1.000 m² dient een DPO en 

REO-advies overlegd te worden Aangezien er op dit moment al een overschot aan perifere 

detailhandel in Holland Rijnland aanwezig is, dient op een nauwkeurige manier onderbouwd 

te worden waarom deze locatie versterkt kan worden waarbij aandacht wordt besteed aan 

het aspect leegstand. Er dient hierbij een relatie gelegd te worden met de PDV-zoeklocatie 

Noordelijke Bollenstreek die nog boven de markt hangt en waarvoor momenteel een onder-

bouwing opgesteld wordt. Versterking van zowel ‘ t Heen als ontwikkeling Noordelijke Bollen-

streek lijkt niet tot de mogelijkheden te behoren. De regio is aan zet. Deze onderbouwing 

dient opgenomen te worden in het bestemmingsplan. 

 

Actualisatie PSV en PVR 

In hoofdstuk 2.2 van het ontwerp wordt onder andere het provinciaal beleidskader beschre-

ven. De meest recente actualisatie 2012 van de PSV en PVR (PS 31-1-2013) wordt hier niet 

benoemd. In deze actualisatie is vooral het detailhandelsbeleid aangescherpt. In het kader 

van de actualisatie 2012 is 't Heen opgenomen op kaart 7 van de verordening. Dit betekent 

dat 't Heen is aangeduid als opvanglocatie voor perifere detailhandel. Alleen op de opvanglo-

caties kunnen grootschalige meubelbedrijven geaccommodeerd worden. In de Verordening 

Ruimte is vanaf de actualisatie 2012 op 4 niveaus een onderscheid gemaakt met branches 

die kunnen worden toegelaten op perifere locaties (Artikel 9 Verordening Ruimte). Reclamant 

verzoekt in de bestemmingsplanregels deze definities op te nemen en door te vertalen. 

 

Ondergeschikte detailhandel 

In artikel 1.38 wordt een omschrijving van ondergeschikte detailhandel gegeven. In artikel 

3.3 bij de specifieke gebruiksregels wordt deze vorm van detailhandel mogelijk gemaakt. 

Echter, sinds de actualisatie 2012 is ondergeschikte detailhandel bij bedrijven niet meer toe-

gestaan in de PVR en dient dus geschrapt te worden. 

 

1.2. Archeologie 

Voor archeologie moet nog een correctie plaatsvinden naar artikel 19 van de Verordening 

Ruimte. Reclamant gaat er vanuit dat bij deze de regelgeving in overeenstemming wordt 

gebracht met artikel 19 van de Verordening Ruimte. 

 

Beantwoording 

1.1. Detailhandel 

Onderbouwing perifere detailhandel  

Door direct voor het gebied aan de zuidzijde de bestemming detailhandel in volumineuze 

goederen op te nemen, worden inderdaad veel ruimere mogelijkheden voor perifere 

detailhandel direct toegestaan. Omdat ook uit het recente DPO van de gemeente Katwijk is 

gebleken dat eerder overschot van perifere detailhandel bestaat, kunnen wij het direct 

opnemen van een bestemming niet voldoende onderbouwen. Om die reden zullen we het 

bestemmingsplan op dit punt aanpassen. 
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Daar waar in het vigerende bestemmingsplan al een vorm van perifere detailhandel is 

toegestaan of waarvoor een vergunning is afgegeven, wordt deze nu als maatbestemming 

opgenomen. Ter plaatse is zodoende niet iedere andere vorm van detailhandel in 

volumineuze goederen ook direct toegestaan. Uitsluitend detailhandel in volumineuze 

goederen uit dezelfde categorie is toegestaan. Voor de zone waarbinnen in het 

ontwerpbestemmingsplan iedere vorm van detailhandel in volumineuze goederen direct was 

toegestaan, is nu een afwijkingsbevoegdheid opgenomen om nieuwe dan wel andere 

detailhandel in volumineuze goederen toe te staan. De voorwaarden uit de provinciale 

verordening zijn in deze afwijkingsbevoegdheid verwerkt.  

 

Actualisatie PSV en PVR 

In de toelichting wordt nog niet verwezen naar de actualisatie 2012 van de Provinciale 

structuurvisie en Provinciale visie Ruimte. Dit zal worden aangepast. 

De definitie voor detailhandel in volumineuze goederen is eveneens aangepast. Los van deze 

begripsbepaling is, zoals aangegeven onder het vorige punt van deze beantwoording, ook de 

regeling aangepast. Voor bestaande detailhandel in volumineuze goederen is maatwerk 

opgenomen, waarmee uitsluitend die vorm van volumineuze detailhandel wordt toegestaan 

zoals die nu aanwezig is.  

Daarnaast geldt dat nieuwvestiging, die volgens de provincie op heel het bedrijventerrein zou 

kunnen mits voldoende onderbouwd, conform het gemeentelijk beleid alleen aan de zuidkant 

wordt mogelijk gemaakt. Hiertoe is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen. 

 

Ondergeschikte detailhandel 

De gemeente vindt in de Verordening Ruimte geen specifieke bepaling terug over 

ondergeschikte detailhandel bij bedrijven. Wel is het algemene uitgangspunt duidelijk dat 

bestemmingsplannen geen nieuwe mogelijkheden mogen bieden voor detailhandel, tenzij 

voldaan wordt aan een aantal voorwaarden / uitzondering. 

Ondergeschikte detailhandel bij bedrijven valt niet onder deze voorwaarden / uitzonderingen, 

wat mogelijk de reden is dat de provincie zich niet in deze vorm van detailhandel kan vinden. 

Het betreft echter geen nieuwe mogelijkheden, aangezien de mogelijkheden hiertoe in het 

vigerende plan al opgenomen waren. Als bestaande rechten kiest de gemeente er daarom 

voor de mogelijkheid voor ondergeschikte detailhandel bij bedrijven te handhaven in het 

bestemmingsplan.  

 

1.2. Archeologie 

In de archeologische paragraaf waren niet de meest recente onderzoeken verwerkt. Op de 

verbeelding is de dubbelbestemming archeologie aangepast naar aanleiding van deze 

onderzoeken. Voor de regels van de dubbelbestemming betekende dit geen aanpassing. Wel 

is in de toelichting van het bestemmingsplan onderbouwing toegevoegd voor deze 

aanpassing. 

Daarnaast is in de toelichting verwezen naar artikel 19  van de Provinciale verordening 

ruimte, omdat bedrijventerrein ’t Heen deels ligt binnen de Limes. Deze aanpassing heeft 

geen gevolgen voor de verbeelding of de regels. 

 

Conclusie 

De zienswijze leidt tot aanpassing van de toelichting, regels en verbeelding. 
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Zienswijze 2 

 

Reclamant heeft de volgende zienswijze ingediend voor de locatie Snijderstraat 5a t/m 5d. 

 

2.1. Groenstrook 

Na het faillissement van carrosseriefabriek Mulder aan de Snijderstraat 5 is de bestaande 

bedrijfsruimte gesplitst in zelfstandige units met aan de achtergevel de toegangen voor bo-

vengenoemde units, welke bereikbaar zijn via een verhard achterterrein. Momenteel heeft 

reclamant een verhard achterterrein in gebruik wat in de voorliggende periode door de ge-

meente werd verhuurd aan de vorige eigenaar van het bestaande bedrijfspand. Vanaf de 

bestaande achtergevel is een verhard terrein, met een diepte van 12,5 m tot aan de eigen-

domsgrens aanwezig behorende bij de units 5a t/m 5d. Vanaf deze eigendomsgrens ligt een 

bestaande verharding met een diepte van circa 18 m en een groenstrook met een diepte van 

circa 3 m tot aan de waterkant welke eigendom is van de gemeente Katwijk. 

 

Zoals nu verbeeld in het ter inzage liggende ontwerpbestemmingsplan zou de zone buiten de 

eigendomsgrens worden bestemd als 'Groen'. Reclamant verzoekt om de huidige situatie te 

handhaven als verhard terrein, zoals hierboven omschreven. Om een goede bedrijfsvoering 

mogelijk te maken voor het verladen van samengebouwde ovensegmenten welke worden 

vervoerd met vrachtauto's met een lengte van 18 m, is het noodzaak dat er een diepte van 

circa 30 m vanaf de achtergevel aanwezig is om veilig te manoeuvreren. 

 

2.2. Bestemming Groen wijzigen in Watersportrecreatie 

Reclamant verzoek de bestemming 'Groen' over een breedte van 100 m te wijzigen in de 

bestemming 'Watersportrecreatie' ten behoeve van stalling en reparatie van pleziervaartui-

gen alsmede de handhaving van de bestaande boothelling. 

 

Beoordeling 

2.1. Groenstrook 

De bedrijfsmatige activiteiten van Goldstream Ovenbouw (Snijderstraat 5a)  die binnen de 

bestemming Goen worden uitgevoerd, zijn in strijd met het vigerende bestemmingsplan en 

worden gedoogd. De gemeente acht deze activiteiten hier echter niet passend. Aangezien 

sprake is van een historisch gegroeide situatie, die zich ook al voordeed bij inwerkingtreding 

van het huidige vigerende bestemmingsplan, is het overgangsrecht van gebruik niet van 

toepassing. Omdat door wegbestemmen Goldstream Ovenbouw niet meer in staat zal zijn op 

het terrein te rangeren en daarmee haar bedrijfsactiviteiten niet meer kan uitvoeren, wordt 

hiervoor een persoonsgebonden overgangsrecht opgenomen. Dit betekent dat de activiteiten 

alleen door de (rechts)persoon kan worden uitgevoerd die het uitvoert op het moment van 

de vaststelling van het bestemmingsplan. Indien de activiteiten door de persoon worden 

beëindigd, is sprake van strijdigheid met het bestemmingsplan. 

Permanente versmalling van deze groenstrook is namelijk niet passend vanuit het 

groenbeleid. Ook zou versmalling van de groenstrook ongewenste precedentwerking geven, 

waardoor in de toekomst vaker ongewenst zal kunnen worden afgeweken van het 

groenbeleid.  

 

2.2. Bestemming Groen wijzigen in Watersportrecreatie 

Het tevens bestemmen van de groenstrook voor (water)recreatie is niet passend bij een 

bedrijventerrein. (Water)recreatie betreft een publieksaantrekkende bestemming die niet 

goed te mengen is met de bestemming bedrijventerrein. 

 

Conclusie 

De zienswijze leidt tot aanpassing van de toelichting, regels en verbeelding. 
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Zienswijze 3. Hoogheemraadschap van Rijnland 

 

3.1. Opnemen vooroverlegreactie 

Reclamant heeft reeds per brief van 18 januari 2013 (kenmerk: 13.02972) een wateradvies 

uitgebracht. Uit paragraaf 7.1 blijkt dat dit advies niet is benoemd. Uit paragraaf 5.11 blijkt 

echter wel dat dit advies is meegenomen. Alleen blijkt dat de rioolpersleiding lopend over het 

terrein van de rioolzuivering en langs de Weverstraat niet helemaal correct op de verbeelding 

is weergegeven. Daarnaast blijken de diameters van de verschillende leidingen niet te klop-

pen. In een bij de zienswijze meegestuurde bijlage staan de leidingen van Rijnland met de 

juiste diameters. 

 

3.2. Geurcontouren 

Daarnaast verzoekt reclamant om de geurcontouren van de afvalwaterzuivering op de ver-

beelding weer te geven. In bijlage II is een plaatje met de juiste situering van de rioolpers-

leidingen en de geurcontouren weergegeven.  

 

3.3. Paragraaf 5.12 Waterhuishouding 

Afvalwaterkering en riolering 

Onder het kopje Afvalwaterketen en riolering staat beschreven dal het gescheiden rioolstelsel 

wordt omgebouwd naar een verbeterd gescheiden rioolstelsel. In het rioleringsprogramma 

van de gemeente Katwijk (basis rioleringsplan BRP en gemeentelijk rioleringsplan GRP) is 

vastgelegd dat 't Heen wordt/is uitgerust met een gescheiden stelsel. Dit is het uitgangspunt 

voor onder andere de dimensionering van het eindrioolgemaal en de rioolwaterzuivering. 

Afwijken van deze programmering dient in onderling overleg plaats te vinden, maar is voor-

alsnog niet aan de orde. Dit dient in het BRP en daarbij behorende afvalwaterprognose te 

worden behandeld en besloten. Het bestemmingsplan is hiervoor niet het juiste instrument. 

Wel kan er in het bestemmingsplan naar het BRP/GRP worden verwezen. 

 

3.4. Waterkwantiteit en -kwaliteit 

Onder het kopje Waterkwantiteit en kwaliteit staat ten onrechte vermeld dat geen KKW-

lichamen in het plangebied zijn gelegen. De volgende twee waterlichamen liggen gedeeltelijk 

binnen het plangebied: 

1. Vliet, Rijn-Schiekanaal, Oude Rijn tot uitwatering Katwijk; 

2. Trekvaartsysteem. 

 

Beide waterlichamen zijn geen geprioriteerde waterlichamen Uit de factsheets blijkt dat er 

voor de gedeelten van de waterlichamen in dit plangebied geen voorgenomen maatregelen 

zijn bepaald. 

Reclamant verzoekt dan ook om met deze zienswijze/aanvullende reactie rekening te houden 

bij het definitief maken en het bestuurlijk vaststellen van het bestemmingsplan. 

 

Beoordeling 

3.1. Opnemen vooroverlegreactie 

In de toelichting (paragraaf 5.13) zal worden aangegeven dat vooroverleg heeft 

plaatsgevonden. Zoals aangegeven is de inhoud van die reactie eerder al verwerkt in het 

bestemmingsplan. Voor wat betreft de leidingen en de diameters wordt het plan aangepast 

c.q. aangevuld met de gegevens van Rijnland.  

 

3.2. Geurcontouren 

Geurcontouren zijn relevant voor nieuwe ‘gevoelige objecten’. Aangezien het 

bestemmingsplan deze niet mogelijk maakt, is hier tot nu toe niet op ingegaan en is er ook 

geen noodzaak deze contouren in het plan op te nemen. Wanneer, via afzonderlijke 
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ruimtelijke procedures, nieuwe gevoelige objecten mogelijk worden gemaakt binnen of in de 

omgeving van het plangebied, zal bij die procedures rekening gehouden moeten worden met 

de geurcontouren. Dit standpunt ten aanzien van het aspecten ‘geur’ zal als beknopte 

paragraaf in de toelichting van het bestemmingsplan worden opgenomen. 

 

3.3. Paragraaf 5.12 Waterhuishouding 

In de toelichting van het bestemmingsplan wordt een tekst opgenomen ter toelichting van de 

afvalwaterketen en de riolering. De tekst heeft niet als doel nieuwe afspraken voor te stellen, 

maar een korte omschrijving te geven van de gemaakte afspraken en de werkelijke situatie.  
De opgenomen tekst is inderdaad niet conform de huidige situatie. De opgenomen tekst in 

de toelichting wordt daarom aangepast.   

 

3.4. Waterkwantiteit en –kwaliteit 

Bij de gemeente was slechts bekend dat het Valkenburgs meer een (geprioriteerd) KRW-

waterlichaam betrof. Vanuit het Hoogheemraadschap is aangegeven dat er weliswaar KRW-

waterlichamen binnen het plangebied liggen, maar dat dit geen geprioriteerde waterlichamen 

betreft en dat voor deze waterlichamen geen voorgenomen maatregelen zijn bepaald. In de 

toelichting wordt de tekst aangepast naar aanleiding van de zienswijze en de door het 

Hoogheemraadschap toegestuurde informatie.  

 

Conclusie 

De zienswijze leidt tot aanpassing van de toelichting, regels en verbeelding. 
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Zienswijze 4. 

 

Reclamant heeft de volgende zienswijzen ingediend voor de locatie Snijderstraat 6, Katwijk. 

 

4.1. Milieucategorie 

Reclamant verzoekt handhaving van de milieucategorie 4.2 voor het gehele gebied tussen de 

Ververstraat, Steenbakkerstraat en Weverstraat, aangezien binnen 300 m geen gevoelige 

functies aanwezig zijn. 

 

4.2. Bevi-inrichting 

Reclamant merkt op dat de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - grondstoffenfabriek niet 

voor het gehele perceel is toegekend, wat zou betekenen dat de bedrijfsactiviteiten op een 

gedeelte van het perceel niet mag plaatsvinden. 

Reclamant verzoekt de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - grondstoffenfabriek' toe te 

passen voor alle percelen die in gebruik zijn bij het bedrijf van reclamant. 

 

4.3. Buitenopslag 

Reclamant verzoekt de maximale hoogte voor buitenopslag terug te brengen tot maximaal 

5 m. In het ontwerpbestemmingsplan was dit teruggebracht tot 3 m. 

 

Beoordeling 

4.1. Milieucategorie 

In het vigerende bestemmingsplan geldt voor deze locatie een toelaatbaarheid van categorie 

4. Toen werd nog geen onderscheid gemaakt in de subcategorieën 4.1 en 4.2. Bij vaststelling 

van het naastgelegen bestemmingsplan Middelmors is uitgegaan van de op dat moment 

bestaande bedrijvigheid en vergunde milieubelasting en is voor een deel van het gebied met 

de 4.1 categorie rekening gehouden.  

In de bijlage bedrijveninventarisatie bij de toelichting is aangegeven dat Katwijk Chemie 

weliswaar valt onder milieucategorie 4.2, maar dat het bedrijf gedeeltelijk ligt in het gebied 

waar de algemene toelaatbaarheid voor bedrijven 4.1 is. Door dat deel van het bedrijf een 

maatbestemming te geven middels de functieaanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – 

grondstoffenfabriek’, is het gebruik ook binnen die zone toegestaan. Wanneer zich hier in de 

toekomst een ander bedrijf zal vestigen zal hier voor een deel van het perceel weer de 

algemene toelaatbare categorie 4.1 gelden. Gelet op het bovenstaande kan de huidige 

bedrijfsvoering goed op deze locatie worden uitgevoerd. 

Een algemene toelaatbaarheid van categorie 4.2 voor dit perceel is gezien vanuit het 

naastgelegen bestemmingsplan Middelmors niet mogelijk. De mogelijkheid tot de bouw van 

woningen is hierin geprojecteerd op circa 200 m van de maatbestemming van Katwijk 

Chemie. 

 

4.2. Bevi-inrichting 

Inderdaad is voor het Bevi-inrichting geen aparte aanduiding opgenomen. In het ontwerp is 

die gekoppeld aan de functieaanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – grondstoffenfabriek’. 

Deze beslaat echter slechts een deel van het bedrijfsperceel, aangezien het bedrijf binnen 

het andere deel van het bedrijfsperceel passend is binnen de toegestane milieucategorie. 

Voor het toestaan van een Bevi-inrichting hoort zodoende een aanduiding opgenomen te 

worden voor het gehele bedrijfsperceel. Daaronder vallen de door reclamant aangegeven 

percelen. In de regels wordt hiervoor een aanpassing in de tekst gedaan.  

 

4.3. Buitenopslag 

De nieuwe bepaling voor een maximale buitenopslag komt voort uit het revitaliseringsplan en 

het beeldkwaliteitsplan. Aangezien de gemeente het bedrijventerrein conform de 
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uitgangspunten uit deze documenten wil verbeteren, blijft de betreffende maat opgenomen 

in het bestemmingsplan. Aan de regeling wordt echter wel een extra mogelijkheid 

toegevoegd dat de hoogte van opslag 5 m mag bedragen wanneer dit niet zichtbaar is vanaf 

de openbare ruimte. 

Overigens blijft op basis van overgangsrecht huidig (legaal) gebruik, waaronder ook 

buitenopslag, toegestaan. Pas wanneer dit langer dan een jaar onderbroken wordt, wat bij 

een reguliere bedrijfsvoering niet snel aan de orde zal zijn, wordt de regeling van toepassing. 

Voor nieuwe situaties zal eveneens aan de nieuwe regeling voldaan moeten worden.  

 

Conclusie 

De zienswijze leidt tot aanpassing van de regels en verbeelding. 
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Zienswijze 5. 

 

Reclamant heeft de volgende zienswijzen ingediend voor de locaties Zuideinde te Katwijk en 

Nijverheidstraat/Taanderstraat te Katwijk. 

 

5.1. Kantoren (Zuideinde) 

Reclamant verzoekt de bestemming 'Kantoren' alsnog op de verbeelding op te nemen. 

 

5.2. Bebouwingspercentage (Nijverheidstraat/Taanderstraat) 

Reclamant verzoekt het minimum bebouwingspercentage van het perceel te verwijderen uit 

het ontwerpbestemmingsplan. 

 

Beoordeling 

5.1. Kantoren (Zuideinde) 

De mogelijkheid voor de realisatie van een kantoor wordt in het bestemmingsplan 

opgenomen. Realisatie van een bedrijfs- c.q. kantorenpand op deze zichtlocatie is 

planologisch gewenst en nog steeds passend bij het revitaliseringsplan voor bedrijventerrein 

’t Heen. Binnen het revitaliseringsplan en beeldkwaliteitsplan is voor de zone langs de N206 

een apart beeldkwaliteitsregime opgenomen. Hier past meer bebouwing en bijzondere 

bebouwing. Voor de realisatie van een kantoorpand was bij besluit van 19 juli 2010 (zaaknr. 

2010-004138) reeds een vrijstelling verleend van het vigerende bestemmingsplan “Landelijk 

gebied” (gemeente Noordwijk) in combinatie met een bouwvergunning 1e fase voor de bouw 

van een kantoorpand met een vloeroppervlak van 1.700 m2. Bij deze procedure was door de 

provincie Zuid-Holland op 13 juli 2012 (kenmerk PZH-2010- 187222091) een verklaring van 

geen bezwaar afgegeven om de vrijstelling te kunnen verlenen voor het toevoegen van 

1.700 m2 kantooroppervlak.  

Conform de aanvraag van destijds wordt in het bestemmingsplan een vloeroppervlak van 

maximaal 1.700 m2 opgenomen. Omdat de bouwvergunning 2e fase nooit is aangevraagd, is 

deze bouwvergunning zelf van rechtswege komen te vervallen en moet wel opnieuw een 

bouwvergunning worden aangevraagd. Het mogelijk maken van de kantoorfunctie, gebeurt 

door de bedrijfsbestemming op te nemen, maar door binnen de bestemming 

‘Bedrijventerrein’ een aanduiding voor kantoor op te nemen. Op deze wijze blijft naast de 

kantoorfunctie ook de bedrijfsfunctie tot de mogelijkheden behoren, zoals passend is bij het 

beleid voor bedrijventerrein ‘t Heen. 

 

5.2. Bebouwingspercentage (Nijverheidstraat/Taanderstraat) 

De in het beeldkwaliteitsplan opgenomen bebouwingspercentages zijn uitsluitend af te 

dwingen door dit in het bestemmingplan op te nemen. Aangezien de gemeente de 

beeldkwaliteit conform het beeldkwaliteitsplan wil versterken, blijft de minimummaat 

opgenomen in het bestemmingsplan.  

Het bestemmingsplan wordt daarnaast aangevuld met een regeling voor bestaande maten, 

zodat daar waar niet aan het minimumbebouwingspercentage wordt voldaan, het huidige 

percentage wordt toegestaan. De bestaande situatie is zodoende altijd toegestaan. 

Bij nieuwe ontwikkelingen dient vervolgens aan de nieuwe maatvoering voldaan te worden. 

Het bestemmingsplan wordt verder aangepast door een afwijkingsbevoegdheid op te nemen 

om onder voorwaarden af te wijken van het minimale bebouwingspercentage. Bij de 

afweging over het wel of niet afwijken van het bestemmingsplan, zal in ieder geval rekening 

worden gehouden met de bestaande situatie, de bedrijfsvoering en de stedenbouwkundige 

inpassing. 

 

Conclusie 

De zienswijze leidt tot aanpassing van de toelichting, regels en verbeelding. 
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Zienswijze 6. 
 

Reclamant heeft de volgende zienswijze ingediend voor de locatie Ambachtsweg 22-24, Kat-

wijk. 

 

Reclamant maakt bezwaar tegen de wijziging van de bestemming van de zone zuidzijde Am-

bachtsweg. 

In het vorige bestemmingsplan staat deze zone aangegeven als zone met 'vrijstelling peri-

fere detailhandel mogelijk'. Dit wordt in het nieuwe bestemmingsplan gewijzigd. 

 

Beoordeling 

De aanpassing van de mogelijkheden voor detailhandel in volumineuze goederen is een 

bewuste keuze, gebaseerd op het revitaliseringsplan. Hierin heeft de gemeente het 

voornemen vastgelegd om detailhandel in volumineuze goederen te concentreren aan de 

zuidkant van het plangebied, waarbij de locatie Ambachtsweg 22-24 net buiten deze zone 

valt. Overigens wordt deze regeling naar aanleiding van de zienswijze van de provincie nog 

aangepast in de afwijkingsbevoegdheid voor detailhandel in volumineuze goederen. 

Waar detailhandel in volumineuze goederen nu buiten de betreffende zone (legaal) aanwezig 

is, worden die detailhandelsbedrijven met maatwerk opgenomen in het nieuwe 

bestemmingsplan. Voor andere locaties buiten de betreffende zone, dus waar geen 

detailhandel in volumineuze goederen aanwezig is, worden deze mogelijkheden niet meer 

opgenomen. Op deze wijze wordt gestuurd op de gewenste concentratie van detailhandel in 

volumineuze goederen aan de zuidkant van het bedrijventerrein.  

Overigens is naar aanleiding van de zienswijze geconstateerd dat het aanduidingsvlak voor 

de ‘specifieke vorm van gemengd – 2’ (sgd-2) (dit betreft detailhandel in volumineuze 

goederen als bedoeld in artikel 1 lid 1.41 onder e – o.a. grootschalige meubelbedrijven) niet 

overeenkomt met de aanduiding in het vigerende plan en datgene wat inmiddels is vergund. 

Daarmee is in het nieuwe plan de al bestaande situatie niet correct overgenomen. Om de 

bedoelde regeling voor bestaande detailhandel in volumineuze goederen aan de noordzijde 

van de Ambachtsweg (zoals hierboven beschreven) op juiste wijze toe te passen, wordt het 

aanduidingsvlak ter plaatse verruimd.  

 

Conclusie 

De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
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Zienswijze 7.  

 

Reclamant heeft de volgende zienswijze ingediend voor de locatie Ambachtsweg (noordelijk 

deel), Katwijk. 

 

Reclamant maakt bezwaar tegen de wijziging van de bestemmingsmogelijkheden in de toe-

komst. 

De nu bestaande bestemmingslegging (perifere detailhandel) behoort in het nieuwe be-

stemmingsplan voor het noordelijke gedeelte van de Ambachtsweg niet meer tot de moge-

lijkheden. 

 

Beoordeling 

De aanpassing van de mogelijkheden voor detailhandel in volumineuze goederen is een 

bewuste keuze, gebaseerd op het revitaliseringsplan. Hierin heeft de gemeente het 

voornemen vastgelegd om detailhandel in volumineuze goederen te concentreren aan de 

zuidwestkant van het plangebied, waarbij de Ambachtsweg de grens vormt. Overigens wordt 

deze regeling naar aanleiding van de zienswijze van de provincie nog aangepast in de 

afwijkingsbevoegdheid voor detailhandel in volumineuze goederen. 

Waar detailhandel in volumineuze goederen nu buiten de betreffende zone (legaal) aanwezig 

is, worden die detailhandelsbedrijven met maatwerk opgenomen in het nieuwe 

bestemmingsplan. Voor andere locaties buiten de betreffende zone, dus waar geen 

detailhandel in volumineuze goederen aanwezig is, worden deze mogelijkheden niet meer 

opgenomen. Op deze wijze wordt gestuurd op de gewenste concentratie van detailhandel in 

volumineuze goederen aan de zuidkant van het bedrijventerrein.  

 

Conclusie 

De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

 

  



12  

053700.15679.00  Adviesbureau RBOI 

  Rotterdam / Middelburg 

Zienswijze 8. 

 

Reclamant heeft de volgende zienswijze ingediend voor de locatie Ambachtsweg 20A, C en 

D, Katwijk. 

 

Reclamant maakt bezwaar tegen de wijzigingen van de bestemming van het pand aan de 

Ambachtsweg 20A, C en D en is van mening dat de aanduiding 'vrijstelling perifere detail-

handel mogelijk' moet blijven bestaan. Reclamant heeft in het verleden goedkeuring van de 

gemeente gehad voor het vestigen van deze functie op de Ambachtsweg 20A, C en D en 

heeft hiervoor ook aanpassingen aan de gebouwen gedaan en extra parkeerplaatsen 

aangelegd. Reclamant verzoekt de zone waarbinnen in het vigerende plan ‘vrijstelling voor 

perifere detailhandel’ mogelijk was, niet te wijzigen.  

 

Beoordeling 

De aanpassing van de mogelijkheden voor detailhandel in volumineuze goederen is een 

bewuste keuze, gebaseerd op het revitaliseringsplan. Hierin heeft de gemeente het 

voornemen vastgelegd om detailhandel in volumineuze goederen te concentreren aan de 

zuidwestkant van het plangebied, waarbij de Ambachtsweg de grens vormt. Waar 

detailhandel in volumineuze goederen nu buiten deze zone (legaal) aanwezig is, worden die 

detailhandelsbedrijven met maatwerk opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan. Voor 

andere locaties buiten de betreffende zone, dus waar geen detailhandel in volumineuze 

goederen aanwezig is, worden deze mogelijkheden niet meer opgenomen. Op deze wijze 

wordt gestuurd op de gewenste concentratie van detailhandel in volumineuze goederen aan 

de zuidkant van het bedrijventerrein.  

Voor die panden waarvoor een vrijstelling is verleend, is een maatbestemming opgenomen. 

Op overige locaties wordt geen ruimte geboden voor de genoemde detailhandel in 

volumineuze goederen. 

 
Conclusie 

De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
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Zienswijze 9. 

 

Reclamant heeft de volgende zienswijze ingediend voor de locatie Zeilmakerstraat 1, Katwijk. 

 

Reclamant verzoekt de rooilijn aan de waterzijde enigszins aan te passen (zie bijgaande te-

kening) in verband met plannen en de opgave tot het oplossen van parkeren op eigen ter-

rein. 

 

Beoordeling 

Gelet op de benodigde onderbouwing en onderzoeken om nieuwe ontwikkelingen mee te 

kunnen nemen in het bestemmingsplan, kan een dergelijk verzoek in deze fase van het 

bestemmingsplan niet meer worden meegenomen.  

Los van dit procedurele aspect, is het verzoek ook inhoudelijk beoordeeld, om te bepalen of 

de gewenste ontwikkeling überhaupt gewenst c.q. acceptabel is. Daarbij is naar voren 

gekomen dat de aangevraagde uitbreiding binnen de zone Wro-wijzigingsgebied 1 is gelegen 

die is opgenomen om in de toekomst een betere verkeersafwikkeling aan deze zijde van ’t 

Heen mogelijk te maken. Hoewel dit nog niet concreet is, worden de mogelijkheden hiertoe 

wel beperkt indien aan het verzoek van reclamant tegemoet wordt gekomen. Een uitbreiding 

van het bouwvlak zoals door reclamant is voorgesteld, is immers in conflict met deze 

gewenste wijzigingsbevoegdheid. 

 

Conclusie 

De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
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Zienswijze 10. 

 

Reclamant heeft de volgende zienswijzen ingediend voor de locatie Scheepmakerstraat 51, 

Katwijk. 

 

Gebruiksbepalingen 

SBI-code 

Reclamant geeft aan dat in het ontwerpbestemmingsplan het terrein van Mebin aan de 

Scheepmakerstraat onder meer wordt aangeduid voor 'bedrijventerrein', 'bedrijf tot en met 

categorie 3.2' en 'betonmortelcentrale'. 

Blijkens de regels van het ontwerpplan is het de bedoeling om Mebin Katwijk te bestemmen 

als betonmortelcentrale met een capaciteit van 100 ton betonmortel per uur of meer. Echter 

abusievelijk wordt hierbij verwezen naar SBI-code 2364.2 (welke niet bestaat), waar SBI-

code 2663.2/2664.2 is bedoeld. 

 

Reclamant verzoekt om de correcte SBI-code te vermelden. 

 

Algemene toelaatbaarheid – Staat van Bedrijfsactiviteiten 

De gronden zullen worden bestemd voor bedrijvigheid uit maximaal categorie 3.2. Hierbij 

valt op dat 't Heen kan worden beschouwd als regulier bedrijfsterrein maar dat desalniette-

min een aanzienlijk aantal bedrijven wordt voorzien van een maatbestemming omdat het 

thuishoort in een hogere categorie. 

Mebin vraagt zich af of het nog wel zin heeft om de standaard systematiek te volgen. Im-

mers het aantal uitzonderingen is nu groter dan de regel waardoor het voor de hand ligt om 

bedrijvigheid tot en met categorie 4.2 toe te laten. 

Het ontwerpbestemmingsplan is gebaseerd op een inmiddels achterhaalde Staat van Be-

drijfsactiviteiten. Voor betonmortelcentrales leidt dit er toe dat deze categorie van bedrijvig-

heid onder de werking van het Activiteitenbesluit is gebracht (type B bedrijf). Gelet op deze 

bepaling uit het activiteitenbesluit is er kortom geen aanleiding meer om uit te gaan van een 

stofhindercirkel van 200 m. 

Voor wat betreft geluid dient Mebin rekening te houden met de geluidzone industrielawaai. 

De Staat van bedrijfsactiviteiten gaat uit van een geluidhindercirkel van 300 m. Deze afstand 

is irrelevant omdat de geluidzone de facto op veel korte afstand van de betonmortelcentrale 

is geprojecteerd. 

De afstanden uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn gebaseerd op achterhaalde uitgangs-

punten. 

 

Reclamant verzoekt de Staat van Bedrijfsactiviteiten te actualiseren en de standaard catego-

rie 4.2 bedrijvigheid toe te laten op het bedrijfsterrein. 

 

Opslag 

In het ontwerpplan is verder bepaald dat opslag van goederen op onbebouwde gronden niet 

is toegestaan met een stapelhoogte hoger dan 3 m. Bij Mebin is sprake van aanzienlijk ho-

gere opslaghoogten in de opslagvakken voor grind en zand. 

Mebin verzoekt om buitenopslag tot een hoogte van 6 m niet te verbieden. 

 

Parkeren 

Mebin verzoekt de bepaling te schrappen dat parkeren enkel op eigen terrein is toegestaan. 

Verder verzoekt Mebin parkeernormen op te nemen in het bestemmingsplan voor nieuwe 

ontwikkelingen, parkeren op eigen terrein te stimuleren door ruimere bouwmogelijkheden 

toe te kennen in geval een bouwplan uitgaat van parkeren in, onder of op nieuwbouw.  
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Bouwregels 

Hoogte bijzondere bouwwerken 

Mebin verzoekt menggebouwen tot een hoogte van 27 m toe te staan, silo's tot een hoogte 

van 30 m en kranen tot een hoogte van 40 m. 

 

Bouwvlak 

Op het perceel is een bouwvlak ingetekend. Volgens de planregels dienen de gebouwen zich 

binnen dit bouwvlak te bevinden. Bij Mebin Katwijk bevindt de kraan zich buiten dit bouwvlak 

alsook het weeggebouw waar zand en grind worden afgewogen. 

Mebin verzoekt om deze gebouwen, welke zich buiten het bouwvlak bevinden, positief te 

bestemmen. 

 

Bebouwingspercentage 

Mebin verzoekt om de begripsbepaling aan te passen en te bepalen dat het bebouwingsper-

centage wordt berekend over het oppervlak van een bouwperceel. 

 

Bouwhoogte 

Mebin verzoekt de bepaling uit de regels te schrappen dat gebouwen minimaal 3 m hoog 

dienen te zijn. Verder verzoekt Mebin om met het oog op optimaal en intensief ruimtegebruik 

bouwhoogten toe te laten tot 50 m voor alle bouwwerken. 

 

Mimimum bebouwingspercentage 

Mebin verzoekt de bepaling van minimale bebouwingspercentages uit het bestemmingsplan 

te schrappen. Hiermee wordt niet per definitie het meest efficiënte gebruik nagestreefd. In 

de regel geldt dat bedrijven per definitie de meest efficiënte inrichting kiezen. In het geval 

van de Mebin is, door de vele opslag van onder andere zand en grind, een 

bebouwingspercentage van tenminste 50% niet reëel.  

 

Beoordeling 

Gebruiksbepalingen 

SBI-code 

Het is inderdaad de bedoeling om Mebin Katwijk te bestemmen als betonmortelcentrale met 

een capaciteit van 100 ton betonmortel per uur of meer. Hierbij is verwezen naar SBI-code 

2364.2. Deze code behoort tot de SBI 2008, afgeleid van de meest recente internationale 

bedrijfsindeling. De SBI-codes 2663.2/2664.2 behoren tot de SBI-code 1993, een 

verouderde lijst. Met de genoemde SBI-codes worden echter dezelfde bedrijfsactiviteiten 

aangeduid, namelijk betonmortelcentrales met een productiecapaciteit van 100 ton per uur 

of meer. Abusievelijk is in het bestemmingsplan bij de regels de standaard Staat van 

Bedrijfsactiviteiten opgenomen met uitsluitend de SBI-codes uit 1993.  

 

Algemene toelaatbaarheid – Staat van Bedrijfsactiviteiten 

Zoals hiervoor reeds is aangegeven is in het bestemmingsplan abusievelijk de standaard 

Staat van Bedrijfsactiviteiten opgenomen met uitsluitend de SBI-codes uit 1993. Deze lijst is 

verouderd. De lijst zal dan ook worden vervangen door een overzicht van de SBI-codes uit 

1993 en 2008.  

 

Op het bedrijventerrein is een milieuzonering toegepast. Door middel van deze 

milieuzonering zijn de hoogste milieucategorieën passend bij de omgeving van het 

bedrijventerrein toegekend. Het geheel niet opnemen van een milieuzonering of op het 

gehele terrein bedrijfsactiviteiten uit milieucategorie 4.2 standaard toestaan, is gelet op de 

vereisten van een goede ruimtelijke ordening niet mogelijk. Voor bedrijfsactiviteiten uit 

milieucategorie 4.2 geldt een richtafstand van 200 m tot een gemengd gebied. Plaatselijk 
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zijn op een afstand van circa 35 m van het bedrijventerrein woningen gelegen. Een 

dusdanige afwijking van de richtafstand kan niet generiek in de planregels worden 

aangehouden. 

 

Door middel van de specifieke aanduiding worden aan het perceel van Mebin de 

bedrijfsactiviteiten toegekend die het bedrijf op deze locatie in de huidige situatie uitvoert. 

Hiermee wordt geborgd dat het bedrijf zijn activiteiten kan voortzetten omdat het hierbij 

gaat om een bestaande situatie. De omgeving zal op basis van de regels van het 

bestemmingsplan een milieubelasting behorend bij de huidige type bedrijfsactiviteiten blijven 

ervaren. Dat is niet hetzelfde als de milieubelasting van elke bedrijfsactiviteit die valt onder 

dezelfde milieucategorie. Bij de huidige activiteiten van Mebin is bijvoorbeeld geluid 

maatgevend voor de hinder in de omgeving, terwijl bij andere bedrijven die vallen in 

dezelfde milieucategorie een ander aspecten (bijvoorbeeld geur) bepalend kan zijn voor de 

milieubelasting in de omgeving. De toegekende milieuzonering ziet er op toe dat deze andere 

activiteiten wanneer zij niet passen binnen de toegekende milieucategorie eerst worden 

beoordeeld op mogelijke hinder voor de omgeving. Immers dit kan een heel andere vorm 

van milieubelasting zijn dan de activiteiten die in de huidige situatie worden uitgevoerd. 

 

De VNG-uitgave met bijbehorende Staten worden periodiek geactualiseerd. Ook de 

richtafstanden worden hierbij aangepast aan nieuwe inzichten. Het is echter bekend dat de 

richtafstanden uit de VNG-uitgave bedrijven en milieuzonering (editie 2009) en de hierop 

gebaseerde Staten te groot kunnen zijn gelet op de individuele bedrijfsvoering van bedrijven 

of ontwikkelingen in een specifieke bedrijfstak. De VNG-uitgave met de richtafstanden is 

echter de enige methodiek om te regelen dat milieuhinderlijke en milieugevoelige functies op 

afstand van elkaar worden gerealiseerd. Omdat er zwakke punten in deze methodiek zitten, 

is in het bestemmingsplan de flexibiliteitsbepaling opgenomen (artikel 3.4 afwijken van de 

gebruiksregels). Burgemeester en wethouders kunnen op grond van deze bepaling bij een 

omgevingsvergunning afwijken van lid 3.1: om bedrijven toe te laten uit ten hoogste één 

categorie hoger dan in lid 3.1 genoemd, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en 

invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) 

geacht kan worden te behoren tot de categorieën, zoals in lid 3.1 genoemd. 

 

Mebin heeft door het treffen van maatregelen de milieubelasting naar de omgeving dusdanig 

beperkt, dat zij op deze locatie kan functioneren als ware het een milieucategorie 3.2-bedrijf. 

Vanuit de systematiek met de Staat van inrichtingen blijft de betoncentrale onveranderd een 

bedrijf in Sbi-codegroep 2364.2 en dat is milieucategorie 4.2. 

 

Opslag 

Gelet op de bestaande, specifieke bedrijfsvoering, worden de mogelijkheden voor opslag van 

zand en grind voor de betonmortelcentrale op 6 m gesteld.  

 

Parkeren 

Het vigerende plan kende eveneens het uitgangspunt dat bedrijven op eigen terrein in 

parkeergelegenheid voorzien. Het nieuwe plan kent daarnaast een afwijkingsbevoegdheid 

voor bedrijven om ook in de openbare ruimte in parkeergelegenheid te voorzien. Dit wordt 

niet bij recht mogelijk gemaakt, om directe afwenteling van het parkeerprobleem naar de 

openbare weg te voorkomen.  

In de bijlage van het bestemmingsplan worden wel de parkeernormen opgenomen.  

In artikel 16 van het bestemmingsplan worden, binnen kaders, mogelijkheden geboden voor 

grote bouwhoogten waarmee (onder andere) voorzien kan worden in parkeergelegenheid. 
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Bouwregels 

Hoogte bijzondere bouwwerken 

Het ontwerpbestemmingsplan kent een uniforme bouwhoogte voor bouwwerken geen 

gebouwen zijnde, met alleen een uitzondering voor erfafscheidingen. Het vigerende plan 

kende specifieke hoogtematen voor masten, silo’s en laad-, los- en overslaginstallaties. Het 

plan wort op dit punt aangepast, overeenkomstig de mogelijkheden uit het vigerende plan.  

 

Bouwvlak 

De verbeelding zal op dit punt worden aangepast, zodat het gebouw binnen het bouwvlak 

valt. Een aangepaste regeling voor de kraan is onder het vorige punt van de beantwoording 

reeds toegezegd als aanpassing van het plan.   

 

Bebouwingspercentage 

Van een bebouwingspercentage wordt gedefinieerd dat dit om een deel van een terrein gaat. 

Dit is dusdanig ruim gedefinieerd, omdat het – zoals reclamant aangeeft- om allerlei soorten 

terreinen kan gaan. In de regels dient daarom, bij het gebruik van een 

bebouwingspercentage in de regels, duidelijk gemaakt te worden waar dit percentage 

betrekking op heeft.  

Het ontwerpbestemmingsplan kent de volgende bepaling: ‘de totale oppervlakte van 

gebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste het met de maatvoeringaanduiding 

aangegeven bebouwingspercentage van het bouwperceel’. (artikel 3, lid 2, sublid 1 onder e.) 

Hiermee wordt duidelijk gemaakt over welke gronden het percentage berekend moet 

worden., namelijk het bouwperceel. Deze regeling komt bovendien overeen met de regeling 

uit het vigerende plan, waarin wordt gesteld dat ‘het op de plankaart aangegeven maximum 

bebouwingspercentage wordt berekend over de gronden van het bouwperceel’ (art. 4, lid 6, 

sub b).  

Gelet op bovenstaande, wordt de aangehaalde regeling niet aangepast. 

 

Bouwhoogte 

In het bestemmingsplan zullen voor diverse minimum maten afwijkingsbevoegdheden 

worden opgenomen. Onder voorwaarden kan in dat geval onderbouwd van deze maat 

worden afgeweken. In beginsel blijft de maat echter van toepassing, gelet op het 

revitaliserings- en beeldkwaliteitsplan, aan de hand waarvan de gemeente het 

bedrijventerrein wil verbeteren. Via de afwijkingsbevoegdheden kunnen zodoende lagere 

hoogtes worden toegestaan. 

Om daar tegenover een maximum hoogtemaat op te nemen van 50 m, vormt een zeer grote 

verruiming van de bestaande mogelijkheden. Dat dit vanuit bedrijfsvoering praktisch is, 

moge duidelijk zijn. In ruimtelijke zin is een dusdanig grote maat, voor alle bouwwerken, 

niet aanvaardbaar. 

Het plan kent diverse mogelijkheden om grotere hoogtes voor gebouwen toe te staan dan 

die in directe zin zijn toegestaan. Daarnaast worden, zoals eerder in de beantwoording van 

deze zienswijze aangegeven, afwijkende hoogtematen opgenomen worden voor specifieke 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde.  

 

Minimum bebouwingspercentage 

In het bestemmingsplan zullen voor diverse minimum maten afwijkingsbevoegdheden 

worden opgenomen. Onder voorwaarden kan in dat geval onderbouwd van deze maat 

worden afgeweken. In beginsel blijft de maat echter van toepassing, gelet op het 

Revitaliserings- en beeldkwaliteitsplan, aan de hand waarvan de gemeente het 

bedrijventerrein wil verbeteren.  
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Daarnaast wordt een artikel opgenomen waarin bestaande (legale) maten (die afwijken van 

minimum- of maximummaten) worden toegestaan. Zowel de bestaande situatie als een 

eventueel nieuwe situatie kent het bestemmingsplan dus een afdoende regeling.  

 

Conclusie 

De zienswijze leidt tot aanpassing van de regels en verbeelding. 
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Zienswijze 11. 

 

Reclamant heeft de volgende zienswijzen ingediend voor de locatie Steenbakkerstraat 4, 

Katwijk. 

 

Reclamant verzoekt de volgende aanpassingen in het bestemmingsplan op te nemen: 

1. De 'Wro-zone beeldkwaliteitsgebied-5' (inclusief alle bijbehorende regels) in artikel 15.5 

sluit zoals deze nu beschreven is in het ontwerpbestemmingsplan (geheel) niet aan bij 

de huidige situatie en is voor onze opdrachtgever niet wenselijk; het verzoek is dan ook 

om deze zone (inclusief bijbehorende regels) geheel uit het ontwerpbestemmingsplan te 

verwijderen of in ieder geval voor de onderhavige kavel niet van toepassing te verkla-

ren. 

 Een andere oplossing is om de betreffende regels dusdanig te herschrijven.  

 Bij artikel 15.5.1a wordt gesteld dat de hoofdgebouwen voor minimaal 80% in de 

voorgevelrooilijn gebouwd dienen te worden. Reclamant vindt dit onwenselijk. 

 Bij artikel 15.5.1b worden per bouwperceel maximaal 3 vlaggenmasten toegestaan met 

dien verstande dat de bouwhoogte maximaal 6 m bedraagt. Reclamant vindt dit te be-

perkt en verzoekt de maximale bouwhoogte van vlaggenmasten te verhogen naar mi-

nimaal 8 m. 

 Bij 15.5.1c wordt per bouwperceel ten hoogste slechts één reclamezuil toegestaan met 

dien verstande dat de bouwhoogte ten hoogste 6 m bedraagt en de oppervlakte ten 

hoogste 3 m bedraagt. Reclamant vindt dit onwenselijk. 

2. Reclamant maakt bezwaar tegen de opgegeven minimale maten. Reclamant verzoekt 

de minimale bouwhoogte van gebouwen (artikel 3.2.1b) en de minimale bebouwings-

percentage (artikel 3.2.1d) uit het bouwvlak te verwijderen. 

3. In artikel 3.2.1f wordt de afstand van gebouwen tot de perceelsgrens bepaald op mini-

maal 3 m. Reclamant vindt het onaanvaardbaar dat hierdoor een deel van de huidige 

bedrijfsbebouwing feitelijk wegbestemd is. Reclamant verzoekt deze bepaling te laten 

vervallen. 

4. In artikel 3.2.1g wordt bepaald dat de afstand van gebouwen, indien niet aaneenge-

bouwd, minimaal 3 m uit elkaar gebouwd dienen te worden. Reclamant vindt dit onwen-

selijk en verzoekt deze bepaling te laten vervallen. 

5. Reclamant verzoekt de maximale bouwhoogte van erfafscheidingen die voor de voorge-

velrooilijn liggen en de maximale bouwhoogte van erfafscheidingen elders (in ieder ge-

val voor het onderhavige perceel) weer terug te brengen naar de oorspronkelijke 3 m.  

 

Beoordeling 

1. De beeldkwaliteitsgebieden, zoals deze zijn opgenomen in het bestemmingsplan, zijn 

opgenomen op basis van het revitaliseringsplan en beeldkwaliteitsplan, zoals eerder 

vastgesteld. Op basis van deze uitgangspunten wenst de gemeente de inrichting van het  

bedrijventerrein te verbeteren. Om die reden blijft deze systematiek in het 

bestemmingsplan opgenomen.  

De bestaande situatie voldoet lang niet altijd aan de nieuwe voorwaarden, zoals 

reclamant terecht opmerkt. Dit is ook niet verwonderlijk, aangezien de bestaande 

situatie mede aanleiding was om het revitaliseringsplan vast te stellen. Naast het feit 

dat de gemeente met het revitaliseringsplan een ruimtelijke verbetering op gang wil 

brengen, dienen daarnaast de bestaande (legale) situaties gerespecteerd te worden. Om 

die reden wordt een artikel aan het bestemmingsplan toegevoegd, waarmee bestaande 

maten worden toegestaan die niet aan (nieuw) voorgeschreven minimum of maximum 

maten voldoen. Voor nieuwe situaties zal echter wel aan de nieuwe voorwaarden 

voldaan moeten worden. Aan het bestemmingsplan wordt daarnaast nog een 

afwijkingsbevoegdheid toegevoegd voor nieuwe situaties om onder voorwaarden af te 
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wijken van het minimum bebouwingspercentage, de minimum bouwhoogte of de 

minimale bebouwing in de voorgevelrooilijn. Bij de afweging over het wel of niet 

afwijken van het bestemmingsplan, zal in ieder geval rekening worden gehouden met de 

bestaande situatie, de bedrijfsvoering en de stedenbouwkundige inpassing. 

2. Zoals aangegeven onder punt 1, wordt een artikel opgenomen waarmee bestaande 

maten worden toegestaan en wordt een afwijkingsbevoegdheid opgenomen om van 

minimummaten af te kunnen wijken.  

3. Zoals onder punt 1 beantwoord, wordt in het bestemmingsplan een artikel opgenomen 

waarmee bestaande (legale) maten die afwijken van minimum- of maximummaten, 

worden toegestaan. In dat geval kan de bestaande maat gehandhaafd blijven. 

Daarnaast wordt dit artikel aangepast zodat gebouwen of in de bouwperceelgrens 

gebouwd moeten worden of 3 m eruit. Met deze regeling wordt voorkomen dat er 

stroken grond ontstaan die dusdanig smal zijn dat deze geen functie kunnen hebben en 

die vanuit beeldkwaliteit zorgen voor verrommeling. 

4. De regels schrijven voor dat indien gebouwen niet aaneen worden gebouwd, er een 

onderlinge afstand van 3 m geldt. Er wordt niet bepaald dat gebouwen los of aan elkaar 

moeten worden gebouwd, in die zin is er voldoende speelruimte voor bedrijven om hun 

terrein in te richten. Met de regeling wordt voorkomen dat er stroken grond ontstaan die 

dusdanig smal zijn dat deze geen functie kunnen hebben en die vanuit beeldkwaliteit 

zorgen voor verrommeling. De regeling wordt om die reden niet aangepast.  

5. Zoals aangegeven onder punt 1, wordt een artikel opgenomen waarmee bestaande 

maatvoeringen blijven toegestaan. Bij nieuwe situaties dient voldaan te worden aan de 

nieuwe maatvoering, aangezien de gemeente aan de hand van het revitaliserings- en 

beeldkwaliteitsplan het bedrijventerrein wil verbeteren.  

 

Conclusie 

De zienswijze leidt tot aanpassing van de regels. 
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Zienswijze 12. 

 

Reclamant heeft de volgende zienswijzen ingediend voor de locatie Nijverheidsstraat 1, 

Katwijk. 

 

Reclamant verzoekt de volgende aanpassingen in het ontwerpbestemmingsplan op te ne-

men: 

1. De 'Wro-zone-wijzigingsgebied - 4' van het naastgelegen vrachtwagenparkeerterrein af 

te halen en de bestemming 'Verkeer-Verblijfsgebied (V-VB)' met de functieaanduiding 

'specifieke vorm van verkeer-vrachtwagenparkeerterrein (sv-vpp)'te handhaven. 

2. Reclamant verzoekt voor de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, een 

uitzondering op te nemen voor lichtmasten. 

3. Reclamant verzoekt het gehele terrein één functieaanduiding te geven, namelijk 'bedrijf 

tot en met categorie 4.1.' 

4. De 'Wro-zone beeldkwaliteitsgebied – 4' (incl. alle bijbehorende regels) in artikel 15.4 

sluit niet aan bij de huidige situatie. Reclamant verzoekt deze zone (incl. bijbehorende 

regels) geheel uit het ontwerpbestemmingsplan te verwijderen of in ieder geval voor de 

onderhavige kavel niet van toepassing te verklaren. 

5. Reclamant verzoekt de reeds aanwezige en vergunde sprinklertank aan de zijde van de 

Nijverheidsstraat in de diverse plankaarten alsnog in te tekenen. 

6. Reclamant verzoekt de minimale bouwhoogte van gebouwen (artikel 3.2.1.b) en de 

minimale bebouwingspercentage (artikel 3.2.1.6) uit het bouwvlak te verwijderen. 

7. Reclamant verzoekt de bepaling te laten vervallen dat de afstand van gebouwen tot de 

perceelsgrens bepaald is op minimaal 3 m. 

8. Reclamant verzoekt de bepaling dat de afstand van gebouwen, indien ze niet aaneenge-

bouwd worden, minimaal 3 m uit elkaar te bouwen te laten vervallen. 

9. Reclamant verzoekt de bouwhoogte van erfafscheidingen elders weer terug te brengen 

naar de oorspronkelijke 3 m. 

 

Beoordeling 

1. Gelet op de ligging op het bedrijventerrein en bovendien direct langs de provinciale weg, 

kan de gemeente zich goed voorstellen dat hier in de toekomst bedrijfsgronden 

uitgegeven worden. Omdat onderbouwing en onderzoek daarnaar nog niet beschikbaar 

is en er op dit moment ook geen concrete plannen voor zijn, is bewust een 

wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Zodoende is een wijzigingsplan nodig om de 

betreffende ontwikkeling mogelijk te maken. In dat wijzigingsplan zal een onderbouwing 

en bijbehorend onderzoek worden opgenomen, evenals een verdere regeling van 

toegestaan gebruik en toegestane bebouwing. Dit plan, als het zover komt, zal een 

eigen planologische procedure kennen met publicatie en mogelijkheid tot zienswijzen, 

waar reclamant gebruik van kan maken. Voor dit moment blijft de mogelijkheid om een 

wijzigingsplan op te stellen daarom opgenomen.  

Overigens wordt aan de voorwaarden wel een voorwaarde toegevoegd waarmee de 

bestaande parkeergelegenheid elders opgevangen dient te worden wanneer de gronden 

worden omgezet in bedrijfspercelen.  

2. De regeling voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt aangepast zodat deze 

binnen het bouwvlak dezelfde bouwhoogte mogen hebben als de maximum bouwhoogte 

voor gebouwen. Overigens kunnen er vanuit de beeldkwaliteitsregels nog wel 

aanvullende voorwaarden gelden, maar deze hebben geen betrekking op lichtmasten.  

3. Vanwege de woningen aan de overzijde van de N206 en de afstand tot die woningen, is 

voor de strook direct langs de N206 een milieucategorie van ten hoogste 3.2 

opgenomen. Om die reden is het niet mogelijk het gehele vlak de aanduiding te geven 

waarmee bedrijven tot en met categorie 4.1 mogelijk worden gemaakt.  

4. De beeldkwaliteitsgebieden, zoals deze zijn opgenomen in het bestemmingsplan, zijn 

opgenomen op basis van het revitaliseringsplan en beeldkwaliteitsplan, zoals eerder 
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vastgesteld. Op basis van deze uitgangspunten wenst de gemeente de inrichting van het  

bedrijventerrein te verbeteren. Om die reden blijft deze systematiek in het 

bestemmingsplan opgenomen.  

 De bestaande situatie voldoet lang niet altijd aan de nieuwe voorwaarden, zoals 

reclamant terecht opmerkt. Dit is ook niet verwonderlijk, aangezien de bestaande 

situatie mede aanleiding was om het revitaliseringsplan vast te stellen. Naast het feit 

dat de gemeente met het revitaliseringsplan een ruimtelijke verbetering op gang wil 

brengen, dienen daarnaast de bestaande (legale) situaties gerespecteerd te worden. Om 

die reden wordt een artikel aan het bestemmingsplan toegevoegd, waarmee bestaande 

maten worden toegestaan die niet aan (nieuw) voorgeschreven minimum of maximum 

maten voldoen. Voor nieuwe situaties zal echter wel aan de nieuwe voorwaarden 

voldaan moeten worden. Aan het bestemmingsplan wordt daarnaast nog een 

afwijkingsbevoegdheid toegevoegd voor nieuwe situaties om onder voorwaarden af te 

wijken van het minimum bebouwingspercentage, de minimum bouwhoogte of de 

minimale bebouwing in de voorgevelrooilijn. Bij de afweging over het wel of niet 

afwijken van het bestemmingsplan, zal in ieder geval rekening worden gehouden met de 

bestaande situatie, de bedrijfsvoering en de stedenbouwkundige inpassing. 

5. Aan het bestemmingsplan wordt een artikel toegevoegd om bestaande maten die 

afwijken van voorgeschreven minimum of maximum maten, toe te blijven staan. Omdat 

de tank als type bouwwerk binnen de bestemmingsomschrijving past en de maat op 

basis van genoemd artikel ook is toegestaan, voldoet de tank aan de voorwaarden van 

het bestemmingsplan. Het feit dat de tank niet op de ondergrond van de verbeelding is 

weergegeven doet daar niets aan af, deze heeft geen juridische status maar status. De 

ondergrond dient ‘slechts’  ter duiding / oriëntatie voor de daar overheen geprojecteerde 

bestemmingslegging.  

6. Voor de beantwoording van dit punt wordt verwezen naar de beantwoording van 

zienswijze 11 onder punt 2. 

7. Voor de beantwoording van dit punt wordt verwezen naar de beantwoording van 

zienswijze 11 onder punt 3. 

8. Voor de beantwoording van dit punt wordt verwezen naar de beantwoording van 

zienswijze 11 onder punt 4. 

9. Voor de beantwoording van dit punt wordt verwezen naar de beantwoording van 

zienswijze 11 onder punt 5. 

 

Conclusie 

De zienswijze leidt tot aanpassing van de regels. 
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Zienswijze 13. 

 

Reclamant heeft de volgende zienswijzen ingediend voor de locatie Ambachtsweg 28-34, 

Katwijk. 

 

Reclamant verzoekt de volgende aanpassingen in het ontwerpbestemmingsplan op te ne-

men: 

1. Reclamant verzoekt om de 'Wro-zone beeldkwaliteitsgebied - 1 '(inclusief alle bijbeho-

rende regels) in artikel 15.1 uit het ontwerpbestemmingsplan te verwijderen of in ieder 

geval voor de onderhavige kavel niet van toepassing te verklaren. 

Bij artikel 15.1.1a wordt gesteld dat de hoofdgebouwen voor minimaal 80% in de voor-

gevelrooilijn gebouwd dienen te worden. Reclamant vindt dit onwenselijk. 

Bij artikel 15.1.1b worden per bouwperceel maximaal 3 vlaggenmasten toegestaan met 

dien verstande dat de bouwhoogte maximaal 6 m bedraagt. Reclamant verzoekt de 

maximale bouwhoogte van vlaggenmasten te verhogen naar minimaal 8 m.  

Bij artikel 15.1.1c wordt per bouwperceel ten hoogste slecht één reclamezuil toegestaan 

met dien verstande dat de bouwhoogte ten hoogste 6 m bedraagt en de oppervlakte 

ten hoogste 3 m² bedraagt. Reclamant vindt dit onwenselijk. 

Bij 15.1.1d wordt buitenopslag in het zicht van openbare ruimte niet toegestaan; hier-

mee is het huidige buitenterrein van onze opdrachtgever niet geschikt voor buitenop-

slag geworden waar het wel al jaren voor gebruikt wordt en wat een wezenlijk onder-

deel is van zijn huidige bedrijfsvoering. Reclamant vindt dit onaanvaardbaar. 

Bij 15.1.1e wordt een loadingdock aan de openbare weg niet toegestaan; hiermee is 

samen met artikel 15.1.1a het realiseren van laad- en losgedeelte aan het pand nage-

noeg onmogelijk gemaakt. Reclamant vindt dit nodeloos beperkend en onwenselijk. 

2. Reclamant is voornemens op het 'achterterrein' een nieuwe zandopslag te bouwen. 

Echter valt deze gewenste toekomstige zandopslag buiten het huidige bouwvlak. Re-

clamant verzoekt om het bouw- en functieaanduidingsvlak hierop aan te passen con-

form bijgevoegde voorstelkaart zodat deze gewenste toekomstige ontwikkeling wel bin-

nen het bestemmingsplan past. Een en ander conform bijgevoegde voorstelkaarten. 

3. Reclamant verzoekt het bestemmings-, bouw- en functieaanduidingsvlak aan te passen 

zodat deze aansluit bij het binnenkort door de gemeente over te dragen stukje grond 

aan de straatzijde van het perceel. Een en ander conform bijgevoegde voorstelkaarten. 

4. Op het perceel staan overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, hoger dan 3 m. Recla-

mant verzoekt bovengenoemde bouwwerken zodanig te omschrijven dat ze wel binnen 

het bestemmingsplan passen.  

5. Reclamant verzoekt het vlak met de functieaanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 

laad, los- en overslagbedrijf (sb-llob)' zodanig aan te passen dat deze over het gehele 

terrein ligt inclusief het stukje grond dat binnenkort van de gemeente wordt aange-

kocht.  

6. Reclamant maakt bezwaar tegen de opgegeven minimale maten en verzoekt de mini-

male bouwhoogte van gebouwen (artikel 3.2.1b) en de minimale bebouwingspercen-

tage (artikel 3.2.1d) uit het bouwvlak te verwijderen. 

7. In artikel 3.2.1f wordt de afstand van gebouwen tot de perceelgrens bepaald op mini-

maal 3 m. Reclamant vindt dit onaanvaardbaar en verzoekt deze bepaling te laten ver-

vallen. 

8. Reclamant vindt het onaanvaardbaar dat in artikel 3.2.1g wordt bepaald dat de afstand 

van gebouwen, indien ze niet aaneengebouwd worden, minimaal 3 m uit elkaar ge-

bouwd dienen te worden. Reclamant vindt dit onwenselijk en verzoekt deze bepaling te 

laten vervallen. 

9. Met betrekking tot artikel 3.2.2 heeft reclamant onderstaande opmerkingen: 
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Artikel 3.2.2a: de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de voorgevelrooilijn van het 

hoofdgebouw bedraagt maximaal 1 m. Reclamant verzoekt de maximale bouwhoogte 

van erfafscheidingen, die voor de voorgevelrooilijn liggen weer terug te brengen naar 

de oorspronkelijke 3 m. 

Artikel 3.2.2a: de bouwhoogte van erfafscheidingen elders bedraagt maximaal 2 m. Het 

verzoek is om de maximale bouwhoogte van erfafscheidingen elders weer terug te 

brengen naar de oorspronkelijke 3 m. 

 

Beoordeling  

1. De beeldkwaliteitsgebieden, zoals deze zijn opgenomen in het bestemmingsplan, zijn 

opgenomen op basis van het revitaliseringsplan en beeldkwaliteitsplan, zoals eerder 

vastgesteld. Op basis van deze uitgangspunten wenst de gemeente de inrichting van het  

bedrijventerrein te verbeteren. Om die reden blijft deze systematiek in het 

bestemmingsplan opgenomen. 

De bestaande situatie voldoet lang niet altijd aan de nieuwe voorwaarden, zoals 

reclamant terecht opmerkt. Dit is ook niet verwonderlijk, aangezien de bestaande 

situatie mede aanleiding was om het revitaliseringsplan vast te stellen. Naast het feit 

dat de gemeente met het revitaliseringsplan een ruimtelijke verbetering op gang wil 

brengen, dienen daarnaast de bestaande (legale) situaties gerespecteerd te worden. Om 

die reden wordt een artikel aan het bestemmingsplan toegevoegd, waarmee bestaande 

maten worden toegestaan die niet aan (nieuw) voorgeschreven minimum of maximum 

maten voldoen. Voor nieuwe situaties zal echter wel aan de nieuwe voorwaarden 

voldaan moeten worden. Aan het bestemmingsplan wordt daarnaast nog een 

afwijkingsbevoegdheid toegevoegd voor nieuwe situaties om onder voorwaarden af te 

wijken van het minimum bebouwingspercentage, de minimum bouwhoogte of de 

minimale bebouwing in de voorgevelrooilijn. Bij de afweging over het wel of niet 

afwijken van het bestemmingsplan, zal in ieder geval rekening worden gehouden met de 

bestaande situatie, de bedrijfsvoering en de stedenbouwkundige inpassing. 

2. Het bouwen van een zandopslag, is als een ‘ bouwwerken, geen gebouw zijnde’  ook 

buiten het bouwvlak toegestaan. Het bouwvlak wordt om die reden niet aangepast. Het 

aanduidingsvlak waarmee de specifieke bedrijfsvorm wordt mogelijk gemaakt, beslaat al 

het volledige perceel en wordt ter plaatse zodoende ook niet aangepast.  

3. Inmiddels is voor deze grond  een contract getekend en een vergunning afgegeven. 

Aanpassing van de het bestemmingsvlak en het functieaanduidingsvlak is akkoord, 

passend bij de afgegeven vergunning.  

Uitbreiding van het bouwvlak is echter niet akkoord. De aangekochte grond wordt 

gebruikt voor het realiseren van een weegbrug en een bandenbad. Voor de toekomst is 

het niet gewenst om hier meer bebouwing toe te staan, omdat de gronden ook 

bruikbaar moeten blijven voor het maken van een grotere draaicirkel door zwaar 

vervoer. Dit blijft wel mogelijk wanneer hier een bandenbad of weegbrug wordt 

gerealiseerd. Met de verruiming van het bestemmingsvlak en functieaanduidingsvlak (en 

gelet op de bestemmingsregels) worden het bandenbad en de weegbrug voldoende 

mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan. 

4. Conform de beantwoording van zienswijze 10 (hoogte bijzondere bouwwerken) zullen 

voor diverse bouwwerken, specifieke maten worden toegestaan. Daarnaast wordt een 

artikel opgenomen waarmee bestaande (legale) afwijkingen die afwijken van minimum 

of maximum maten, worden toegestaan. 

5. Conform de beantwoording van punt 3 wordt dit aangepast. 

6. Voor de beantwoording van dit punt wordt verwezen naar de beantwoording van 

zienswijze 11 onder punt 2. 

7. Voor de beantwoording van dit punt wordt verwezen naar de beantwoording van 

zienswijze 11 onder punt 3. 
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8. Voor de beantwoording van dit punt wordt verwezen naar de beantwoording van 

zienswijze 11 onder punt 4. 

9. Voor de beantwoording van dit punt wordt verwezen naar de beantwoording van 

zienswijze 11 onder punt 5. 

 

Conclusie 

De zienswijze leidt tot aanpassing van de regels en verbeelding. 
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Zienswijze 14. 

 

Reclamant heeft de volgende zienswijzen ingediend voor de locatie Nijverheidsstraat 12, 

Lageweg 34, Lageweg 36, Katwijk. 

 

Reclamant verzoekt om in het bestemmingsplan de volgende aanpassingen op te nemen: 

1. De 'Wro-zone beeldkwaliteitsgebied - 2' (inclusief alle bijbehorende regels) in artikel 

15.2 en de 'Wro-zone beeldkwaliteitsgebied - 6' (inclusief alle bijbehorende regels) in 

artikel 15.6 sluiten niet aan bij de huidige situatie van de diverse kavels en zijn voor 

opdrachtgevers niet wenselijk. Reclamant verzoekt deze zone geheel uit het ontwerpbe-

stemmingsplan te verwijderen. 

Reclamant vindt het onaanvaardbaar dat bij 15.2.1a wordt gesteld dat de hoofdgebou-

wen voor minimaal 80% in de voorgevelrooilijn gebouwd dienen te worden. 

Bij 15.2.1b en 15.6.1a worden per bouwperceel maximaal 3 vlaggenmasten toegestaan 

met dien verstande dat de bouwhoogte maximaal 6 m bedraagt. Reclamant verzoekt 

het maximale aantal vlaggenmasten te koppelen aan bijv. het aantal strekkende meter 

gevel langs de openbare weg en de maximale bouwhoogte te verhogen naar minimaal 

8 m. 

Bij 15.2.1c en 15.6.1b staat aangegeven dat per bouwperceel ten hoogste slecht één 

reclamezuil is toegestaan met dien verstande dat de bouwhoogte ten hoogste 6 m be-

draagt en de oppervlakte ten hoogste 3 m² bedraagt. Reclamant geeft aan dat er 

meerdere reclamezuilen zouden moeten zijn. Een beschrijving per gevellengte of per 

inrit zou de voorkeur moeten hebben. 

Reclamant vindt het onaanvaardbaar dat bij 15.2.1d buitenopslag in het zicht van 

openbare ruimte niet is toegestaan. 

Reclamant vindt het nodeloos beperkend en onwenselijk dat bij 15.2.1e een loading-

dock op de openbare weg niet wordt toegestaan. 

2. Reclamant maakt bezwaar tegen de opgegeven minimale maten en verzoekt de mini-

male bouwhoogte van gebouwen (artikel 3.2.1b) en de minimale bebouwingspercentage 

(artikel 3.2.1d) uit het bouwvlak te verwijderen. 

3. In artikel 3.2.1f wordt de afstand van gebouwen tot de perceelsgrens bepaald op mini-

maal 3 m. Reclamant verzoekt deze bepaling te laten vervallen. 

4. In artikel 3.2.1g wordt bepaald dat de afstand van gebouwen, indien ze niet aaneenge-

bouwd worden, minimaal 3 m uit elkaar gebouwd dienen te worden. Reclamant verzoekt 

deze bepaling te laten vervallen. 

5. Reclamant verzoekt met betrekking tot artikel 3.2.2 'Bouwwerken, geen gebouw zijnde,' 

de maximale bouwhoogte van erfafscheidingen, die voor de voorgevelrooilijn liggen, 

weer terug te brengen naar de oorspronkelijke 3 m. 

Reclamant verzoekt met betrekking tot artikel 3.2.2a de bouwhoogte van erfafscheidin-

gen elders terug te brengen naar de oorspronkelijke 3 m. 

6. Reclamant verzoekt een functieaanduidingskaart met functieaanduiding 'kantoor' (k) in 

te tekenen teneinde hier wel een eventueel zelfstandig kantoor te kunnen realiseren. 

 

Beoordeling 

1. De beeldkwaliteitsgebieden, zoals deze zijn opgenomen in het bestemmingsplan, zijn 

opgenomen op basis van het revitaliseringsplan en beeldkwaliteitsplan, zoals eerder 

vastgesteld. Op basis van deze uitgangspunten wenst de gemeente de inrichting van het  

bedrijventerrein te verbeteren. Om die reden blijft deze systematiek in het 

bestemmingsplan opgenomen. 

De bestaande situatie voldoet lang niet altijd aan de nieuwe voorwaarden, zoals 

reclamant terecht opmerkt. Dit is ook niet verwonderlijk, aangezien de bestaande situatie 

mede aanleiding was om het revitaliseringsplan vast te stellen. Naast het feit dat de 

gemeente met het revitaliseringsplan een ruimtelijke verbetering op gang wil brengen, 

dienen daarnaast de bestaande (legale) situaties gerespecteerd te worden. Om die reden 
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wordt een artikel aan het bestemmingsplan toegevoegd, waarmee bestaande maten 

worden toegestaan die niet aan (nieuw) voorgeschreven minimum of maximum maten 

voldoen. Voor nieuwe situaties zal echter wel aan de nieuwe voorwaarden voldaan 

moeten worden. Aan het bestemmingsplan wordt daarnaast nog een 

afwijkingsbevoegdheid toegevoegd voor nieuwe situaties om onder voorwaarden af te 

wijken van het minimum bebouwingspercentage, de minimum bouwhoogte of de 

minimale bebouwing in de voorgevelrooilijn. Bij de afweging over het wel of niet afwijken 

van het bestemmingsplan, zal in ieder geval rekening worden gehouden met de 

bestaande situatie, de bedrijfsvoering en de stedenbouwkundige inpassing. 

2. Voor de beantwoording van dit punt wordt verwezen naar de beantwoording van 

zienswijze 11 onder punt 2. 

3. Voor de beantwoording van dit punt wordt verwezen naar de beantwoording van 

zienswijze 11 onder punt 3. 

4. Voor de beantwoording van dit punt wordt verwezen naar de beantwoording van 

zienswijze 11 onder punt 4. 

5. Voor de beantwoording van dit punt wordt verwezen naar de beantwoording van 

zienswijze 11 onder punt 5. 

6. Bedrijventerreinen zijn in beginsel aangewezen voor bedrijven. Op basis van de 

Verordening Ruimte van de provincie zijn er weliswaar mogelijkheden voor kantoren, 

maar dit wil niet zeggen dat kantoren zonder meer gewenst zijn. Aangezien het 

bedrijventerrein in beginsel voor bedrijven bedoeld is, er op dit moment geen concreet 

verzoek is van een kantoor dat zich ter plaatse wil vestigen en omdat de benodigde 

onderbouwing ontbreekt, wordt in het bestemmingsplan geen mogelijkheid voor kantoor 

opgenomen.  

Mocht er in de toekomst een concreet verzoek zijn dan kan de gemeente dit beoordelen. 

Indien het verzoek acceptabel blijkt, kan dat via een afzonderlijke  procedure mogelijk 

gemaakt worden. Beleidsmatige afwegingen over (bestaande) alternatieve locaties voor 

kantoren en beschikbare ruimte voor bedrijven zullen in dat geval mede bepalend zijn. 

 

Conclusie 

De zienswijze leidt tot aanpassing van de regels. 
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Zienswijze 15. 

 

Reclamant heeft de volgende zienswijzen ingediend voor de locatie Lageweg 12 en 15, 

Katwijk. 

 
Reclamant maakt bezwaar op het terinzageliggende bestemmingsplan waar in artikel 16 

staat dat alleen het bevoegd gezag kan afwijken van de regels. Reclamant is van mening dat 

de mogelijkheid tot afwijken als uitgangspunt voor alle gronden in bedrijventerrein 't Heen 

moet gaan gelden, en dit niet afhankelijk zal zijn van het bevoegd gezag. 

 
Beoordeling 

Door de gemeente is geconstateerd dat dit artikel niet overeenkomstig het vigerende plan is 

en evenmin past bij het revitaliseringsplan voor 't Heen. Door dit artikel te laten staan, zou 

zonder nadere voorwaarden voor het hele bedrijventerrein 10% extra bebouwing - en 

daarmee 10% extra bedrijvigheid - kunnen toestaan, zonder dat dit ruimtelijke onderbouwd 

wordt. In het revitaliseringsplan of het beeldkwaliteitsplan voor bedrijventerrein ‘t Heen is 

immers geen 10% extra bebouwing voorgesteld. Om die reden wordt de regeling uit het plan 

verwijderd.  

 

Indien de gemeente, los van bovenstaande, specifiek voor Haringhandel Hoek deze 10% 

extra zou toestaan, zou voor de overige bedrijven precedentwerking ontstaan, waardoor de 

gemeente ook daar vaker van het maximum bebouwingspercentage moeten afwijken. Dit is 

gezien het bovenstaande niet gewenst. 

 
Conclusie 

De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het plan. Wel wordt om ambtelijke redenen de 
regeling van artikel 16 aangepast.  
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Zienswijze 16. 

 
Reclamant heeft de volgende zienswijzen ingediend voor de locatie Lijnbaanstraat 8, Katwijk. 

 

Reclamant verzoekt in het ontwerpbestemmingsplan de volgende aanpassingen op te ne-

men: 

1. Reclamant verzoekt de (bebouwings)lijnen in de diverse verschillende plankaarten aan 

te passen aan de huidige situatie. 

2. Reclamant verzoekt de grens tussen de functieaanduidingen 'bedrijf tot en met catego-

rie 4.2' en 'bedrijf tot en met categorie 5.1' eruit te halen en het gehele terrein één 

functieaanduiding te geven, namelijk 'bedrijf tot en met categorie 5.1'. 

3. Reclamant verzoekt de 'Wro-zone beeldkwaliteitsgebied - 5' (inclusief alle bijbehorende 

regels) in artikel 15.5 te verwijderen of in ieder geval voor de onderhavige kavel niet 

van toepassing te verklaren. 

Reclamant vindt het onwenselijk dat bij artikel 15.5.1a wordt gesteld dat de hoofdge-

bouwen voor minimaal 80% in de voorgevelrooilijn gebouwd dienen te worden. 

Bij 15.5.1b worden per bouwperceel maximaal 3 vlaggenmasten toegestaan met dien 

verstande dat de bouwhoogte maximaal 6 m bedraagt. Reclamant verzoekt de maxi-

male bouwhoogte van vlaggenmasten te verhogen naar minimaal 8 m. 

Bij 15.5.1c wordt per bouwperceel ten hoogste slecht één reclamezuil toegestaan met 

dien verstande dat de bouwhoogte ten hoogste 6 m bedraagt en de oppervlakte ten 

hoogste 3 m² bedraagt. Reclamant vindt dit onwenselijk. 

4. Reclamant verzoekt de minimale bouwhoogte van gebouwen (artikel 3.2.1b) en de 

minimale bebouwingspercentage (artikel 3.2.1d) uit het bouwvlak te verwijderen. 

5. Reclamant vindt het onaanvaardbaar dat de afstand van gebouwen tot de perceelsgrens 

(artikel 3.2.1f) wordt bepaald op 3 m. Reclamant verzoekt deze bepaling te laten ver-

vallen. 

6. In artikel 3.2.1g wordt bepaald dat de afstand van gebouwen, indien ze niet aaneen 

gebouwd worden, minimaal 3 m uit elkaar gebouwd dienen te worden. Reclamant vindt 

dit onwenselijk en verzoekt deze bepaling te laten vervallen. 

7. Reclamant heeft met betrekking tot artikel 3.2.2 'Bouwwerken, geen gebouw zijnde', de 

volgende opmerkingen: 

Reclamant vindt het onaanvaardbaar dat de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de 

voorgevelrooilijn (artikel 3.2.2a) maximaal 1 m bedraagt. Reclamant verzoekt de 

maximale bouwhoogte van erfafscheidingen, die voor de voorgevelrooilijn liggen, weer 

terug te brengen naar de oorspronkelijke 3 m. 

Reclamant verzoekt de maximale bouwhoogte van erfafscheidingen elders weer terug te 

brengen naar de oorspronkelijke 3 m. 

 
 
Beoordeling 

1. De lijnen betreffen de zogenaamde ondergrond van het bestemmingsplan. Dergelijke 

ondergronden worden periodiek vernieuwd, wat voor de betreffende gronden kennelijk 

nog niet het geval is. Voor het bestemmingsplan heeft dit echter geen invloed omdat deze 

ondergrond geen juridische status heeft. Het is een hulp- en oriëntatiemiddel om de 

verbeelding goed af te kunnen lezen, maar maakt geen onderdeel uit van het juridische 

deel van het bestemmingsplan en leidt zodoende ook niet tot bepalingen die de 

(bestaande) bebouwing aangaan.  

2. Gelet op de afstand tot de woningen aan zuidzijde van het bedrijventerrein, loopt de 

toegestane categorie van bedrijven vanaf de zuidkant van het plangebied stapsgewijs op. 

Door het betreffende vlak volledig aan te merken voor categorie 5.1 bedrijven, zou de 

kortste afstand van deze gronden tot de woningen korter worden dan de bijbehorende 
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richtafstand. Om die reden is het niet mogelijk het gehele vlak dezelfde aanduiding te 

geven.  

3. De beeldkwaliteitsgebieden, zoals deze zijn opgenomen in het bestemmingsplan, zijn 

opgenomen op basis van het revitaliseringsplan en beeldkwaliteitsplan, zoals eerder 

vastgesteld. Op basis van deze uitgangspunten wenst de gemeente de inrichting van het  

bedrijventerrein te verbeteren. Om die reden blijft deze systematiek in het 

bestemmingsplan opgenomen. 

De bestaande situatie voldoet lang niet altijd aan de nieuwe voorwaarden, zoals 

reclamant terecht opmerkt. Dit is ook niet verwonderlijk, aangezien de bestaande situatie 

mede aanleiding was om het revitaliseringsplan vast te stellen. Naast het feit dat de 

gemeente met het revitaliseringsplan een ruimtelijke verbetering op gang wil brengen, 

dienen daarnaast de bestaande (legale) situaties gerespecteerd te worden. Om die reden 

wordt een artikel aan het bestemmingsplan toegevoegd, waarmee bestaande maten 

worden toegestaan die niet aan (nieuw) voorgeschreven minimum of maximum maten 

voldoen. Voor nieuwe situaties zal echter wel aan de nieuwe voorwaarden voldaan 

moeten worden. Aan het bestemmingsplan wordt daarnaast nog een 

afwijkingsbevoegdheid toegevoegd voor nieuwe situaties om onder voorwaarden af te 

wijken van het minimum bebouwingspercentage, de minimum bouwhoogte of de 

minimale bebouwing in de voorgevelrooilijn. Bij de afweging over het wel of niet afwijken 

van het bestemmingsplan, zal in ieder geval rekening worden gehouden met de 

bestaande situatie, de bedrijfsvoering en de stedenbouwkundige inpassing. 

4. Voor de beantwoording van dit punt wordt verwezen naar de beantwoording van 

zienswijze 11 onder punt 2. 

5. Voor de beantwoording van dit punt wordt verwezen naar de beantwoording van 

zienswijze 11 onder punt 3. 

6. Voor de beantwoording van dit punt wordt verwezen naar de beantwoording van 

zienswijze 11 onder punt 4. 

7. Voor de beantwoording van dit punt wordt verwezen naar de beantwoording van 

zienswijze 11 onder punt 5. 

 
Conclusie 

De zienswijze leidt tot aanpassing van de regels. 
 



  31 

Adviesbureau RBOI  053700.15679.00 

Rotterdam / Middelburg 

3. Wijzigingen naar aanleiding van de 

zienswijzen en ambtshalve wijzigingen 

31 

 

Toelichting 
De toelichting is op meerdere onderdelen aangepast c.q. aangevuld. In veel gevallen betrof 

het kleine redactionele aanpassingen. De meer structurele aanpassingen worden hieronder 
opgesomd. 
 
Hoofdstuk 1 – Inleiding 
De inleiding in hoofdstuk 1 is aangepast met de volgende onderdelen: 
1. De leeswijzer is geactualiseerd 

 
Hoofdstuk 2 - Beleidskader 
Het beleidskader in hoofdstuk 2 is aangepast met de volgende onderdelen: 
1. een aanpassing van de tekst over de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. 
2. een aanpassing van de tekst over de provinciale Verordening Ruimte als gevolg van de 

actualisatie daarvan. 

3. een nieuwe tekst over de regionale kantorenstrategie. 

4. een aanpassing van de tekst over het gemeentelijk archeologiebeleid. 
5. een nieuwe tekst over het gemeentelijk Groenbeleidsplan. 
 
Hoofdstuk 3 – Huidige situatie 
De beschrijving van de huidige situatie in hoofdstuk 3 is aangepast met de volgende 
onderdelen: 

1. een tekst over groen, bomen en water; 

 
Hoofdstuk 4 – Planopzet 
1. een aanvulling met de tekst over webwinkels en detailhandel.  
2. een tekst over de vrijstelling voor het kantoor aan de Lageweg 44; 
3. een tekst over de sportschool aan de Ambachtsweg 7. 
4. een aanvulling met de tekst over groenontwikkeling. 

 

Hoofdstuk 5 – Milieu- en omgevingsaspecten 
1. De archeologieparagraaf is herschreven op basis van de meest recente gemeentelijke 

gegevens. Op basis hiervan is eveneens de regeling en de verbeelding aangepast met 
betrekking tot de archeologische dubbelbestemming.  

2. De paragraaf over externe veiligheid is aangepast aan de hand van de meest actuele 
gemeentelijke gegevens. In samenhang hiermee is ook een nieuwe bijlage 5 bij de 

toelichting ingevoegd met het advies van de Veiligheidsregio. 
3. Een nieuwe paragraaf over het aspect ‘geur’ is ingevoegd. 
4. De waterparagraaf is aangepast met een passage over de Waterwet en KRW-lichamen. 
 
Bijlagen 
Het bedrijf aan de Smidstraat 7 is toegevoegd aan de bedrijveninventarisatie zoals 
opgenomen in bijlage 3 bij de toelichting. 

 
Regels 

Artikel 1 

1. de begripsbepaling van ‘bestaande afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen’ is 

aangepast met inachtname van de Wabo; 
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2. de begripsbepaling voor detailhandel in volumineuze goederen is aangepast, met 

inachtname van de provinciale Verordening Ruimte; 

3. een begripsbepaling van het begrip ‘horeca’ is toegevoegd; 

 

Artikel 3 

1. De bestemmingsregeling is aangepast om de sportschool aan de Ambachtsweg 7,het 
kantoor aan de Lageweg 44 en de autosloperij aan de Smidstraat 7 mogelijk te maken; 

2. De regeling voor bedrijfsverzamelgebouwen wordt aangepast, zodat deze alleen in de 
lagere categorieën toegestaan worden. De hogere categorieën blijven zodoende 
gereserveerd voor specifieke bedrijven die deze hogere bedrijfscategorie nodig hebben. 

3. Het maatwerk voor bestaande detailhandel in volumineuze goederen is afgestemd op de 
aangepaste begripsbepaling met de daarin opgenomen onderverdeling. 

4. De afstand van gebouwen tot de perceelgrens is aangepast, zodat of in de 
bouwperceelgrens gebouwd moet worden of 3 m eruit. 

5. De bouwregels voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn afgestemd op het 
vigerende plan voor hoogtes van bijzondere bouwwerken, zoals silo’s, masten en laad-, 
los- en overslaginstallaties. 

6. De gebruiksregel voor Bevi-inrichtingen is aangepast zodat 2 bestaande bedrijven, 
conform aanduiding op de kaart, als Bevi-inrichting toegestaan zijn. 

7. De gebruiksregel voor opslag van goederen is aangepast zodat opslag tot 5 m is 
toegestaan (i.p.v. 3 m) mits niet zichtbaar vanaf de openbare weg. 

8. Er is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen om nieuwe detailhandel in volumineuze 
goederen toe te staan binnen het detailhandelsconcentratiegebied uit het 
revitaliseringsplan. 

9. Er is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen om bij detailhandel in volumineuze 
goederen onder voorwaarden verkoop van nevenassortiment toe te staan. 

10. Er is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen om bij nieuwe situaties af te kunnen wijken 

van de minimumbouwhoogte en het minimum bebouwingspercentage. 

11. Er is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen om onder voorwaarden warmte – koude 
opslag in de grond toe te staan als energievoorziening voor bedrijven. 

 

Artikel 6 

1. De regeling is aangepast om oplaadpunten voor elektronische (brom)fietsen mogelijk te 
maken. 

 

Artikel 7 

1. De regeling is aangepast om oplaadpunten voor elektronische (brom)fietsen mogelijk te 
maken. 

 

Artikel 10  

1. De leidinggegevens zijn aangepast naar aanleiding van de informatie van het 

Hoogheemraadschap.  

 

Artikel 11 

1. De leidinggegevens zijn aangepast naar aanleiding van de informatie van het 

Hoogheemraadschap.  
 

Artikel 12 

1. Het artikel ‘Waarde – Archeologisch verwachtingsgebied’ is aangepast aan de hand van 

de gemeentelijke standaard. 
 

Artikel 14 

1. Een nieuw subartikel is ingevoegd om bestaande maten, waar de ze afwijken van 

(nieuw) voorgeschreven minimum of maximum maten, toe te staan. Het gaat expliciet 
om bestaande (legale) situaties. Bij nieuwe situaties dient wel aan de nieuwe 

maatvoering voldaan te worden. 
2. Een nieuw subartikel is ingevoegd om conform het vigerende plan overschrijding van de 

bouwhoogte door dakopbouwen, liftopbouwen en technische installaties onder 
voorwaarden mogelijk te maken. 



  33 

Adviesbureau RBOI  053700.15679.00 

Rotterdam / Middelburg 

Artikel 15 
1. Er is voor de verschillende beeldkwaliteitsgebieden een afwijkingsbevoegdheid 

opgenomen om bij nieuwe situaties af te kunnen wijken van het minimum percentage 
waarmee gebouwen in de voorgevelrooilijn gebouwd moeten worden.  

 
Artikel 16 
1. Artikel 15.1 (10% afwijking) is verwijderd, aangezien de mogelijkheden die hiermee 

ontstaan niet passend zijn binnen het beeldkwaliteitsplan voor ’t Heen. 

2. De voorwaarde dat bij het toestaan van een hogere bouwhoogte geen afstand 
aangehouden hoeft te worden tot de naar de N206 gerichte gevel, is verplaatst van 
afwijkingsgebied 2 naar 3.  

3. De voorwaarde dat bij het toestaan van een hogere bouwhoogte geen afstand 
aangehouden hoeft te worden tot de  naar het Uitwateringskanaal gerichte gevel, is 
opgenomen bij afwijkingsgebied 2. Deze voorwaarde is hier, en bij afwijkingsgebied 3, 
ook van toepassing verklaard op de naar de Noordwijkervaart gerichte gevel.  

4. De voorwaarden van afwijkingsgebied 3 om een hogere bouwhoogte toe te staan zijn 
aangepast, zodat deze afwijking voor de maatschappelijke gronden aan de 
Ambachtsweg 2 uitsluitend kunnen worden toegepast indien de bestemming ter plaatse 
is omgezet in Bedrijventerrein.  

 
Artikel 17 
1. De voorwaarden bij de wijzigingsbevoegdheid om ter plaatse van het 

vrachtwagenparkeerterrein de bestemming te kunnen wijzigen in Bedrijventerrein, is 
aangevuld met een voorwaarde dat het wegnemen van bestaande parkeervoorzieningen 
niet leidt tot onvoldoende parkeergelegenheid.  

 
Artikel 19  
1. Er is een persoonsgebonden overgangsrecht opgenomen ten behoeve van het 

bedrijfsmatige gebruik van de groenstrook door Goldstream Ovenbouw. 

 
Bijlagen 
2. De standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten is aangepast, zodat categorieën die in de 

regels niet mogelijk worden gemaakt, ook niet meer in de SvB voorkomen; 
3. De parkeernormen waar in diverse bepalingen naar verwezen wordt, zijn als bijlage bij 

de regels opgenomen. 

 
 
Verbeelding 
1. Binnen het concentratiegebied voor detailhandel in volumineuze goederen, waarvoor de 

regels zijn aangepast zodat deze functie alleen nog via afwijking is toegestaan, zijn de 
bestaande vestigingen van detailhandel in volumineuze goederen van een aanduiding 
voorzien. 

2. Voor de sportschool aan de Ambachtsweg 7 is een aanduiding opgenomen. 
3. Om voor silo’s en masten afwijkende maten toe te staan zijn aanduidingen opgenomen 

conform de feitelijke situatie. 
4. Voor het verkooppunt voor motorbrandstoffen aan de Ververstraat is een ruimer 

aanduidingsvlak opgenomen, conform de feitelijke situatie. 
5. Een viertal aanduidingen voor zelfstandige kantoren is aangevuld, op basis van het 

vigerende bestemmingsplan. 
6. Voor bedrijfsverzamelgebouw De Rijnport is een aanduiding opgenomen om de 

verschillende functies ter plaatse mogelijk te maken. 
7. Bij Mebin is het bouwvlak aangepast, afgestemd op een bestaand gebouw. 
8. Aan de Ambachtsweg 28-34 is het bestemmingsvlak en het aanduidingsvlak voor de 

specifieke bedrijfsvoering aangepast, naar aanleiding van een verkocht stuk grond. 
9. Aan de Heerenweg 4A is een bedrijfswoning opgenomen. Rondom is de milieuzonering 

aangepast als gevolg van de richtafstanden vanaf deze bedrijfswoning. 
10. Aan de Lageweg 44 is een aanduiding opgenomen om ter plaatse een kantoor toe te 

staan. 
11. Voor Beckers Katwijk BV en Katwijk Chemie zijn specifieke aanduidingen opgenomen 

om deze bestaande bedrijven als Bevi-inrichting vast te leggen. 
12. De ligging van de leidingen van het Hoogheemraadschap is aangepast op basis van 

informatie van het Hoogheemraadschap. 
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13. De dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologisch verwachtingsgebied’ is gewijzigd 
opgenomen, gelet op vrijstelling van bepaalde gronden op basis van recent onderzoek. 

14. Aan de Smidstraat 7 is een nieuwe aanduiding opgenomen voor de ‘specifieke vorm van 
bedrijf – autosloperij’. 

15. De aanduiding ‘specifieke vorm van gemengd -2’ aan de Ambachtsweg 22-24 is 
verruimd tot en met de huisnummers 24A en 24B; 

16. De aanduiding ‘bedrijf’ is opgenomen op de groenstrook bij Goldstream Ovenbouw in 
verband met het persoonsgebonden overgangsrecht. 























 

Amersfoort, 15 april 2013 

 

uw kenmerk : - 

ons kenmerk : MD-AF20130661 

dossier : BC3896-100-100 

project : Zienswijze bestemmingsplan Katwijk Chemie 

betreft : Zienswijze ontwerp bestemmingsplan ‘t Heen 

behandeld door : Rinus Hoogeslag  

telefoon, e-mail : 06 27 399 358, rinus.hoogeslag@rhdhv.com  

classificatie : Klant vertrouwelijk      

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

Van 8 maart 2013 tot en met 18 april 2013 ligt het ontwerp bestemmingsplan ’t Heen ter inzage. Iedereen kan gedurende 

deze termijn een zienswijze geven op dit ontwerp bestemmingsplan. Royal HaskoningDHV is door Katwijk Chemie B.V. 

gevraagd om een zienswijze in te dienen op het ontwerp bestemmingsplan. 

 

Wij willen u hierbij onze zienswijze kenbaar maken en verzoeken u het bestemmingsplan daarnaar aan te passen. 

 

Het bedrijf 

Katwijk Chemie is gevestigd aan de Snijderstraat 6 op de kadastrale percelen Gemeente Katwijk, sectie C; nummers 

3323 en 3033. Daarnaast behoort ook de opslagruimte aan de Snijderstaat 5 tot de inrichting. De ligging van het bedrijf is 

in onderstaande afbeelding globaal weergegeven. 

 
  

 

 

 

Royal HaskoningDHV, met het hoofdkantoor in Amersfoort, is een van Europa’s toonaangevende projectmanagement-, ingenieurs- en 

adviesbureaus. HaskoningDHV Nederland B.V. is onderdeel van Royal HaskoningDHV. Kamer van Koophandel nr. 56515154. 
Het kwaliteitssysteem van HaskoningDHV Nederland B.V. is gecertificeerd volgens ISO 9001. 

HaskoningDHV Nederland B.V. 

Industry, Energy & Mining 

Laan 1914 nr. 35 

3818 EX Amersfoort 

Postbus 1132 

3800 BC Amersfoort 

T (088) 348 20 00 

F (088) 348 28 01 

E info@rhdhv.com 

W www.royalhaskoningdhv.com 

 

 

Gemeente Katwijk 

t.a.v. de Gemeenteraad 

Postbus 589 

2220 AN  KATWIJK ZH 
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Het bestemmingsplan 

 

Het ter inzage liggende ontwerp bestemmingsplan is een herziening van het bestemmingsplan ’t Heen 1999. Dit 

bestemmingsplan wordt herzien, omdat het ouder is dan 10 jaar. In het ontwerp bestemmingsplan is aangegeven dat het 

bestemmingsplan een actualisatie is en voornamelijk consoliderend van aard. Wij concluderen echter dat op een aantal 

belangrijke punten wijzigingen hebben plaatsgevonden ten opzichte van het bestemmingsplan van 1999. Door deze 

wijzigingen wordt Katwijk Chemie BV beperkt in haar bedrijfsvoering. Hieronder gaan wij hier nader op in. 

 

Milieucategorie 

In het bestemmingsplan ’t Heen 1999 hebben alle bestemmingsvlakken tussen de Ververstraat, Steenbakkerstraat en 

Weverstraat milieucategorie 4.2 toegekend gekregen. In het ontwerp bestemmingsplan dat ter inzage ligt heeft een 

gedeelte langs de groenstrook milieucategorie 4.1 gekregen. Door het verlagen van de milieucategorie worden de 

gebruiksmogelijkheden van de naastliggende percelen beperkt. Dit betekent dat bij een voorgenomen uitbreiding van 

Katwijk Chemie onnodige procedures moeten worden doorlopen om af te wijken van het bestemmingsplan, of om het 

bestemmingsplan te wijzigen. Daarnaast ontbreekt ook de onderbouwing waarom het terugbrengen van de 

milieucategorie noodzakelijk is. Wij verzoeken u daarom om voor het gehele gebied tussen de Ververstraat, 

Steenbakkerstraat en Weverstraat milieucategorie 4.2 te handhaven aangezien binnen 300 meter geen gevoelige functies 

aanwezig zijn.  

 

Bevi-inrichting 

In artikel 3.3 lid a is het volgende opgenomen over Bevi-inrichtingen: 

 

‘Bevi-inrichtingen zijn niet toegestaan met uitzondering van het bedrijf ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van 

bedrijf - grondstoffenfabriek' 

 

Aangezien de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf - grondstoffenfabriek' niet voor het gehele perceel van Katwijk  

Chemie is toegekend, zou dit betekenen dat Katwijk Chemie haar bedrijfsactiviteiten op een gedeelte van het perceel niet 

meer mag uitvoeren. Wij verzoeken u daarom om de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf - grondstoffenfabriek' toe te 

passen voor alle percelen die in gebruik zijn bij Katwijk Chemie (zie afbeelding).  

 

Buitenopslag 

In artikel 3.3 lid g is het volgende opgenomen over opslag van goederen: 

 

Voor de opslag van goederen geldt dat: opslag van goederen met een totale stapelhoogte van meer dan 3 m op 

onbebouwde gronden niet is toegestaan. 

 

In het bestemmingsplan ’t Heen 1999 is voor buitenopslag opgenomen dat buitenopslag binnen het bouwvlak toegestaan 

is tot maximaal 5 meter hoogte. Door het terugbrengen van de maximale hoogte voor buitenopslag tot 3 meter wordt de 

benodigde ruimte voor buitenopslag aanzienlijk groter. Doordat deze ruimte op het perceel ontbreekt, leidt een dergelijk 

voorschrift tot economische schade doordat op een andere locatie opslagruimte gerealiseerd moet worden.  

 

Verzoek 

Gelet op bovenstaande verzoeken wij u het ontwerp bestemmingsplan ’t Heen op de volgende punten aan te passen: 

• De milieucategorie 4.2 zoals opgenomen in het bestemmingsplan ’t Heen 1999 voor het gehele gebied tussen de 

Ververstraat, Steenbakkerstraat en Weverstraat te handhaven. 
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• De aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf - grondstoffenfabriek' toe te passen voor alle percelen die in gebruik 

zijn bij Katwijk Chemie conform de verleende omgevingsvergunning milieu. 

• De maximale hoogte voor buitenopslag te verhogen tot 5 meter, conform het vigerende bestemmingsplan. 

 

Door bovenstaande aspecten te verwerken in het nieuwe bestemmingsplan kan Katwijk Chemie haar bedrijfsvoering 

voortzetten en wordt recht gedaan aan de feitelijke situatie. Indien er bij u onduidelijkheden ontstaan over de door ons 

ingediende zienswijze zijn wij graag bereid om deze mondeling toe te lichten.   

 

Met vriendelijke groet, 

namens Katwijk Chemie BV. 

 

 

 

 

drs. ing. M.J. Hoogeslag 

Adviseur  Industry, Energy & Mining  
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Uw gegevens
Burgerservicenummer* 184266361
Voornaam* Kees
Voorvoegsel(s) van
Achternaam* Duijn
Geboortedatum* 20-09-1982
Straatnaam* Vlierstraat
Huisnummer* 38
Toevoeging huisnummer
Postcode* 2225SM
Woonplaats* Katwijk ZH

Aanvullende contactgegevens
Telefoonnummer* 0653599907
E-mailadres* cvduijn@casema.nl

Uw zienswijze
Tegen welk voorgenomen besluit dient u een zienswijze in? Het ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein ‘t

Heen van de gemeente Katwijk, met identificatiecode
NL.IMRO.0537.bpKATbttheen-on01

Zaaknummer NL.IMRO.0537.bpKATbttheen-on01
Waarom bent u het niet eens met het voorgenomen besluit? Geachte College van Burgemeester en Wethouders van de

gemeente Katwijk,

Wij  (G. van Duijn beheer B.V.) zijn het  niet eens
met het wijzigen van de bestemming van de zone
zuidzijde Ambachtsweg zie hoofdstuk 4.2.3 van ontwerp
bestemmingsplan.
Ons pand gevestigd op Ambachtsweg 22-24 ligt op deze
locatie wij zijn het daarom niet eens met deze wijziging van
bestemming.
In het vorige bestemmingsplan staat deze zone aangegeven
als zone met "vrijstelling perifere detailhandel mogelijk" dit
wordt in het nieuwe bestemmingsplan gewijzigd.

Wachtend op uw reactie,

Kees van Duijn
G. van Duijn Beheer B.V.

Bijlagen
Hieronder kunt u uw zienswijze met 1 of meerdere bijlagen toelichten. Dit is niet verplicht.
Voeg bijlage toe:
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