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Hoofdstuk 1

Artikel 1

Inleidende regels

Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:
1.1

plan:

het wijzigingsplan 'De Schakel' met identificatienummer NL.IMRO.0603.wpdeschakel-VA01 van de
gemeente Rijswijk;
1.2

wijzigingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;
1.3

aanbouw:

een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw, waarmee het in directe
verbinding staat, welk gebouw onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in
architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;
1.4

aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels
regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.
1.5

aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;
1.6

aaneengebouwde woning:

een zelfstandig, grondgebonden gebouw dat enkel één woning omvat, maar deel uit maakt van een rij
van drie of meer met de hoofd
gebouwen aaneengebouwde woningen;
1.7

achtererf(gebied):

erf aan de achterkant en de niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijkant, op meer dan 1
m van de voorkant, van het hoofdgebouw;
1.8

antenne-installatie:

installatie bestaande uit een antenne, een antennedrager, de bedrading en de al dan niet in een of
meer techniekkasten opgenomen apparatuur, met de daarbij behorende bevestigingsconstructie;
1.9

antennedrager:

antennemast of andere constructie bedoeld voor de bevestiging van een antenne;
1.10

archeologische waarde

de aan een gebied toegerekende waarde in verband met de kennis en de studie van de in dat gebied
voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteit uit oude tijden;
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1.11

bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;
1.12

bed & breakfast:

een activiteit ondergeschikt aan een woning die in hoofdzaak bestaat uit het verstrekken van
nachtverblijf voor korte tijd en waarbij het verstrekken van maaltijden en/of dranken aan de logerende
gasten (daaraan) ondergeschikt is.
1.13

bedrijf:

een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, opslaan,
distribueren, installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van
(commerciële) diensten. Een bedrijf aan huis daaronder niet inbegrepen;
1.14

bedrijfscategorie:

Een aan een bedrijf toegekende categorie volgens de in de Bijlage 1 bij deze regels opgenomen
'Staat van Bedrijfsactiviteiten';
1.15

bedrijf aan huis:

het bedrijfsmatig verlenen van diensten - geen detailhandelsbedrijf zijnde - en ambachtelijke
bedrijvigheid geheel of overwegend door middel van handwerk, waarbij de aard (qua
milieuplanologische hinder) en omvang van de bedrijfsactiviteiten zodanig is dat deze activiteiten in
een woning kunnen worden uitgeoefend en de activiteiten geen onevenredige afbreuk doen aan het
woon- en leefmilieu in de directe omgeving;
1.16

begane grond:

de bouwlaag van een gebouw waarvan de vloer zich op maaiveld, of nagenoeg op maaiveld, bevindt;
1.17

berging:

een gebouw, bestemd voor de stalling van bromfietsen, motorfietsen, fietsen, afvalcontainers voor
huishoudelijk vuil en overige huishoudelijke zaken;
1.18

beroep aan huis:

het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, medisch, juridisch, therapeutisch,
kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermede naar de aard gelijk te stellen beroep dat door zijn aard en
omvang in een woning zodanig is dat deze activiteiten in een woning kunnen worden uitgeoefend en
de activiteiten geen onevenredige afbreuk doen aan het woon- en leefmilieu in de directe omgeving;
1.19

bestaand:

a. bestaand gebruik: het gebruik van de gronden en bouwwerken zoals aanwezig op moment van de
ontwerpbestemmingsplan van het ontwerpbestemmingsplan of kan worden gebruikt krachtens
een omgevingsvergunning voor het gebruik; daaronder valt niet het gebruik dat reeds in strijd was
met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van
dat plan;
b. bestaande bouwwerken: bouwwerken die op het tijdstip van de terinzagelegging van het
ontwerpbestemmingsplan:
1. aanwezig zijn én bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zijn
gebouwd;
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2. nog kunnen worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen;
c. bestaande aantal: het aantal zoals aanwezig op het tijdstip van deterinzagelegging van het
ontwerpbestemmingsplan.
1.20

bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;
1.21

bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
1.22

bijgebouw:

een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm onderscheiden kan worden
van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;
1.23

bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een
standplaats;
1.24

bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;
1.25

bouwlaag:

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke hoogte of bij benadering gelijke hoogte
liggende vloeren of balklagen is begrensd, met inbegrip van de begane grond; hieronder wordt niet
begrepen
a. een onderbouw: een gedeelte van een gebouw dat wordt afgedekt door een vloer waarvan de
bovenkant minder dan 1,20 m boven peil is gelegen;
b. een vide, waarvan de oppervlakte niet meer bedraagt dan 50% van de onderliggende laag;
c. een onbenoemde ruimte, waarvan de oppervlakte, voor zover de hoogte groter is dan 1,50 m, niet
meer bedraagt dan 50% van de oppervlakte van de onderliggende laag;
1.26

bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende
bebouwing is toegelaten;
1.27

bouwperceelsgrens:

een grens van een bouwperceel;
1.28

bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde
gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;
1.29

bouwwerk:

elke constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden;
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1.30

carport:

een overkapte stallingsgelegenheid voor motorvoertuigen;
1.31

dakkapel:

een constructie ter vergroting van een gebouw, welke zich boven de dakgoot bevindt, waarbij deze
constructie onder de noklijn is gelegen en de onderzijde van de constructie in het dakvlak is
geplaatst;
1.32

detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden van goederen, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het
verkopen en/of leveren aan personen, die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending;
1.33

dienstverlening:

het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek rechtstreeks (al dan niet via een balie) te
woord wordt gestaan en geholpen, waaronder: een belwinkel, internetcafé; kapsalon, reisbureau,
uitzendbureau, bankfiliaal, wasserette of apotheek, eventueel met bijbehorend kantoor, magazijn of
ambacht, zulks met uitzondering van horecabedrijven en seksinrichtingen;
1.34

erf:

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en
dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw
1.35

erfbebouwing:

verzamelnaam voor bouwwerken op het erf, behorende bij een bestemming, die ten dienste staan van
het hoofdgebouw en die door de ligging, constructie en afmetingen ondergeschikt zijn aan het
hoofdgebouw, waarbij onderscheid te maken valt tussen:
a.
b.
c.
d.

een aanbouw,
een uitbouw,
een bijgebouw en
een overkapping of carport;

1.36

erftoegangsweg:

een weg bedoeld voor het toegankelijk maken van percelen; deze wegcategorie is in beginsel
toegankelijk voor elke vervoerswijze;
1.37

erker:

een hoek- of rondvormig uitgebouwd deel van een hoofdgebouw; bouwkundig bestaande uit een
'lichte' constructie met een overwegend transparante uitstraling;
1.38

garagebox

gebouwde parkeervoorziening voor gebruik als stalling voor motorvoertuigen en ondergeschikt
medegebruik als huishoudelijke opslagruimte;
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1.39

gebiedsontsluitingswegen/stedelijke hoofdwegen:

wegen met gelijkvloerse kruisingen die zijn bedoeld om landelijk of stedelijk gebied te ontsluiten. De
wegvakken hebben hierbij een doorstroomfunctie, terwijl de gelijkvloerse kruispunten uitwisseling van
verkeer mogelijk maken met lagere orde wegen;
1.40

gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden
omsloten ruimte vormt;
1.41

geluidwerende voorziening:

geluidsreducerende constructie of bouwwerk in de vorm van voorzieningen zoals geluidsschermen,
geluidswallen of aan deze constructies gelijk te stellen bouwwerken of constructies;
1.42

gestapelde woning:

boven elkaar of nagenoeg boven elkaar gebouwde woningen;
1.43

handel in en verkoop van goederen en diensten via internet:

bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder niet begrepen de uitstalling ten verkoop), het verkopen
en/of leveren van goederen voor gebruik, verbruik of aanwending overwegen anders dan in de
uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit, waar vrijwel uitsluitend een elektronische transactie
tot stand komt, dat in of bij een woning wordt uitgeoefend door de bewoner van de woning, waarbij de
woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling
heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;
1.44

horeca:

het bedrijfsmatig verstrekken van dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse en/of het
bedrijfsmatig verstrekken van logies, één en ander al dan niet in combinatie met een vermaakfunctie,
uitgezonderd seksinrichtingen en prostitutie;
1.45

horecacategorie:

een aan horeca toegekende categorie volgens de in de Bijlage 2 bij deze regels opgenomen 'Staat
van Horeca-activiteiten';
1.46

hoofdgebouw:

een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de
geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of bouwwerken op het
perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is;
1.47

kantoor:

een voorziening, 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;
1.48

kap:

een gesloten en (gedeeltelijk) hellende bovenbeëindiging van een bouwwerk;
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1.49

klokkentoren:

een toren met bovenin een of meer lui- of slagklokken of een carillon;
1.50

kunstobject:

beeldende kunst in de vorm van een overig bouwwerk;
1.51

maatschappelijke voorzieningen:

overheids-, medische, onderwijs-, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke, sociaal-recreatieve en
daarmee vergelijkbare maatschappelijke voorzieningen, alsmede niet-commerciële voorzieningen ten
behoeve van sportbeoefening, voorzieningen ten behoeve van het verenigingsleven,
speelvoorzieningen, kinderdagverblijven en kinderopvang; alsook ondergeschikte detailhandel en
horeca ten dienste van deze voorzieningen;
1.52

nutsvoorziening:

voorziening ten behoeve van het openbaar nut, zoals ten behoeve van de levering van elektriciteit,
gas, drinkwater en telecommunicatiediensten, alsmede ten behoeve van riolering en (warmte)energie;
1.53

openbaar toegankelijk gebied:

een weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994; alsmede
pleinen, parken, plantsoenen, openbaar water en ander openbaar gebied dat voor publiek algemeen
toegankelijk is, met uitzondering van wegen uitsluitend bedoeld voor de ontsluiting van percelen door
langzaam verkeer;
1.54

overig bouwwerk:

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam met de
aarde is verbonden;
1.55

overkapping:

een overig bouwwerk voorzien van een gesloten dak, zonder of met ten hoogste één tot de eigen
constructie behorende wand of wanden;
1.56

pand:

de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die
direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is;
1.57

peil:

a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de
hoogte van die weg;
b. in andere gevallenen voor bouwwerken: bovenkant vanaf het gemiddelde maaiveld van het
aansluitend afgewerkt terrein.
tenzij elders in deze regels anders bepaald;

1.58

praktijkruimte:

een werkruimte voor de uitoefening van beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten in of bij een woning;
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1.59

prostitutie:

het zich in bedrijfsmatige zin beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met
een ander tegen vergoeding;
1.60

seksinrichting:

een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij
bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische
aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan:
a.
b.
c.
d.

een prostitutiebedrijf; waaronder begrepen een erotische massagesalon;
een seksbioscoop of sekstheater;
een seksautomatenhal;
een seksclub of parenclub,

al dan niet in combinatie met elkaar;
1.61

Staat van Bedrijfsactiviteiten:

lijst van bedrijfsactiviteiten ingedeeld naar toelaatbaarheid in relatie tot de afstand tot al dan niet
milieugevoelige locaties of gebieden, zoals opgenomen in Bijlage 1 'Staat van Bedrijfsactiviteiten';
1.62

Staat van Horeca-activiteiten:

lijst van horeca-activiteiten ingedeeld naar toelaatbaarheid in relatie tot uitstraling in het algemeen,
zoals verstoring en/of hinder, zoals opgenomen in de als Bijlage 2 opgenomen 'Staat van
Horeca-activiteiten';
1.63

standplaats (ambulante detailhandel):

plek of plaats ten behoeve van de verkoop op de openbare weg, op openbare markten of op andere
plaatsen of lokalen, hieronder mede begrepen marktkramen, rijdende snackbars, kiosken, vis- en
oliebollenkraampjes en bloemenstalletjes en dergelijke;
1.64

straatmeubilair:

bouwwerken ten behoeve van al dan niet openbare (nuts-)voorzieningen, zoals:
a. verkeersgeleiders, verkeersborden, lichtmasten, zitbanken en bloembakken;
b. telefooncellen, abri's, kunstwerken, speeltoestellen en draagconstructies voor reclame;
c. kleinschalige bouwwerken ten behoeve van (openbare) nutsvoorzieningen met een inhoud van ten
hoogste 50 m3 en een bouwhoogte van ten hoogste 3 m, waaronder begrepen voorzieningen ten
behoeve van telecommunicatie, energievoorziening en brandkranen;
d. afvalinzamelsystemen;
1.65

tuin:

gedeelte van het erf dat geheel of gedeeltelijk is ingericht met gazons, planten en/of bomen en
bestrating;
1.66

twee-aaneengebouwde woning

een zelfstandig, grondgebonden gebouw dat enkel één woning omvat, maar deel uit maakt van twee
met de hoofdgebouwen aaneengebouwde woningen;
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1.67

uitbouw:

een uitbreiding van een bestaande ruimte, welke is gebouwd aan een hoofdgebouw, die door de vorm
onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan
het hoofdgebouw;
1.68

verblijfsgebied:

gedeelte van de openbare ruimte dat hoofdzakelijk is bestemd en is ingericht voor langzaam verkeer,
doch in ondergeschikte mate tevens fungerend als erftoegangsweg;
1.69

voorerf(gebied):

erf dat geen onderdeel is van het achtererf(gebied);
1.70

voorgevel:

de naar de openbaar toegankelijk gebied gekeerde gevel van een bouwwerk; indien bij een
hoofdgebouw meerdere voorgevels kunnen worden aangegeven, geldt als voorgevel de gevel die
meetelt in de huisnummering;
1.71

voorgevelbouwgrens:

de naar het openbaar toegankelijk gebied gerichte bouwgrens; indien bij een hoofdgebouw meerdere
voorgevelbouwgrenzen kunnen worden aangegeven, geldt als voorgevelbouwgrens de bouwgrens waar
het hoofdgebouw hoofdzakelijk op is georiënteerd;
1.72

vrijstaande woning:

een zelfstandig, grondgebonden gebouw dat enkel één woning omvat, waarvan het hoofdgebouw niet
aan het hoofdgebouw van een andere woning is gebouwd;
1.73

waterhuishoudkundige voorzieningen:

voorzieningen die nodig zijn ten behoeve van een goede water aan- en/of afvoer, waterberging en
waterkwaliteit;
1.74

winkel:

een gebouw of gedeelte van een gebouw, waarbinnen detailhandel wordt uitgeoefend;
1.75

wijkontsluitingsweg:

verzamelwegen binnen wijken;
1.76

woning:

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden;
1.77

zijerf:

gedeelte van het erf dat aan de zijkant van een al dan niet bestaand gebouw en langs het openbaar
toegankelijk gebied is gelegen, en dat wordt begrensd door het verlengde van de voorgevel.
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Artikel 2
2.1

Wijze van meten

afstand:

afstanden tussen bouwwerken onderling alsmede afstanden van bouwwerken tot perceelsgrenzen
worden daar gemeten waar deze afstanden het kleinst zijn;
2.2

de bebouwde oppervlakte:

de som van de oppervlakte van alle bouwwerken binnen een bouwperceel, een binnen het
bouwperceel aanwezig bouwvlak of ander terrein;
2.3

de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van overig bouwwerk met uitzondering van
ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te
stellen bouwonderdelen, zie ook de 'Algemene bouwregels';
2.4

dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;
2.5

de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk
te stellen constructiedeel;
2.6

de grondoppervlakte:

buitenwerks en boven peil;
2.7

de 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;
2.8

lengte, breedte en diepte 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;
2.9

de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het
bouwwerk;
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Hoofdstuk 2

Artikel 3
3.1

Bestemmingsregels

Groen

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.
d.
e.

groenvoorzieningen;
bermen, oevers, water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
paden en bruggen voor langzaam verkeer;
nutsvoorzieningen;
bij deze bestemming behorende voorzieningen met uitzondering van parke(e)r(voorziening)en.

3.2

Bouwregels

3.2.1

Gebouwen

Het bouwen van gebouwen is niet toegestaan.

3.2.2

Overige bouwwerken

Ten aanzien van de in lid 3.1 bedoelde gronden mogen overige bouwwerken worden gebouwd,
waarbij:
a. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan:
1. 7 m voor kunstobjecten en lichtmasten;
2. 3 m voor speel- en ontmoetingsvoorzieningen;
3. 4 m voor vlonders, steigers en bruggen;
4. 2 m voor andere overige bouwwerken;
b. er mogen geen geluidwerende voorzieningen, reclame-/infozuilen/-borden en/of vlaggenmasten
worden gebouwd/opgericht.

3.3

Afwijken van de bouwregels

3.3.1

Afwijken

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:
a. lid 3.2 ten behoeve van het bouwen van gebouwen en overkappingen ten behoeve van deze
bestemming waarvan de bouwhoogte niet meer dan 4 m mag bedragen en de oppervlakte niet
meer dan 25 m2 per object;
b. lid 3.2.2 onder a, sub 2 voor het bouwen van speel- en ontmoetingsvoorzieningen waarvan de
bouwhoogte niet meer dan 6 m mag bedragen.

3.3.2

Algemene randvoorwaarden voor afwijken van de bouwregels

De afwijkingsmogelijkheden zoals genoemd in lid 3.3.1 kunnen slechts worden toegepast indien:
a. de geluidsbelasting op de gevel van geluidsgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de
daarvoor geldende grenswaarde uit de Wet geluidhinder of de vastgestelde hogere grenswaarde;
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b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
1. de kwaliteit van de openbare ruimte, zoals een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
2. de verkeersveiligheid;
3. de sociale veiligheid;
4. het aantal parkeervoorzieningen;
5. de functionele en ruimtelijke structuur, zoals aansluiting op (structurele) groenelementen en
waterelementen;
6. de bebouwingsmogelijkheden en/of gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en
bouwwerken;
7. het milieu;
c. de verkeersaantrekkende werking hiervan in overeenstemming is met de functie en vormgeving
van de wegen in de nabije omgeving;
d. op een goede manier in de (extra) parkeerbehoefte wordt voorzien.
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Artikel 4
4.1

Verkeer - 3

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. erftoegangswegen en verblijfsgebieden;
b. bij de bestemming behorende voorzieningen waaronder bruggen, viaducten en tunnels ten
behoeve van kruisende infrastructuur, met uitzondering van verkooppunten voor
motorbrandstoffen.

4.2

Bouwregels

Ten aanzien van de in lid 4.1 bedoelde gronden gelden de volgende bouwregels:
a. gebouwen en overkappingen zijn toegestaan tot een oppervlakte van 20 m2 per bouwwerk;
b. de bouwhoogte van gebouwen en overkappingen mag niet meer bedragen dan 3 m;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, uitgezonderd overkappingen, mag niet meer mag
bedragen dan:1.
1. 7 m voor kunstobjecten en lichtmasten;
2. 4 m voor reclame- en informatiezuilen;
3. 3 m voor speel- en ontmoetingsvoorzieningen;
4. 2 m voor andere overige bouwwerken.

4.3

Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a
van de Wet ruimtelijke ordening het plan te wijzigen, indien de wijziging betrekking heeft op:
a. het toevoegen van maximaal twee functieaanduidingen "detailhandel" ten behoeve van
standplaatsen voor ambulante detailhandel;
b. het wijzigen van bestaand snippergroen binnen de bestemming 'Verkeer - 3' in de bestemming
'Wonen - 1' onder de voorwaarde dat:
1. het snippergroen direct grenst aan het betreffende woonperceel waar het toe gaat behoren;
2. de regels van het betreffende artikel 'Wonen - 1' naderhand van toepassing zijn.
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Artikel 5
5.1

Wonen - 1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen in de vorm van aaneengebouwde woningen, twee-aaneengebouwde en vrijstaande
woningen;
b. tuinen en erven;
c. nutsvoorzieningen;
d. bij deze bestemming behorende voorzieningen,waaronder parkeervoorzieningen, ontsluitingen,
groen en water.

5.2

Bouwregels

5.2.1

Hoofdgebouwen

Ten aanzien van de in lid 5.1 bedoelde gronden gelden voor hoofdgebouwen de volgende regels:
a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b. het hoofdgebouw dient in de voorgevelbouwgrens te worden gebouwd, behoudens ter plaatse van
de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - tiny houses', alwaar deze regel niet geldt;
c. de goot- en bouwhoogte in meters mogen niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van
de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)';
d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - tiny houses' mag het bebouwd
oppervlak van een hoofdgebouw niet meer bedragen dan 60 m2.

5.2.2

Erfbebouwing

Ten aanzien van de in lid 5.1 bedoelde gronden gelden voor erfbebouwing de volgende regels:
a. erfbebouwing mag, uitsluitend op het achtererf, zowel binnen als buiten het bouwvlak worden
gebouwd;
b. de gezamenlijke oppervlakte van erfbebouwing per bouwperceel mag niet meer bedragen dan 40
m2, tot een maximum van 50% van het achtererf;
c. de diepte van aan- en uitbouwen en overkappingen gemeten vanaf de oorspronkelijke achtergevel
mag niet meer bedragen dan 3 m;
d. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen, vrijstaande bijgebouwen en overkappingen mag niet meer
bedragen dan:
1. van een aan-/uitbouw en overkapping: de bouwhoogte van de eerste bouwlaag van het
hoofdgebouw tot maximaal 4 m;
2. van een vrijstaand bijgebouw: maximaal 3 m;

5.2.3

Specifieke bouwaanduiding - erfbebouwing tiny houses

In afwijking van het bepaalde in lid 5.2.2 gelden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke
bouwaanduiding - erfbebouwing tiny houses' voor erfbebouwing de volgende bouwregels:
a. gronden gelegen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - erfbebouwing tiny
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b.
c.
d.
e.

houses' dienen niet te worden beschouwd als erf in de zin van artikel 1 van bijlage II behorende
bij het Besluit omgevingsrecht, zoals dat artikel luidt op het moment van de datum van
inwerkingtreding van dit plan;
erfbebouwing mag uitsluitend binnen bouwvlak worden gebouwd;
de gezamenlijke oppervlakte van erfbebouwing mag niet meer bedragen dan 40 m2 per
bestemmingsvlak;
aan- en uitbouwen zijn niet toegestaan;
de bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 3 m.

5.2.4

Overige bouwwerken

Ten aanzien van de in lid 5.1 bedoelde gronden geldt vvoor overige bouwwerken, uitgezonderd
overkappingen, dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan:
a. 7 meter voor kunstobjecten en lichtmasten;
b. 3 meter voor speel- en ontmoetingsvoorzieningen;
c. 1 m voor erf- en terreinafscheidingen gelegen tussen 1 m achter de voorgevel (of het verlengde
daarvan) en de openbare weg aan de voorzijde;
d. 2 m voor erf- en terreinafscheidingen op de overige delen van het erf;
e. 2 m voor andere overige bouwwerken, uitgezonderd overkappingen.

5.3

Afwijken van de bouwregels

5.3.1

Afwijken

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid:
a. 5.2.2 onder a voor het bouwen van erfbebouwing op het zijerf, waarbij alsdan tevens de
bepalingen zoals bedoeld in lid 5.2.2. onder b van overeenkomstige toepassing zijn, met dien
verstande dat:
1. erfbebouwing op het zijerf met een breedte tot 2,50 m dient te worden gebouwd op tenminste
1 m achter het verlengde van de voorgevellijn;
2. erfbebouwing op het zijerf met een breedte van meer dan 2,50 m dient te worden gebouwd op
tenminste 1 m plus daarbij opgeteld de grotere breedte dan de eerdergenoemde 2,50 m,
achter het verlengde van de voorgevellijn;
3. de goothoogte niet meer mag bedragen dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het
hoofdgebouw tot een maximum van 3 m;
4. op een aan-, uitbouw of bijgebouw een kap is toegestaan, mits de hellingshoek van die kap
gelijk is aan de hellingshoek van de kap van het hoofdgebouw; indien het hoofdgebouw geen
kap heeft, mag de bouwhoogte van de kap op aan-, uitbouw of het bijgebouw maximaal 2 m
hoger zijn de de goothoogte van de betreffende aan-, uitbouw of bijgebouw;
5. de bouwhoogte van overkappingen niet meer mag bedragen dan de hoogte van eerste
bouwlaag van het hoofdgebouw tot een maximum van 3 m;
6. in afwijking van het bepaalde onder 5., de bouwhoogte van een erker en/of toegangsportaal
niet meer mag bedragen dan de hoogte van de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw, tot
een maximum van 6 m, ingeval dit past binnen de massa en architectuur van het betreffende
hoofdgebouw en de naastgelegen hoofdgebouwen;
7. op een erker en/of toegangsportaal een borstwering met een maximale bouwhoogte van 1,20
m mag worden gerealiseerd, ingeval dit past binnen de massa en architectuur van het
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betreffende hoofdgebouw en de naastgelegen hoofdgebouwen.
b. 5.2.2 onder a voor de bouw van een berging op het voorerf, uitsluitend indien deze noodzakelijk is
voor de berging van een scootmobiel, of indien het bij de woning behorende achtererf niet
rechtstreeks bereikbaar is via het achterpad, zijpad of vanaf de openbare weg, met dien
verstande, dat:
1. de bouwhoogte niet meer dan 1,25 m mag bedragen;
2. de oppervlakte niet meer dan 4 m2 mag bedragen;
3. de afstand tot het openbaar gebied tenminste 0,25 m moet bedragen;
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de omgevingsvergunning voor de onder b bedoelde
berging in te trekken indien blijkt dat de noodzaak voor deze berging er niet meer is;
c. 5.2.2 onder a voor de bouw van een erker en/of toegangsportaal aan de voorgevel, met dien
verstande dat:
1. per hoofdgebouw één erker of één toegangsportaal is toegestaan;
2. de breedte van een erker niet meer mag bedragen dan 50% en de breedte van
toegangsportaal niet meer mag bedragen dan 30% van de breedte van de voorgevel van het
hoofdgebouw;
3. de afstand van een erker of toegangsportaal tot de zijdelingse perceelsgrens niet minder dan
0,5 m mag bedragen, tenzij sprake is van een gezamenlijke erker of toegangsportaal met het
naastgelegen hoofdgebouw in welk geval de twee erkers of toegangsportalen tegen elkaar
mogen worden gebouwd;
4. de diepte van een erker of toegangsportaal niet meer mag bedragen dan 1,20 m;
5. de bouwhoogte van de erker en/of toegangsportaal niet meer mag bedragen dan de hoogte
van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw, tot een maximum van 3 m;
d. 5.2.2 onder d voor de bouw van een kap op aan- en uitbouwen, vrijstaande bijgebouwen en
overkappingen, met dien verstande dat:
1. de goothoogte van aan- en uitbouwen, vrijstaande bijgebouwen en overkappingen niet meer
mag bedragen dan:
van aanbouwen, uitbouwen en overkappingen: de bouwhoogte van de eerste bouwlaag
van het hoofdgebouw tot maximaal 4 m;
van vrijstaand bijgebouwen: 3 m;
2. de hellingshoek van de kap van aan- en uitbouwen, vrijstaande bijgebouwen en
overkappingen gelijk dient te zijn aan de hellingshoek van het hoofdgebouw; er geldt dan
geen maximum bouwhoogte;
3. indien het hoofdgebouw geen kap heeft, de bouwhoogte van aan- en uitbouwen, vrijstaande
bijgebouwen en overkappingen niet meer mag bedragen dan 6 m.

5.3.2

Algemene randvoorwaarden voor afwijken van de bouwregels

De afwijkingsmogelijkheden zoals genoemd in lid 5.3.1 kunnen slechts worden toegepast indien:
a. de geluidsbelasting op de gevel van geluidsgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de
daarvoor geldende grenswaarde uit de Wet geluidhinder of de vastgestelde hogere grenswaarde;
b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
1. de kwaliteit van de openbare ruimte, zoals een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
2. de verkeersveiligheid;
3. de sociale veiligheid;
4. het aantal parkeervoorzieningen;
5. de functionele en ruimtelijke structuur, zoals aansluiting op (structurele) groenelementen en
waterelementen;
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6. de bebouwingsmogelijkheden en/of gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en
bouwwerken;
7. het milieu;
c. de verkeersaantrekkende werking hiervan in overeenstemming is met de functie en vormgeving
van de wegen in de nabije omgeving;
d. op een goede manier in de (extra) parkeerbehoefte wordt voorzien.

5.4

Specifieke gebruiksregels

5.4.1 Aantal wooneenheden
a. Het aantal wooneenheden mag in totaal niet meer bedragen dan 56;
b. Ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' mag het aantal wooneenheden
niet meer bedragen dan is aangegeven.

5.4.2

Beroep aan huis

Het bepaalde in lid 5.1 ten aanzien van het gebruik van woningen en/of bijgebouwen voor beroep aan
huis is toegestaan onder de voorwaarden, dat:
a. de woonfunctie in overwegende mate blijft gehandhaafd, waarbij geldt dat de
brutovloeroppervlakte niet meer mag bedragen dan 40% van de woning met een maximum van 40
m²;
b. het beroep aan huis wordt uitgevoerd door degene die woonachtig is op het perceel;
c. geen afbreuk wordt gedaan aan het woon- en leefmilieu in de omgeving;
d. in de omgeving geen onevenredige toename van de verkeersbelasting en parkeerdruk optreedt;
e. detailhandel (al dan niet via internet) alleen is toegestaan:
1. in goederen, die ter plaatse worden vervaardigd, verwerkt of bewerkt, en mits dit een
ondergeschikt deel van de bedrijfsvoering is;
2. er geen sprake is van winkel- of uitstallingsruimte van goederen ten behoeve van de
beroepsactiviteit.

5.5

Afwijken van de gebruiksregels

5.5.1

Bedrijf aan huis

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid
5.4.2 voor het gebruik van woningen en/of bijgebouwen voor bedrijf aan huis behorende tot en met ten
hoogste categorie 2 zoals opgenomen in de als Bijlage 1 bij deze regels opgenomen 'Staat van
Bedrijfsactiviteiten', al dan niet in combinatie met handel in en verkoop van de goederen en diensten
via internet, met dien verstande, dat:
a. de woonfunctie in overwegende mate blijft gehandhaafd, waarbij geldt dat de grondoppervlakte
niet meer mag bedragen dan 40% van de woning met een maximum van 40 m²;
b. het bedrijf aan huis wordt uitgevoerd door degene die woonachtig is op het perceel;
c. geen afbreuk wordt gedaan aan het woon- en leefmilieu in de omgeving;
d. in de omgeving geen onevenredige toename van de verkeersbelasting optreedt;
e. er geen meldingplichtige en/of vergunningplichtige inrichtingen op grond van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht mogen worden opgericht;
f. geen detailhandel mag plaatsvinden, uitgezonderd een beperkte verkoop ondergeschikt aan de
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uitoefening van de kleinschalige bedrijfsactiviteiten en/of handel in en verkoop van goederen en
diensten via internet.

5.5.2

Mantelzorg

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid
5.4.1 en toestaan dat een deel van de woning of de aanbouw, de uitbouw of het bijgebouw bij een
woning als afhankelijke woonruimte (inwoning) wordt gebruikt, met dien verstande, dat:
a. een dergelijke bewoning aantoonbaar noodzakelijk is vanuit het oogpunt van mantelzorg;
b. op het perceel al een wooneenheid aanwezig is;
c. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen waaronder die van
omwonenden en bedrijven;
d. per wooneenheid maximaal één situatie van inwoning ten behoeve van mantelzorg is toegestaan;
e. maximaal 75 m2 van het hoofdgebouw en/of van de aanbouw, de uitbouw of het bijgebouw mag
worden gebruikt ten behoeve van de inwoning;
f. na de beëindiging van de mantelzorgsituatie de wooneenheid weer in oorspronkelijke vorm wordt
teruggebracht.

5.5.3

Dakterrassen

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid
5.1 voor het gebruik van platte daken van aan- of uitbouwen en hoofdgebouwen als dakterras onder
de voorwaarden, dat:
a. dakterrassen op hoofdgebouwen slechts zijn toegestaan voor zover deze van het openbaar
toegankelijk gebied op straatniveau niet zichtbaar zijn;
b. dakterrassen op aan- en uitbouwen gemeten vanuit de achtergevel ten hoogste 4 m diep mogen
zijn;
c. ten behoeve van de dakterrassen een borstwering met een maximale bouwhoogte van 1,20 m
mag worden gerealiseerd;
d. ten behoeve van de dakterrassen op het hoofdgebouw, een bouwwerk ten behoeve van de opgang
vanaf de onderliggende verdieping van het hoofdgebouw met een maximale bouwhoogte van 2 m
en een maximale oppervlakte van 4 m2 is toegestaan;
e. de bouwhoogte van tussen terrassen aan te brengen privacyschermen niet meer mag bedragen
dan 2 m;
f. in verband met privacy van de aangrenzende percelen door burgemeester en wethouders nadere
eisen in het kader van de vergunningverlening kunnen worden gesteld aan de situering van de
terrashekwerken/omheining.

5.5.4

Aantal wooneenheden bij woningsplitsing

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid
5.4.1 ten behoeve van splitsing van bestaande woningen, met dien verstande dat het bepaalde in lid
5.5.6 in acht wordt genomen.

5.5.5

Aantal wooneenheden

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid
5.4.1 en meer woningen toestaan, met inachtneming van de volgende randvoorwaarden:
a. het bepaalde in lid 5.5.6 onder b dient onverkort in acht te worden genomen;
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b. voldaan moet worden aan de onderzoeksverplichting op de volgende onderdelen:
1. luchtkwaliteit;
2. parkeerbehoefte;
3. geluid;
4. bodemkwaliteit;
5. watertoets;
6. archeologie;
7. externe veiligheid (afweging van het groepsrisico);
8. ecologie, toetsting Flora- en faunawet;
9. economische uitvoerbaarheid en kostenverhaal.

5.5.6

Algemene randvoorwaarden voor afwijken van de gebruiksregels

De genoemde afwijkingen bij een omgevingsvergunning kunnen slechts worden verleend mits:
a. de geluidsbelasting op de gevel van geluidsgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de
daarvoor geldende grenswaarde uit de Wet geluidhinder of de vastgestelde hogere grenswaarde;
b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
1. de kwaliteit van de openbare ruimte, zoals een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
2. de verkeersveiligheid;
3. de sociale veiligheid;
4. het gewenste voorzieningenniveau;
5. de functionele en ruimtelijke structuur, zoals aansluiting op (structurele) groenelementen en
waterelementen;
6. de bebouwingsmogelijkheden en/of gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en
bouwwerken;
7. het milieu;
8. de verkeersaantrekkende werking in overeenstemming is met de functie en vormgeving van
de wegen in de nabije omgeving;
9. op een goede manier in de (extra) parkeerbehoefte wordt voorzien.
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Artikel 6

Waarde - Archeologie 2

6.1

Bestemmingsomschrijving

6.1.1

Algemeen

De voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het behoud van de aanwezige archeologische
waarden.

6.1.2

Prioriteitenstelling

Indien er strijd ontstaat tussen het bepaalde in de bestemming 'Waarde - Archeologie 2' en het
bepaalde in de overige daar voorkomende bestemmingen, prevaleert het bepaalde in de bestemming
'Waarde - Archeologie 2'.

6.2

Bouwregels

Ten aanzien van de in lid 6.1 bedoelde gronden mogen geen bouwwerken worden gebouwd die dieper
reiken dan 0,50 m onder maaiveld en een groter oppervlak beslaan dan 100 m2.

6.3

Afwijken van de bouwregels

6.3.1

Afwijken

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid
6.2 voor het bouwen krachtens andere daar voorkomende bestemmingen, mits de archeologische
waarden niet worden geschaad. Alvorens de omgevingsvergunning (voor het bouwen) te kunnen
verlenen, dient de aanvrager van een omgevingsvergunning aan burgemeester en wethouders
hieromtrent een archeologisch rapport te overleggen, dan wel een schriftelijk advies van de
gemeentelijke archeoloog.

6.3.2

Voorwaarden aan een te verlenen omgevingsvergunning voor bouwen

Aan een omgevingsvergunning voor het bouwen kunnen de volgende regels worden verbonden:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische monumenten
in de bodem kunnen worden behouden;
b. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een door de
gemeente aan te wijzen deskundige op archeologisch gebied.
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6.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of
van werkzaamheden
6.4.1 Verbod zonder omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde,
of van werkzaamheden
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waarde - Archeologie 2' zonder of in
afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of
werkzaamheden uit te voeren:
a.
b.
c.
d.

het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen;
het rooien van hoogopgaande en/of diepwortelende beplantingen en bomen;
het aanleggen van kabels en leidingen en het aanbrengen van daarmee verband houdende
constructies, installaties of apparatuur;
e. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op een andere wijze ingraven dan wel indrijven van
voorwerpen in de bodem;
f. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen,
diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;
g. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren;
h. het permanent opslaan van goederen.

6.4.2

Uitzondering op het verbod

Het verbod van lid 6.4.1 is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden:
a. tussen maaiveld en 0,50 m onder maaiveld worden uitgevoerd en de oppervlakte minder dan 100
m2 beslaat;
b. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan;
c. die normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen;
d. die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning;
e. die van geringe omvang zijn of gericht op en noodzakelijk zijn voor de instandhouding van de
leiding;
f. welke graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten
vormen.

6.4.3

Adviesprocedure

Alvorens een omgevingsvergunning te verlenen als bedoeld in lid 6.4.1 wint het bevoegd gezag advies
in bij de gemeentelijk archeoloog omtrent de vraag of door de voorgenomen werken of
werkzaamheden de belangen van de archeologie niet onevenredig worden geschaad en welke
voorwaarden gesteld dienen te worden om eventuele schade te voorkomen.
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Hoofdstuk 3

Artikel 7

Algemene regels

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 8

Algemene bouwregels

8.1

Overschrijding bouwgrenzen

8.1.1

Algemeen

De regels ten aanzien van bouwgrenzen zijn niet van toepassing voor wat betreft overschrijdingen met
betrekking tot:
a. stoepen, stoeptreden, toegangsbruggen en funderingen;
b. plinten, pilasters, kozijnen, standleidingen voor hemelwater, gevelversieringen, wanden van
ventilatiekanalen en schoorstenen, indien de overschrijding van de bouwgrens niet meer dan 12
cm bedraagt;
c. gevel en kroonlijsten en overstekende daken, overbouwingen, galerijen en luifels, voor zover deze
de bouwgrens met niet meer dan 0,50 m overschrijden;
d. erkers en balkons voor zover deze de bouwgrens met niet meer dan 1,50 m overschrijden;
e. ondergrondse funderingen en ondergrondse bouwwerken, voor zover deze de bouwgrens met niet
meer dan 1 m overschrijden
f. hijsinrichtingen aan tot bewoning bestemde gebouwen, voor zover deze hijsinrichtingen in geen
enkele stand de voorgevelbouwgrens met meer dan 1 m overschrijden.

8.1.2 Afwijking
a. Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde
onder 8.1.1 voor het overschrijden van de bouwgrenzen met ten hoogste 1,50 m, indien het
betreft:
1. toegangen van bouwwerken;
2. stoepen, stoeptreden, toegangsbruggen en funderingen;
3. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, wanden van ventilatiekanalen en schoorstenen;
4. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken;
5. luifels, reclametoestellen en draagconstructies voor reclame;
6. hijsinrichtingen, laadbruggen, stortgoten, stort- en zuigbuizen;
7. kelderingangen en kelderkoekoeken;
b. Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde
onder 8.1.1 voor het overschrijden van de aangegeven bouwgrenzen ten behoeve van het bouwen
van verbindingen (loopbruggen) tussen gebouwen, mits die uit oogpunt van stedenbouwkunde en
verkeersveiligheid aanvaardbaar wordt geacht.

8.2

Ondergronds bouwen

De planregels inzake de toelaatbaarheid, de aard, de omvang en de situering van gebouwen zijn in
geval van ondergrondse bouw van overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat deze
uitsluitend is toegestaan met inachtneming van de volgende voorwaarden:
a. ondergrondse bouw is uitsluitend toegestaan onder de oppervlakte van bovengronds gelegen
gebouwen, alsmede ter verbinding van gebouwen, met dien verstande, dat dit niet van toepassing
is op situaties als bedoeld in 8.1.1, onder e;
b. gebouwd mag worden tussen peil en 3,50 m onder peil.
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8.3

Nadere eisen

8.3.1

Externe veiligheid - vluchtmogelijkheden

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het aspect externe veiligheid, ter beheersing
van de uitpandige vluchtroutes en de bereikbaarheid voor de brandweer, voor zover dit niet elders in
dit plan is vastgelegd, nadere eisen stellen aan:
a.
b.
c.
d.

vluchtmogelijkheden en de situering van bouwwerken;
vluchtmogelijkheden en de inrichting van terreinen/openbare ruimte;
vluchtmogelijkheden en het bebouwd oppervlak van gebouwen;
vluchtmogelijkheden en het vloeroppervlak van gebouwen.

8.3.2

Externe veiligheid - afsluitbaarheid mechanische ventilatie

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het aspect externe veiligheid, ter bescherming
van de blootstelling aan toxische gassen, nadere eisen stellen aan de afsluitbaarheid van
mechanische ventilatie.
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Artikel 9
9.1

Algemene gebruiksregels

Gebruik onbebouwde gronden

Onder verboden gebruik van onbebouwde gronden wordt in ieder geval verstaan:
a. het storten of lozen van puin, vuil of andere vaste of vloeibare afvalstoffen;
b. het opslaan van goederen, zoals vaten, kisten, bouwmaterialen, werktuigen, machines of
onderdelen hiervan;
c. het opslaan van onklare voer- en vaartuigen of onderdelen hiervan;
d. het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens;
e. het opslaan van vuurwerk en/of andere gevaarlijke stoffen als bedoeld in het Besluit externe
veiligheid inrichtingen (artikel 1 onder g).

9.2

Uitzonderingen gebruiksverbod

Het bepaalde in lid 9.1 van dit artikel is niet van toepassing op:
a. het (tijdelijk) gebruik ten behoeve van de realisering en/of handhaving van de bestemmingen of
het normale onderhoud van de gronden;
b. de opslag van goederen in het kader van de in het plan toegestane bedrijfsvoering;
c. het opslaan of storten van afval- en meststoffen, voor zover noodzakelijk voor het normale
onderhoud van de gronden en de watergangen.

9.3

Gebruik bouwwerken

Onder verboden gebruik van bouwwerken wordt in ieder geval verstaan:
a.
b.
c.
d.

9.4

vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
prostitutie;
seksinrichtingen;
het opslaan van vuurwerk en/of andere gevaarlijke stoffen als bedoeld in het Besluit externe
veiligheid inrichtingen (artikel 1 onder g).

Uitzondering gebruiksverbod

Het bepaalde in lid 9.3 van dit artikel is niet van toepassing op:
a. het (tijdelijk) gebruik ten behoeve van de realisering en/of handhaving van de bestemmingen of
het normale onderhoud van de bouwwerken;
b. de opslag van goederen in het kader van de in het plan toegestane bedrijfsvoering.

9.5

Parkeren

a. Tot een gebruik dat strijdig is met de in dit bestemmingsplan gegeven bestemmingen, wordt in
ieder geval gerekend het gebruik van gronden of bouwwerken waarbij niet wordt voorzien in
voldoende parkeergelegenheid overeenkomstig de 'Nota Parkeernormen 2011', of de
rechtsopvolger(s) daarvan, tenzij de aard en omvang van het gebruik niet leidt tot significante
parkeerbehoefte;
b. Het verbod als bedoeld in lid 9.5 onder a geldt niet voor bestaand legaal gebruik van gronden en
bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan.
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9.6

Voorwaardelijke verplichting waterberging

Voor het realiseren van waterhuishoudkundige voorzieningen binnen het plangebied geldt de volgende
regel:
a. Het gebruiken en het (doen) laten gebruiken van de gronden conform het bepaalde in artikel 5.1
is alleen toegestaan mits een waterhuishoudkundige voorziening met voldoende
bergingscapaciteit is gerealiseerd en vervolgens aldus in stand wordt gehouden. De benodigde
bergingscapaciteit bedraagt minimaal 55 m3.
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Artikel 10

Algemene afwijkingsregels

a. Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in deze
regels ten behoeve van:
1. de bouw van niet voor bewoning bestemde gebouwen ten dienste van het openbaar nut,
waarbij de oppervlakte ten hoogste 35 m2 en de goothoogte ten hoogste 4 m mag bedragen,
gasdrukregel- en gasdrukmeetstations uitgezonderd;
2. het in geringe mate afwijken ten aanzien van bouwgrenzen, hoogtescheidingslijnen en
overige aanduidingen in het horizontale vlak, indien bij definitieve uitmeting of verkaveling
blijkt dat deze afwijking in het belang van een juiste verwezenlijking van het plan redelijk,
gewenst of noodzakelijk is en de afwijking ten opzichte van hetgeen is aangegeven niet meer
bedraagt dan 3 m;
3. het afwijken van de voorgeschreven maatvoering van bouwwerken (waaronder goothoogte,
bouwhoogte, grondoppervlakte, onderlinge afstand, afstand tot perceelsgrenzen), eventueel
met een overschrijding van de bouwgrens, mits deze afwijkingen niet meer bedragen dan
10% van de in het plan voorgeschreven maten;
4. het overschrijden van de regels inzake de bouwhoogte van overige bouwwerken met
maximaal 20%;
5. de bouw van antennemasten voor communicatiedoeleinden, waarbij de bouwhoogte niet
meer dan 45 m mag bedragen en waarbij het beleid gericht is op het combineren van deze
voorzieningen, op een koppeling van voorzieningen met bebouwing en op een dusdanige
situering dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gewenste stedenbouwkundige
kwaliteit van het plangebied.
6. de bouw van overige bouwwerken, zoals een kunstobject, antennes en dergelijke tot een
bouwhoogte van 15 m;
7. ten behoeve van het houden van evenementen voor de duur van maximaal 15 dagen per
evenement, inclusief op- en afbouw van voorzieningen ten behoeve van dat evenement;
8. ten behoeve van het toestaan van geluidwerende voorzieningen, waarvan de bouwhoogte niet
meer mag bedragen dan 6 m;
9. ten behoeve van het toestaan van één vlaggenmast per perceel, waarvan de bouwhoogte niet
meer mag bedragen dan 7 m;
10. ten behoeve van het toestaan van één reclame- en/of informatiezuil- of bord per perceel,
waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 7 m;
b. Afwijken is alleen mogelijk indien geen onevenredige afbreuk plaatsvindt van:
1. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
2. een goede woonsituatie;
3. de verkeersveiligheid;
4. de sociale veiligheid;
5. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.
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Artikel 11
11.1

Algemene wijzigingsregels

Algemeen

Burgemeester en wethouders zijn, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke
ordening, bevoegd het plan te wijzigen, indien de wijziging betrekking heeft op:
a. het oprichten van gebouwen ten dienste van (openbare) nutsvoorzieningen met een inhoud van
ten hoogste 150 m3 en een goothoogte van ten hoogste 3 m, dit voor zover deze op grond van de
'Algemene afwijkingsregels' niet kunnen worden gebouwd;
b. een enigszins andere situering en/of begrenzing van bouwpercelen, dan wel
bestemmingsgrenzen, bouwgrenzen en bouwvlakken en/of aanduidingen, indien bij de uitvoering
van het plan mocht blijken dat verschuivingen nodig zijn ter uitvoering van een bouwplan, op
voorwaarde, dat de oppervlakte van het betreffende bouwperceel, bestemmingsvlak dan wel
bouwvlak met niet meer dan 10% zal worden gewijzigd.

11.2

Dubbelbestemming en aanduiding

Burgemeester en wethouders zijn, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke
ordening, bevoegd het plan te wijzigen, indien de wijziging betrekking heeft op:
a. het (gedeeltelijk) wijzigen van de bestemmingen 'Waarde - Archeologie 2', indien uit nader
archeologisch onderzoek is gebleken dat sprake is van een hogere dan wel lagere
verwachtingswaarde;
b. het (gedeeltelijk) verwijderen van de bestemmingen 'Waarde - Archeologie 2', indien uit nader
archeologisch onderzoek is gebleken dat geen sprake meer is van archeologische
verwachtingswaarden.

11.3

Algemene randvoorwaarden bij wijzigen

Burgemeester en wethouders verlenen slechts medewerking aan een wijziging van het plan, mits:
a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
1. de kwaliteit van de openbare ruimte, zoals een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
2. de verkeersveiligheid;
3. de sociale veiligheid;
4. het aantal parkeervoorzieningen;
5. de functionele en ruimtelijke structuur, zoals aansluiting op (structurele) groenelementen en
waterelementen;
6. de bebouwingsmogelijkheden, gebruiksmogelijkheden en/of bezonning van de aangrenzende
gronden en bouwwerken;
7. het milieu:
b. voldaan wordt aan de onderzoeksverplichting op de volgende onderdelen:
1. luchtkwaliteit;
2. parkeerbehoefte;
3. geluid;
4. bodemkwaliteit;
5. watertoets;
6. archeologie;
7. externe veiligheid (afweging van het groepsrisico);
8. ecologie, toetsing Flora- en faunawet;
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9. economische uitvoerbaar en kostenverhaal.
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Artikel 12

Voorwaardelijke verplichting parkeren

a. Een omgevingsvergunning voor het bouwen, het uitbreiden of wijzigen van de functie van
gebouwen en gronden, wordt slechts verleend indien wordt voorzien in voldoende
parkeergelegenheid overeenkomstig de 'Nota Parkeernormen 2011' of de rechtsopvolger(s)
daarvan, tenzij de aard en omvang van de omgevingsvergunning voor het bouwwerk en/of de
uitbreiding en/of de wijziging van gebruik van bouwwerken en/of gronden niet leidt tot extra
parkeerbehoefte;
b. het bepaalde onder a is niet van toepassing indien op basis van het advies van een
verkeerskundige blijkt dat er op andere wijze is/wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid,
of het voldoen aan het geldende gemeentelijke parkeerbeleid door bijzondere omstandigheden op
overwegende bezwaren stuit;
c. parkeergelegenheid die is gerealiseerd om te voorzien in voldoende parkeergelegenheid dient in
stand te worden gehouden.
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Hoofdstuk 4

Artikel 13
13.1

Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht

Overgangsrecht bouwwerken

1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen,
en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits
de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na
de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met
maximaal 10%.
3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

13.2

Overgangsrecht gebruik

1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te
veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze
verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor
een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te
hervatten of te laten hervatten.
4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 14

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het wijzigingsplan 'De Schakel'.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Rijswijk, gehouden op
d.d..............

Griffier,

Bijlagen

bij de

Burgemeester,

regels
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Bijlage 1
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Toelichting op de Staat van bedrijfsactiviteiten
Inleiding
Een goede milieuhygiënische kwaliteit in gebieden kan worden
gerealiseerd door een juiste afstemming van de situering van
bedrijven en milieugevoelige functies (zoals woningen). Om dit te
bereiken kunnen globaal bezien twee wegen worden bewandeld:
- beïnvloeding door middel van ruimtelijke ordening;
- het nemen van maatregelen op het milieuhygiënische vlak.
De ruimtelijke ordening fungeert daarbij als het beleidskader en vormt
een "grove zeef", waarbij getracht wordt de juiste functie op de juiste
plaats te situeren. Bij de ruimtelijke ordening zijn het aanhouden van
afstand tussen bron en gevoelig object (zonering) en functietoedeling
de belangrijkste middelen.
Milieuhygiënische maatregelen zorgen er vervolgens voor dat,
zonodig, voor de inrichting maatregelen worden getroffen ter
voorkoming of beperking van hinder in het omliggende gebied.
Bij de regeling in het bestemmingsplan wordt gebruik gemaakt van
een "Staat van bedrijfsactiviteiten", gebaseerd op de publicatie
"Bedrijven en milieuzonering" van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG, publicatie juni 2007; “het groene boekje”). Door
het koppelen van soorten bedrijven aan richtafstanden met betrekking
tot aan te houden afstanden tussen bedrijven en milieugevoelige
objecten biedt de staat een (aanvullend) instrument voor ruimtelijkordeningsbeleid bij bestemmingsplannen.
Hierna wordt een korte toelichting gegeven op de Staat van
bedrijfsactiviteiten. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen
naar de eerdergenoemde publicatie "Bedrijven en milieuzonering" van
de VNG.

Gemeente Rijswijk – Bestemmingsplan ‘Te Werve’

Staat van bedrijfsactiviteiten
De Staat van bedrijfsactiviteiten geeft slechts inzicht in milieuplanologische aspecten per bedrijfstype en een specifieke
bedrijfssituatie. Voor de onderscheiden bedrijfstypen, gerangschikt
volgens de Standaard Bedrijfs Indeling (SBI-lijst) van het CBS, zijn
per bedrijfstype voor elk van de aspecten geur, stof, geluid en gevaar
de richtafstanden aangegeven die in de meeste gevallen kunnen
worden aangehouden tussen een bedrijf, bedrijven c.q.
bedrijfsactiviteiten (de milieubelastende activiteiten, opslagen en
installaties) en een rustige woonwijk. Bij het aanhouden van de
richtafstanden tussen de bedrijven/bedrijfsactiviteiten en
milieugevoelige objecten (woningen) kan hinder en schade aan
mensen binnen aanvaardbare normen worden gehouden. Onder
bedrijven worden in dit verband ook begrepen diverse productie- en
handelsbedrijven en recreatiebedrijven en milieubelastende vormen
van publieke dienstverlening en openbare instellingen. Onder
milieugevoelige objecten vallen ook ziekenhuizen scholen en terreinen
voor verblijfsrecreatie.

In verband met de specifieke situatie van bedrijventerreinen is er, in
het kader van een goede ruimtelijke ordening, gekozen voor het in
eerste instantie uitsluiten van een aantal bedrijven/bedrijfsactiviteiten
(de negatieve lijst). Deze activiteiten zijn in bijgaande staat
doorgehaald. Aan vestiging van de doorgehaalde bedrijven kan, na
een door burgemeester en wethouders te verlenen ontheffing, en na
een nadere belangenafweging, medewerking worden verleend. In de
regels is aangegeven of en zo ja onder welke voorwaarden
medewerking kan worden verleend. Aan de ontheffing kunnen daarbij,
zo nodig voorwaarden worden gesteld.

Staat van bedrijfsactiviteiten cat. 1 en 2 woonwijk
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Voor wat betreft de milieucomponenten zijn "afstanden" bepaald
ten aanzien van:
- geur;

Geringe afwijkingen kunnen in de lokale situatie (gemotiveerd)
mogelijk zijn.

- stof;

Bij de onderscheiden bedrijfstypen is bij de beoordeling van de
milieu-planologische aspecten uitgegaan van:
- in Nederland aanvaarde normen voor wat betreft de emissies
door milieubelastende activiteiten;

- geluid;
- gevaar.
Richtafstanden voor geur, stof, geluid en gevaar
De in lijst 1 en 2 vermelden richtafstanden voor de vier ruimtelijk
relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. Bij het
bepalen van de richtafstanden zijn de volgende uitgangspunten
gehanteerd::
- het betreft "gemiddelde" nieuwe bedrijven met voor nieuwe
bedrijven gangbare voorzieningen binnen het gedefinieerde
bedrijfstype;
-

het referentiegebied betreft woningen in een “rustige
woonwijk” en een “rustig buitengebied”;

-

de opgenomen richtafstanden bieden in beginsel ruimte voor
normale groei van de bedrijfsactiviteiten;

Wijze van meten richtafstanden
De richtafstanden gelden enerzijds de grens van de bestemming
of perceel die bedrijven/bedrijfsactiviteiten en/of andere
milieubelastende functies toelaat en anderzijds de uiterste
situering van de gevel van het milieugevoelig object zoals een
woning of een andere milieugevoelige functie die volgens het
bestemmingsplan of via vergunningvrij bouwen (bijvoorbeeld
voor een uitbreiding van de woning) mogelijk is. De gegeven
afstanden zijn richtafstanden en geen harde afstandsnormen.
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-

in Nederland voorgeschreven of aanvaarde grens- en
richtwaarden voor wat betreft de toelaatbare immissies bij
woningen en andere milieugevoelige objecten;

-

ervaringen/waarnemingen voor wat betreft de omvang en
schadelijkheid van emissies door activiteiten.

Doordat de bedrijfstypen zodanig gedefinieerd/geclusterd zijn dat
voor wat betreft de milieubelastingen sprake is van een zekere
uniformiteit kan, onder meer door verschillende installaties,
processen, (grond)stoffen, producten, productieomvang,
terreinindeling, voorzieningen en dergelijke, sprake zijn een
zekere variatie. De in de lijst aangegeven afstanden zijn dan ook
indicatief. In concrete situaties kan er sprake zijn van afwijkingen
van de gehanteerde uitgangspunten voor lijst 1 en 2. Daarbij kan
er in concrete situaties sprake zijn van een hogere dan wel een
lagere milieubelasting
Kolom met richtafstanden voor geluid
In de kolom met richtafstanden voor geluid is, waar van
toepassing, de letter “C” van continu opgenomen om aan te
geven dat bij de betreffende activiteiten voor geluid meestal
continu (dag en nacht) in bedrijf zijn. Voor bedrijven die in
belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken in de zin van

Staat van bedrijfsactiviteiten cat. 1 en 2 woonwijk
de Wet geluidhinder art 4.2 van het Inrichtingen- en
vergunningenbesluit milieubeheer is de letter “Z“ opgenomen.

Kolom met richtafstanden voor gevaar
Het betreft hier over het algemeen alle gevaarsaspecten met
inbegrip van brandgevaar en explosiegevaar. De letter “R” is
opgenomen voor activiteiten die onder de werking van het Besluit
externe veiligheid inrichtingen (Bevi) vallen of gaan vallen. Voor
deze activiteiten die altijd te worden nagegaan of het Bevi van
toepassing is en dient zonodig te worden getoetst aan de in het
Bevi opgenomen vaste afstanden voor het plaatsgebonden risico.
Daarnaast geldt ook nog de verantwoordingsplicht voor het
groepsrisico in het invloedsgebied rondom deze inrichtingen.
Nieuwvestiging van een Bevi-inrichting is slechts mogelijk nadat
een “afweging op maat” heeft plaatsgevonden, waarbij is bezien
wat de gevolgen zijn voor de bouw- en gebruiksmogelijkheden in
de omgeving van de vestiging.
De letter “V” is opgenomen voor activiteiten waarop het
Vuurwerkbesluit van toepassing is.
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de indices de milieucategorie van een bedrijfsactiviteit; deze
categorieën staan vermeld in de kolom "cat". Er zijn zes
milieucategorieën; per milieucategorie gelden de volgende
afstanden:
Kolom milieucategorie
Bij de bepaling van de richtafstanden is uitgegaan van
“gemiddelde moderne activiteiten met gebruikelijke
productieprocessen en voorzieningen. In deze kolom is de letter
“D” opgenomen indien er sprake is van een grote variatie in
productieprocessen, waardoor er sprake kan zijn van een grote
variatie in milieubelasting. In die gevallen dient dat per casus te
worden bekeken.
Aan te houden richtafstand
Milieucategorie

tot omgevingstype rustige
woonwijk en rustig
buitengebied

1

0 - 10 m

2

30 m

Grootste afstand en milieucategorie

3.1

50 m

3.2

100 m

-

4.1

200 m

4.2

300 m

5.1

500 m

5.2

700 m

5.3

1.000 m

6

1.500 m

Per bedrijfsactiviteit is voor elke milieucomponent een afstand
aangegeven, die vanwege die milieucomponent tot een
milieugevoelig object in beginsel moet worden
aangehouden. De grootste daarvan vormt de indicatie voor de
aan te houden afstand van de bedrijfsactiviteit tot een
milieugevoelig object. Deze grootste afstand is daarom in de
Staat van bedrijfsactiviteiten opgenomen in de kolom "afstand".
De in deze kolom gegeven afstandsmaten bepalen tezamen met
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Staat van bedrijfsactiviteiten cat. 1 en 2 woonwijk
Tevens zijn indices opgenomen voor verkeer, visueel, bodem en
lucht, waarbij voor:
- index 1 sprake is van potentieel geen of geringe emissie of
hinder;
- index 2 sprake is van aanzienlijke emissie of hinder;
- index 3 sprake is van potentieel ernstige emissie of hinder.
Index voor verkeersaantrekkende werking
In de kolom is onderscheid gemaakt tussen goederenvervoer (G)
en personenvervoer (P). De index is van belang in relatie tot de
gekozen verkeersontsluiting. Daar waar de verkeersontsluiting
slecht is zijn activiteiten met een relatief grote
verkeersaantrekkende werking niet gewenst.
Visuele hinder
De index voor visuele hinder is een indicator voor de (visuele)
inpasbaarheid van activiteiten. Hoe kolossale industriële
bouwwerken hebben een index gelijk aan 3; een klein
kantoorgebouw een index gelijk aan 1. De bepaling van de index
is subjectief en niet eenduidig. Door aankleding of afscherming
kunnen “lelijke” installaties worden gemaskeerd. De index heeft
dan ook vooral een signaalfunctie.
Bodemverontreiniging
De index voor bodem kan een hulpmiddel zijn bij de selectie van
toelaatbare inrichtingen op gevoelige gebieden zoals
bodembeschermingsgebieden. In de kolom is de letter “B”
opgenomen indien een activiteit een verhoogde kans geeft op
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bodemverontreiniging bijvoorbeeld bij calamiteiten, incidenten of
“sluimerende” lekkages.
Luchtverontreiniging
De uitstoot van schadelijke stoffen naar de lucht is niet te
vertalen in een richtafstand die bij voorkeur tot milieugevoelige
objecten in acht genomen zou moeten worden. Toch kan de
uitstoot van schadelijke stoffen naar de lucht planologisch
relevant zijn, zoals ingeval van geëmitteerde stoffen op gevoelige
bodems, gewassen en flora, zoals ingeval van neerslag
verzurende stoffen op natuurgebieden en de neerslag van ware
metalen op groenten. Bij activiteiten waar dit mogelijk relevant
is, is de letter “L“ van luchtverontreiniging opgenomen.
Tabellen
De Staat van bedrijfsactiviteiten uit de publicatie "Bedrijven en
milieuzonering" van de VNG bevat twee tabellen.
Tabel 1 van de Staat van bedrijfsactiviteiten bevat de
verschillende bedrijfstypen met de SBI-codes, alsmede de bij de
bedrijfstypen behorende milieu-planologische kenmerken
gerelateerd aan de richtafstand tot het omgevingstype "rustige
woonwijk" en "rustig buitengebied"; deze gegevens zijn verwerkt
in de hierna volgende Staat van bedrijfsactiviteiten.
De in tabel 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten van de VNG
opgenomen "Opslagen en installaties" zijn niet afzonderlijk in de
hierna volgende versie van de Staat vermeld, omdat deze
doorgaans reeds tot een andere bedrijfsvoering gerekend
worden.

Staat van bedrijfsactiviteiten cat. 1 en 2 woonwijk
Lijst van afkortingen:
- niet van toepassing of niet relevant
< kleiner dan
> groter dan
= 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
v.c. verwerkingscapaciteit
u uur
d dag
w week
t ton
j jaar
B bodemverontreiniging
C continu
D divers
L luchtverontreiniging
Z zonering (op basis van de Wet geluidhinder)
R risico (Besluit externe veiligheid inrichtingen mogelijk van
toepassing
V vuurwerkbesluit van toepassing
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Bijlage 1
OMSCHRIJVING

GELUID

GEVAAR

GROOTSTE
AFSTAND

CATEGORIE

-

STOF

-

LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW
Dienstverlening t.b.v. de landbouw:
- algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m²
- plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m²
KI-stations

30
30
30

10
10
10

30
50
30 C

10
10
0

30
50
30

2
3.1
2

VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN
Slachterijen en overige vleesverwerking:
- vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m²
- vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m²

50
30

0
0

50 C
50

30
10

50
50

3.1
3.1

7 - loonslachterijen
- vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met p.o. < 2.000
8 m²
0 Visverwerkingsbedrijven:
6 - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m²
0 Aardappelprodukten fabrieken:
2 - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m²
0 Zuivelprodukten fabrieken:
2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m²
0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:
1 - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens
0 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:

50

0

50

10

50

3.1

50

0

50

10

50

3.1

50

10

30

10

50

3.1

50

10

50

50 R

50

3.1

10

0

30

0

30

2

30

10

30 C

10

30

2

3 - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m²
6 - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m²
Deegwarenfabrieken
0 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:
Vervaardiging van wijn, cider e.d.
- VERVAARDIGING VAN TEXTIEL
Textielveredelingsbedrijven
Vervaardiging van textielwaren
Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen
- VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT

30
30
50

10
10
30

30
30
10

10
10
10

30
30
50

2
2
3.1

10

0

0

30

2

50
10
0

0
0
10

10
10
10

50
50
50

3.1
3.1
3.1

01
014
014
014
0142
15
15
151
151
151

01
016
016
016
0162
10, 11
10, 11
101, 102
101
101

0
2
3

151

101, 102

151
152
152
1531
1531
1551
1552
1581
1581
1584

108
102
102
1031
1031
1051
1052
1071
1071
10821

1584
10821
1584
10821
1585
1073
110102
1592
1593 t/m 1595 1102 t/m 1104
17
13
17
13
173
133
174, 175
139
176, 177
139, 143
18
14
14
18

AFSTANDEN IN METERS

GEUR

SBI-2008

nummer

SBI-1993

maart 2013

Staat van Bedrijfsactiviteiten cat. 1 en 2 woonwijk

0
5
6
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30 C

50
50
50

Bijlage 1

GELUID

GEVAAR

GROOTSTE
AFSTAND

CATEGORIE

16
16102
16102
162
162902
17
17
1712
1712
58
58
581
18129
1814
1814
1813
1814
182
20
20
2120
2120
2120
2052
205903
22
22
221102
221102
222

STOF

141
141
142, 151
19
15
151
152

-

0
2
1
0
1
-

AFSTANDEN IN METERS

GEUR

181
182
183
19
19
192
193
20
20
2010.2
2010.2
203, 204, 205
205
21
21
2112
2112
22
22
221
2222.6
2223
2223
2224
2225
223
24
24
2442
2442
2442
2462
2466
25
25
2512
2512
252

OMSCHRIJVING

SBI-2008

Vervaardiging kleding van leer
Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer)
Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont

30
10
50

0
10
10

50
30
10

0
10
10

50
30
50

3.1
2
3.1

VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)
Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel)
Schoenenfabrieken

50
50

10
10

30
50

10
10

50 D
50

3.1
3.1

HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.
Houtconserveringsbedrijven:
- met zoutoplossingen
Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2
Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken

10
0
10

30
30
10

50
50
30

10
0
0

50
50
30

3.1
3.1
2

VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN
Papier- en kartonfabrieken:
- p.c. < 3 t/u

50

30

50 C

30 R

50

3.1

0
10
0
30
30
30
0

0
0
0
0
0
0
0

10
30
10
30
10
30
10

0
0
0
0
10
10
0

10
30
10
30
30
30 D
10

50
10

10
10

50
30

50 R
10

50
30

3.1
2

50

10

50

50 R

50

3.1

50

10

30

30

50

3.1

nummer

SBI-1993

maart 2013

Staat van Bedrijfsactiviteiten cat. 1 en 2 woonwijk

UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA
Uitgeverijen (kantoren)
Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen
A Grafische afwerking
B Binderijen
Grafische reproduktie en zetten
Overige grafische aktiviteiten
Reproduktiebedrijven opgenomen media
- VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN
0 Farmaceutische produktenfabrieken:
1 - formulering en afvullen geneesmiddelen
2 - verbandmiddelenfabrieken
0 Lijm- en plakmiddelenfabrieken:
A Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken
- VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF
0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:
1 - vloeropp. < 100 m2
0 Kunststofverwerkende bedrijven:
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Bijlage 1
OMSCHRIJVING

GELUID

GEVAAR

GROOTSTE
AFSTAND

CATEGORIE

-

STOF

-

AFSTANDEN IN METERS

GEUR

SBI-2008

50

30

50

30

50

3.1

10

10

30

10

30

2

10
10

30
30

50
50

0
10

50
50 D

3.1
3.1

30

30

50

10

50

3.1

30

30

50

10

50 D

3.1

10

30

50

10

50 D

3.1

30

30

50

10

50

3.1

VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS
Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie

30

10

30

10

30

2

VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.
Elektrotechnische industrie n.e.g.

30

10

30

10

30

2

VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH.
Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. incl. reparatie
Fabrieken voor gedrukte bedrading

30
50

0
10

50
50

30
30

50 D
50

30

0

30

0

nummer

SBI-1993

maart 2013

Staat van Bedrijfsactiviteiten cat. 1 en 2 woonwijk

252
26

222
23

3 - productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststofbouwmaterialen
-

26
261
262, 263
262, 263
267
267
2681
28

23
231
232, 234
232, 234
237
237
2391
25

0
0
1
0
2

28
281
281
2821
284
2851
2852
287
287
29
30
30
31

25, 31
251, 331
251, 331
2529, 3311
255, 331
2561, 3311
2562, 3311
259, 331
259, 331
27, 28, 33
26, 28, 33
26, 28, 33
26, 27, 33

0
1a
0
B1
0
2
A0
B
A
-

31
316
32

26, 27, 33
293
26, 33

-

32
321 t/m 323
3210
33

26, 33
261, 263, 264, 331
2612
26, 32, 33

-

33
33
34

26, 32, 33
26, 32, 33
29

- VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN
A Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie
-

VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN
Glasfabrieken:
Aardewerkfabrieken:
- vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW
Natuursteenbewerkingsbedrijven:
- zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m²
Slijp- en polijstmiddelen fabrieken

VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL.
MACH./TRANSPORTMIDD.)
Constructiewerkplaatsen
- gesloten gebouw, p.o. < 200 m2
Tank- en reservoirbouwbedrijven:
Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2
Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:
Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m2
Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:
Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m2

-

3.1
3.1

-
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Bijlage 1
OMSCHRIJVING

GELUID

GEVAAR

GROOTSTE
AFSTAND

CATEGORIE

-

STOF

35

30

-

35
351
351
36
36
361
362
363
364
365
3663.1
3663.2
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
41
41
41
41
41
41
45
45
45
45
45
50

30
301, 3315
301, 3315
31
31
9524
321
322
323
324
32991
32999
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
36
36
36
36
36
36
41, 42, 43
41, 42, 43
41, 42, 43
41, 42, 43
41, 42, 43
45, 47

0
1
2

C0
C1
C2
D0
D3
D4
D5
E0
E2
A0
A2
B0
B1
1
2
3
-

AFSTANDEN IN METERS

GEUR

SBI-2008

VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS)
Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:
- houten schepen

30

30

50

10

50

3.1

VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.
Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2
Fabricage van munten, sieraden e.d.
Muziekinstrumentenfabrieken
Sportartikelenfabrieken
Speelgoedartikelenfabrieken
Sociale werkvoorziening
Vervaardiging van overige goederen n.e.g.

0
30
30
30
30
0
30

10
10
10
10
10
30
10

10
10
30
50
50
30
50

0
10
10
30
30
0
30

10
30
30
50
50
30
50 D

1
2
2
3.1
3.1
2
3.1

0
0

0
0

30 C
50 C

10
30

30
50

2
3.1

0
0
0

0
0
0

10 C
30 C
50 C

10
10
50 R

10
30
50

1
2
3.1

10

0

30 C

10

30

2

10

0

50 C

30

50

3.1

0

0

30 C

10

30

2

10
10
0

30
30
10

50
50
30

10
10
10

50
50
30

3.1
3.1
2

nummer

SBI-1993

maart 2013

Staat van Bedrijfsactiviteiten cat. 1 en 2 woonwijk

PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER
Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:
- < 10 MVA
- 10 - 100 MVA
Gasdistributiebedrijven:
- gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A
- gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C
- gasontvang- en -verdeelstations, cat. D
Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:
- blokverwarming
WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER
Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:
- bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling
Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:
- < 1 MW
BOUWNIJVERHEID
- bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m²
Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m²
- aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m²
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CATEGORIE

0
2
3
- GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING
Handelsbemiddeling (kantoren)
0 Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders
Grth in bloemen en planten
Grth in huiden, vellen en leder
Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen
Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën
Grth in dranken
Grth in tabaksprodukten
Grth in suiker, chocolade en suikerwerk
Grth in koffie, thee, cacao en specerijen
Grth in overige voedings- en genotmiddelen
Grth in overige consumentenartikelen
0 Grth in vuurwerk en munitie:
1 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton
2 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton
5 - munitie
0 Grth in vaste brandstoffen:
1 - klein, lokaal verzorgingsgebied
0 Grth in hout en bouwmaterialen:
1 - algemeen: b.o. > 2000 m²
2 - algemeen: b.o. <= 2000 m²
4 zand en grind:
6 - algemeen: b.o. <= 200 m²
0 Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:
1 - algemeen: b.o. > 2.000 m²
2 - algemeen: b.o. < = 2.000 m²

GROOTSTE
AFSTAND

B
C

HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS
Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven
Autobeklederijen
Autospuitinrichtingen
Autowasserijen
Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires
Benzineservisestations:
- met LPG < 1000 m3/jr
- zonder LPG

GEVAAR

-

GELUID

45, 47
451, 452, 454
45204
45204
45205
453
473
473
473
46
46
461
4621
4622
4624
46217, 4631
4632, 4633
4634
4635
4636
4637
4638, 4639
464, 46733
46499
46499
46499
46499
46711
46711
4673
4673
4673
46735
46735
4674
4674
4674

STOF

50
501, 502, 504
5020.4
5020.4
5020.5
503, 504
505
505
505
51
51
511
5121
5122
5124
5125, 5131
5132, 5133
5134
5135
5136
5137
5138, 5139
514
5148.7
5148.7
5148.7
5148.7
5151.1
5151.1
5153
5153
5153
5153.4
5153.4
5154
5154
5154

-

AFSTANDEN IN METERS

GEUR

-

OMSCHRIJVING

SBI-2008

nummer

SBI-1993

maart 2013

Staat van Bedrijfsactiviteiten cat. 1 en 2 woonwijk

10
0
50
10
0

0
0
30
0
0

30
10
30
30
30

10
10
30 R
0
10

30
10
50
30
30

2
1
3.1
2
2

30
30

0
0

30
30

50 R
10

50
30

3.1
2

0
30
10
50
30
10
0
10
10
30
10
10

0
30
10
0
10
0
0
0
10
10
10
10

10
50
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

0
30 R
0
0
50 R
50 R
0
0
0
0
10
10

10
50
30
50
50
50
30
30
30
30
30
30

1
3.1
2
3.1
3.1
3.1
2
2
2
2
2
2

10
10
0

0
0
0

30
30
30

10
50
30

30
50
30

2
3.1
2

10

50

50

30

50

3.1

0
0

10
10

50
30

10
10

50
30

3.1
2

0

10

30

0

30

2

0
0

0
0

50
30

10
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DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN
Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen)

CATEGORIE

77
7711
7712, 7739
773
772
62

-

30
30
50
50

2
2
3.1
3.1

0
0

50
30

3.1
2

10

10

1

0

30

2

GEVAAR

71
711
712
713
714
72

1
1
0
2

Grth in kunstmeststoffen
Grth in overige intermediaire goederen
- autosloperijen: b.o. <= 1000 m²
- overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 1000 m²
Grth in machines en apparaten:
- overige
Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.

GELUID

46752
4676
4677
4677
466
466
466, 469
47
47
952
49
49
493
52
52102, 52109
52109
5221
5222
791
5229
64
53
531, 532
61
61
61
61
41, 68
41, 68
41, 68
77

AFSTANDEN IN METERS

STOF

5155.2
5156
5157
5157.2/3
518
518
519
52
52
527
60
60
6022
63
6312
6312
6321
6322, 6323
633
634
64
64
641
642
642
642
642
70
70
70
71

OMSCHRIJVING

GEUR

SBI-2008

nummer

SBI-1993

GROOTSTE
AFSTAND

Bijlage 1

30
10
10
10

30
10
10
10

30
30
50
50

30 R
10
10
10

0
0

10
0

50
30

0

0

10

0

0

30 C

30
0
10
0
0
0

10
0
0
0
0
0

50 C
30 C
30 C
10
10
10

0
0

0
0

30 C
10 C

0
0

30
10

2
1

0
0

0
0

0 C
0 C

10
10

10
10

1
1

0

0

10

0

10

1

10
10
10
10

0
0
0
10

30
50
50
30

10
10
10
10

-

VERVOER OVER LAND
Taxibedrijven
- DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER
A Distributiecentra, pak- en koelhuizen
B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte)
1 Autoparkeerterreinen, parkeergarages
Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren)
Reisorganisaties
Expediteurs, cargadoors (kantoren)
- POST EN TELECOMMUNICATIE
Post- en koeriersdiensten
A Telecommunicatiebedrijven
B0 zendinstallaties:
B2 - FM en TV
B3 - GSM en UMTS-steunzenders (indien bouwvergunningplichtig)
- VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED
A Verhuur van en handel in onroerend goed
VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE
- GOEDEREN
Personenautoverhuurbedrijven
Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's)
Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen
Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g.
-
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50 R
10
0
0
0
0

50 D
30
30
10
10
10 D

30
50 D
50 D
30 D

3.1
2
2
1
1
1

2
3.1
3.1
2

GROOTSTE
AFSTAND

CATEGORIE

63, 69tm71, 73, 74,
77, 78, 80tm82
812
74203
82992
84
84
8425
59
59
591, 592, 601, 602
8552
85521
931
93
96
96011
96011
96012
96013
96013
9602
9603
9603
96031
9313, 9604
9609

GEVAAR

74
747
7481.3
7484.4
75
75
7525
92
92
921, 922
9234
9234.1
926
93
93
9301.1
9301.1
9301.2
9301.3
9301.3
9302
9303
9303
9303
9304
9305

A
B
-

0
0

10
30

1
2

30 R
0

30
10

2
1

30
30 C
10

30
10
0

50 D
30
10

3.1
2
1

0

50 C

0

50

3.1

0
0
0
0

0
0
0
0

30 C
30
30 C
30 C

10
0
0
0

30
30
30
30

2
2
2
2

30
30
30
0
0
0

0
0
0
0
0
0

50 C
50
30
30
10
10

30
30
30 R
0
0
0

50
50
30
30
10
10

3.1
3.1
2
2
1
1

0
0
10
0

0
0
0
0

10
10
30 C
10 C

STOF

74

62
62
58, 63
72
72
721
722
63, 69tm71, 73, 74,
77, 78, 80tm82

AFSTANDEN IN METERS

GEUR

72
72
72
73
73
731
732
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SBI-2008

nummer

SBI-1993
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GELUID

Bijlage 1

0
0

0
0

SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK
Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk
Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek

30
0

10
0

30
10

OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING
Reinigingsbedrijven voor gebouwen
Foto- en filmontwikkelcentrales
Veilingen voor huisraad, kunst e.d.

50
10
0

10
0
0

0

COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE
Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d.
Datacentra

10
30 C

-

-

-

OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE VERZEKERINGEN
Brandweerkazernes

-

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE
Studio's (film, TV, radio, geluid)
Muziek- en balletscholen
Dansscholen
F Sportscholen, gymnastiekzalen
- OVERIGE DIENSTVERLENING
A Wasserijen en strijkinrichtingen
B Tapijtreinigingsbedrijven
Chemische wasserijen en ververijen
A Wasverzendinrichtingen
B Wasserettes, wassalons
Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten
0 Begrafenisondernemingen:
1 - uitvaartcentra
2 - begraafplaatsen
Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden
B Persoonlijke dienstverlening n.e.g.
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-
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Staat van Horeca-activiteiten
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BIJLAGE STAAT VAN HORECA BEDRIJVEN
Categorie 1 “lichte horeca”
Bedrijven die in beginsel alleen overdag en 's avonds behoeven te zijn geopend (vooral verstrekking
van etenswaren en maaltijden) en daardoor slechts beperkte hinder voor omwonenden veroorzaken.
Binnen deze categorie worden de volgende subcategorieën onderscheiden:
1a. Aan de detailhandelsfunctie verwante horeca:
- automatiek;
- broodjeszaak;
- croissanterie;
- koffiebar;
- lunchroom;
- ijssalon;
- snackbar;
- tearoom;
- traiteur.
1b. Overige lichte horeca:
- bistro;
- restaurant (zonder bezorg- en/of afhaalservice);
- hotel.
1c. Bedrijven met een relatief grote verkeersaantrekkende werking:
- bedrijven genoemd onder 1a en 1b met een bedrijfsoppervlak van meer dan 250 m²;
- restaurant met bezorg- en/of afhaalservice.

Categorie 2 “middelzware horeca”
Bedrijven die normaal gesproken ook delen van de nacht geopend zijn en die daardoor aanzienlijke
hinder voor omwonenden kunnen veroorzaken:
- bar;
- bierhuis;
- biljartcentrum;
- café;
- proeflokaal;
- shoarma/ grillroom;
- zalenverhuur (zonder regulier gebruik ten behoeve van feesten en muziek-/dansevenementen).

Categorie 3 “zware horeca”
Bedrijven die voor een goed functioneren ook 's nachts geopend zijn en die tevens een groot aantal
bezoekers aantrekken en daardoor grote hinder voor de omgeving met zich mee kunnen brengen:
- dancing;
- discotheek;
- nachtclub;
- partycentrum (regulier gebruik ten behoeve van feesten en muziek-/dansevenementen).
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1. Aanleiding
In 2000 is de Parkeernota “balans tussen functies” vastgesteld. In de praktijk is gebleken dat de in
die nota vastgelegde parkeernormen voor nieuwbouwprojecten op meer dan één manier uitgelegd
kunnen worden. Discussies rondom de parkeernormen en de rekenmethodes hebben tot
onduidelijkheid kunnen leiden. Bouwplannen zijn vertraagd en zelfs tegengehouden als gevolg
hiervan. Bouwaanvragen worden namelijk getoetst aan artikel 2.5.30 1 van de bouwverordening.
Artikel 2.5.30
Parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen.
1. Indien de omvang of de bestemming van een gebouw daartoe aanleiding geeft, moet ten
behoeve van het parkeren of stallen van auto’s in voldoende mate ruimte zijn aangebracht in,
op of onder het gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw
behoort. Deze ruimte mag niet overbemeten zijn, gelet op het gebruik of de bewoning van het
gebouw, waarbij rekening moet worden gehouden met de eventuele bereikbaarheid per
openbaar vervoer.
2. De in het eerste lid bedoelde ruimte voor het parkeren van auto’s moet afmetingen hebben
die zijn afgestemd op gangbare personenauto's. Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan:
a. Indien de afmetingen van bedoelde parkeerruimten ten minste 1,8 m bij 5,0 m en ten
hoogste 3,25 m bij 6,0 m bedragen;
b. Indien de afmetingen van een gereserveerde parkeerruimte voor een gehandicaptevoor zover die ruimte niet in de lengterichting aan een trottoir grenst- ten minste 3,5
m bij 5,0 m bedragen.
3. Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan
ruimte voor het laden of lossen van goederen, moet in deze behoefte in voldoende mate zijn
voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat
gebouw behoort.
4. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste en
het derde lid:
a. Indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op
overwegende bezwaren stuit; of
b. Voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingruimte, dan wel laad- of
losruimte wordt voorzien.
Op grond van deze bepaling moet bij elk bouwplan zijn voorzien in voldoende ruimte voor het
stallen van auto’s. Of deze bepaling juist wordt toegepast wordt getoets in bezwaar- en (hoger)
beroepsprocedures.
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Dit artikel of indien dat het geval is in de toekomst, de vervanger/opvolger van het artikel.
1

Daarnaast zijn de parkeernormen ruim 9 jaar oud en zijn (landelijke) inzichten en (lokale)
omstandigheden gewijzigd. De samenleving verandert. Aan de ene kant is er een toename van het
autobezit en dagelijkse files, maar aan de andere kant is een trend waarneembaar van de
‘bewuste mobilist’ die kiest voor een mix van autogebruik en alternatieven van openbaar vervoer of
fiets. In onze regio wordt flink geïnvesteerd in initiatieven die de bewuste keuze stimuleren. In
verstedelijkte gebieden (centra) wordt het steeds gebruikelijker dat men niet langer kan
verwachten de auto en/of tweede auto voor de eigen voordeur te kunnen parkeren. Om deze
redenen dienen de parkeernormen vooruitlopend op de herijking van het parkeerbeleid te worden
geactualiseerd.
De komende jaren wordt een fors aantal bestemmingsplannen geactualiseerd en er zijn diverse
bouw- en wijzigingsplannen in ontwikkeling. Actuele parkeernormen en een eenduidige
interpretatie van de beleidsregels rondom bijvoorbeeld de rekenmethodes zijn een noodzakelijk
beleidsinstrument.
Om in de toekomst voldoende parkeergelegenheid te kunnen houden en duidelijkheid te krijgen
over de implementatie van de parkeernormen is de “Nota Parkeernormen Gemeente Rijswijk”
opgesteld. Deze nota is het toetsingskader voor de komende jaren. Door herziening van de
bijlagen bij deze nota kan de komende jaren flexibel worden ingespeeld op bijvoorbeeld
maatschappelijke trends of een gewijzigde beleidsvisie.
Samengevat:
De parkeernormen van de gemeente Rijswijk zijn om de volgende redenen aan vernieuwing toe:
1. De parkeernormen zijn ruim 9 jaar oud en intussen zijn (landelijke) inzichten en (lokale)
omstandigheden gewijzigd.
2. Centrumgebieden met een hoger aanbod aan openbaar vervoer en fietsvoorzieningen hebben
een lagere parkeerbehoefte dan ´buitengebieden’. Differentiatie van parkeernormen is daarom
noodzakelijk.
3. De huidige parkeernormen zijn niet eenduidig uit te leggen. Dit leidt tot het vertragen van
ontwikkelingen.
4. De procedure voor het gebruik, toetsing en mogelijke afwijking van de normen moet worden
verhelderd.
5. De komende jaren wordt een fors aantal bestemmingsplannen geactualiseerd. Om de nieuwe
parkeernormen van toepassing te verklaren is de nota parkeernormen nodig.
Deze nota vervangt paragraaf 4.2.5 van de Parkeernota “balans tussen functies” (2000). Om te
voorkomen dat in de toekomst bij herziening van indeling van gebieden, vastgestelde
woningwaarden of de parkeernormen de gehele nota herzien moet worden, zijn deze onderdelen
in aparte bijlagen bij deze nota opgenomen. De overige beleidsonderwerpen uit de Parkeernota
“balans tussen functies” blijven ongewijzigd van kracht.
Het gebruik van parkeernormen heeft tot doel een zodanig aantal parkeerplaatsen voor nieuwe
ontwikkelingen (of bij uitbreidingen) voor te schrijven, dat de plaatsen voorzien in de vooraf in te
schatten parkeervraag. Daarmee moet worden voorkomen dat door aanleg van te weinig
parkeerplaatsen een tekort en daarmee parkeeroverlast ontstaat. Tevens voorkomen de normen
dat teveel parkeerplaatsen worden aangelegd, waardoor de automobiliteit gestimuleerd wordt en
de leefbaarheid nadelig wordt beïnvloed.
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De normen zijn alleen van toepassing op (nieuwe) ontwikkelingen waarvoor een bouwvergunning
vereist is, zoals nieuwbouwprojecten, uitbreidingen van bestaande bebouwing en
functiewijzigingen waarvoor tevens een bouwvergunning is vereist. Bij bestaande situaties
(bestaande bebouwing) spelen parkeernormen geen rol: bestaande situaties worden niet getoetst
aan de bouwverordening of het bestemmingsplan. Het is niet zo dat wanneer er parkeerproblemen
zijn in een bepaald gebied, via een parkeerbalans met nieuwe normen bepaald kan worden dat in
het gebied een bepaalde hoeveelheid parkeerplaatsen bijgemaakt moet worden. Wel geeft het een
indicatie van een mogelijk tekort aan parkeerplaatsen.
Toelichting: Wat is een parkeernorm?
Een parkeernorm is een getal dat aangeeft hoeveel parkeerplaatsen voor een functie nodig zijn bij
een bepaalde eenheid: voor woningen bijvoorbeeld kan een norm 1,8 parkeerplaats per woning
zijn.
Parkeernormen worden alleen gebruikt voor de berekening van de parkeervraag bij
bouwaanvragen voor nieuwe ontwikkelingen of bij functiewijzigingen waarvoor een
bouwvergunning of een vrijstellingsprocedure is vereist. De parkeernormen die in deze nota
worden voorgesteld bieden houvast bij het bepalen van de benodigde parkeerruimte (de
parkeereis) bij woningen, kantoren, winkels, etc.
Het aantal aan te leggen parkeerplaatsen is afhankelijk van de grootte van de voorziening en de
parkeernorm die bij die ontwikkeling hoort. Volgens de Bouwverordening dient degene die een
bouwaanvraag indient, dit aantal parkeerplaatsen in eerste instantie aan te leggen op eigen terrein.
Het gebruik van juiste parkeernormen draagt bij aan een gunstig leef- en woonklimaat: met
voldoende parkeerplaatsen wordt parkeeroverlast voorkomen, en met een lager aanbod van
plaatsen voor bepaalde functies kunnen mensen gestimuleerd worden tot een bewuster
mobiliteitsgedrag en een andere vervoerwijze. Sturing in het aanbod van parkeerplaatsen via
parkeernormen kan daarbij een middel zijn.
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2. Hoe worden parkeernormen bepaald ?
Voor het vaststellen van de nieuwe parkeernormen is gebruik gemaakt van landelijke kencijfers
van het CROW 2 . Het CROW heeft in september 2008 nieuwe richtlijnen voor parkeernormen
uitgebracht in publicatie 182: “Parkeerkencijfers – Basis voor parkeernormering”, verder
kortheidshalve CROW publicatie Parkeerkencijfers te noemen. Deze richtlijnen zijn landelijk (ook
juridisch) geaccepteerd als acceptabel en betrouwbaar. Op basis van deze kencijfers worden
middels deze nota de parkeernormen voor de lokale situatie in Rijswijk vastgesteld. Frequente
herijking van de parkeernormen is noodzakelijk om in te kunnen spelen op de veranderende vraag
naar parkeerplaatsen en de ontwikkeling daarvan.
Parkeerkencijfers zijn ontwikkeld als hulpmiddel voor ontwerpers om uit te rekenen hoeveel
parkeerplaatsen bij een bepaalde voorziening ongeveer nodig zijn. Ze zijn op de praktijk
gebaseerd. De parkeernormen die met deze nota worden vastgesteld voor wonen, werken en
winkels geven het aantal parkeerplaatsen (bij een bestemming) aan dat bij nieuw- en verbouw
moet worden aangelegd. Van deze parkeernorm wordt niet afgeweken tenzij door burgemeester
en wethouders, ontheffing verleend wordt.
Voor de overige, minder vaak voorkomende functies zullen de parkeerkencijfers van het CROW
(publicatie 182) worden toegepast. Vanwege de grote verschillen in kenmerken die bij deze
functies de toe te passen parkeernorm bepalen, is besloten geen norm vast te stellen.
Voorbeelden van deze voorzieningen zijn tuincentra, wijkcentra en grootschalige detailhandel.
Het benodigde of gewenste aantal parkeerplaatsen wordt bepaald op basis van parkeernormen.
Daarbij is in het vertalen van de parkeerkentallen naar parkeernormen voor Rijswijk rekening
gehouden met:
1. bereikbaarheidskenmerken van de locatie;
2. specifieke kenmerken van de functie;
3. mobiliteitskenmerken van de gebruikers/bezoekers;
4. het gemeentelijk parkeerbeleid.
Om uitdrukking te geven aan bereikbaarheidskenmerken wordt onderscheid gemaakt naar ligging
van de functie in de stad en stedelijkheidsgraad (mate van de dichtheid van de bebouwing, mix
van functies en bereikbaarheid). Centrumgebieden kenmerken zich over het algemeen door
enerzijds een schaarse ruimte en anderzijds een goede bereikbaarheid met openbaar vervoer,
waardoor de parkeervraag lager is dan in perifeer gelegen gebieden. Dit vraagt om differentiatie
van de parkeernormen voor verschillende gebieden.

2

CROW: nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer en openbare ruimte
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3. Stedelijkheidsgraad en gebiedsindeling
In CROW publicatie Parkeerkencijfers, zijn de parkeerkencijfers opgebouwd naar
stedelijkheidsgraad (zoals gehanteerd door het CBS) en gebiedsindeling. De stedelijkheidsgraad
van de gemeente en specifiek de locatie bepaald welke parkeerkencijfers of -normen worden
toegepast. De gemeente Rijswijk is te categoriseren als ‘zeer sterk stedelijk gebied’ met een
omgevingsadressendichtheid (OAD) van circa 3000 adressen per km².
In Rijswijk was tot nu toe geen gebiedsindeling aangegeven. Voor het parkeren is dit wel wenselijk.
Er is voor gekozen om onderscheid te maken tussen drie gebiedstypen, namelijk centrum,
bestaand stedelijk gebied en uitleggebieden. Onder het gebied centrum wordt verstaan: de
stationsomgeving, In de Boogaard en Oud Rijswijk. Deze gebieden hebben duidelijke
winkelconcentraties en een goede bereikbaarheid per openbaar vervoer. Dit uitleggebied omvat de
nieuwbouwlocatie Rijswijk Zuid. Dit gebied ligt aan de rand van het bestaand stedelijk gebied en
vraagt vanuit de ligging en bereikbaarheidskenmerken om een andere parkeernorm. Bovendien is
er in deze gebieden de mogelijkheid om voor de flexibiliteit van parkeren ruimte te reserveren voor
toekomstige parkeerplaatsen. Daarbij kan worden gedacht aan opvang van de groeiende
parkeerbehoefte door autonome groei van het autobezit of kinderrijke wijken, waar het autobezit
groeit doordat kinderen als ze ouder worden ook auto gaan rijden. Voor dit gebied geldt dan ook
aanvullend op de parkeernorm de eis dat 0,2 parkeerplaats per woning extra wordt gereserveerd in
het openbaar gebied, waar in de toekomst mogelijk parkeerplaatsen kunnen worden aangelegd.
Dit maakt de wijk toekomstbestendig. Tot die tijd kan deze gereserveerde ruimte worden gebruikt
voor andere doeleinden, mits de ruimte eenvoudig is om te bouwen tot parkeergelegenheid.
De overige gebieden worden aangewezen als bestaand stedelijk gebied, waarvoor dezelfde
parkeernormen gelden, maar geen aanvullende eisen worden gesteld met het oog op de toekomst.
In bijlage 1 van deze nota zijn de grenzen van de gebieden aangeduid.
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4. Uitgangspunten bij het beleid
Nieuwbouw en herstructurering
De nieuwe parkeernormen gelden alleen voor nieuwbouw- en herstructureringsprojecten in de
gemeente Rijswijk. Voor bestaande situaties is het uitgangspunt dat het huidige aantal
parkeerplaatsen per functie/gebouw blijft gehandhaafd.
Bij nieuwbouwprojecten wordt in principe alleen de parkeervraag van de nieuwe voorziening
gerealiseerd. Wanneer dat wenselijk is én er is ruimte, kan er meer capaciteit door de ontwikkelaar
of gemeente Rijswijk worden gerealiseerd om de bestaande parkeerdruk in omliggende straten op
te vangen. Dit is echter niet verplicht. Voor de benodigde extra parkeerplaatsen is een
onderbouwing op grond van parkeeronderzoek noodzakelijk. Het college neemt een besluit over
de aanleg van extra parkeervoorzieningen.
Voorbeeld
In een gebied staan 20 woningen met 28 parkeerplekken. Een deel van de woningen (10 stuks)
wordt gesloopt en hier komen nieuwe woningen voor terug. De nieuwbouw komt deels te liggen op
de 28 parkeerplekken. Voor de bebouwing die niet gesloopt worden, moeten minimaal 14 plekken
gehandhaafd blijven of worden herbouwd. Voor de nieuwbouw dient conform de parkeernormen
een vast te stellen aantal parkeerplaatsen te worden gerealiseerd.
Combinatie van functies
Op bedrijventerreinen en in woonwijken is de parkeereis vrij eenvoudig te bepalen. Wanneer
meerdere functies in het gebied liggen, is het lastiger. Indien meerdere functies worden
gerealiseerd dient het gewenst aantal parkeerplaatsen vastgesteld te worden op basis van een
parkeerbalans. Hierbij wordt rekening gehouden met dubbelgebruik en aanwezigheid van
parkeerders. In hoofdstuk 8 is de parkeerbalansmethode toegelicht.
Definities
De volgende definities zijn van belang bij het vaststellen van de parkeerbehoefte.
 Eigen terrein: het kadastraal perceel of de kadastrale nummers/percelen behorende bij de
betreffende functie;
 Directe omgeving: omgeving rond het plangebied, per functie:
 wonen: circa 100 meter
 winkelen: circa 600 meter
 werken: circa 800 meter
 overige functies: circa 100 meter
Deze afstanden zijn gebaseerd op de CROW richtlijnen.
 Aanvrager: initiatiefnemer van de bouw- en ontwikkelingsplannen.
 Openbare ruimte: de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Vanwege dit open karakter, vindt
in deze ruimte veel van de dagelijkse activiteiten plaats. Plaatsen die onder de openbare
ruimte vallen zijn onder andere straten en pleinen, kortom de ruimte die niet direct aan een
bepaalde groep of individu kan worden toegeëigend.
 Parkeernorm: een getal dat aangeeft hoeveel parkeerplaatsen voor een functie nodig zijn bij
een bepaalde eenheid.
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 Parkeereis: Verplicht aantal parkeerplaatsen dat moet worden aangelegd na berekening van
de parkeernorm voor een ontwikkeling. Ingeval meerdere functies in de ontwikkeling zijn
opgenomen dient een parkeerbalans te worden opgesteld die de parkeereis bepaald.
 Parkeerbalans: Berekeningsmethode om het dubbelgebruik van parkeerplaatsen mee te
wegen bij het berekenen van de parkeereis (zie hoofdstuk 8).
 Voor het openbaar verkeer toegankelijke ruimte: alle wegen of paden als bedoeld in artikel 1
van de Wegenverkeerswet 1994 waarop de verkeersregels van toepassing zijn.
 Hoge Parkeerdruk: Er is sprake van een hoge parkeerdruk wanneer uit onderzoek blijkt dat bij
twee achtereenvolgende metingen op de drukste momenten de bezetting van het aantal
parkeerplaatsen hoger is dan 85%. De drukste momenten worden bepaald aan de hand van de
aanwezigheidspercentages van tabel op pagina 13.
Afronding
Parkeernormen worden altijd afgerond naar boven.
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5. Parkeernormen voor “wonen”
In dit hoofdstuk worden de parkeernormen voor “wonen” en de toepassing ervan toegelicht.
De parkeervraag bij woningen (zowel koop als huur) wordt bepaald door de bewoners en door hun
bezoekers. Uit onderzoek van het CROW blijkt dat de parkeervraag van woningen in hogere
prijsklassen hoger is dan bij lagere prijsklassen. Naast onderscheid in ligging wordt bij de functie
wonen dus ook onderscheid gemaakt in prijsklasse van de woning. In bijlage 2 zijn de te hanteren
prijsklassen opgenomen. Deze zijn gebaseerd op de prijsklassen van woningen die door
Stadsgewest Haaglanden wordt gehanteerd. Huur- en koopprijsgrenzen worden jaarlijks door het
Dagelijks Bestuur van het stadsgewest Haaglanden vastgesteld en lopen van 1 januari tot en met
31 december van het betreffende jaar.
In deze tabel zijn ook de te hanteren parkeernormen voor verschillende woningtype/-prijsklasse en
per gebied opgenomen. De normen zijn gebaseerd op het autobezit in Rijswijk, stedelijkheidsgraad
en ligging. Deze parkeernormen zijn inclusief parkeerruimte voor bezoekers. De parkeernorm voor
bezoekers bedraagt 0,3 parkeerplaats per woning. Daarom moet in woongebieden altijd minimaal
0,3 parkeerplaats per woning in de openbare ruimte of op de openbare weg worden gerealiseerd.
Voorbeeld
Er worden 10 nieuwe woningen gebouwd buiten het centrumgebied in de dure prijsklasse. Volgens
de parkeernorm dienen er derhalve 18 parkeerplaatsen gerealiseerd te worden. Hiervan zijn er
minimaal 3 openbaar voor bezoekers van alle woningen.
Toepassing parkeernormen bij “wonen”
De vastgestelde parkeernormen worden toegepast bij nieuwbouw en inbreidingsprojecten.
 Nieuwbouw
Parkeren wordt bij nieuwbouwwoningen in de directe omgeving opgevangen. Dit geldt ook voor
functiewijziging of toename van het aantal woningen. Het parkeren wordt in beginsel opgelost op
eigen terrein. Hier wordt minimaal één parkeerplaats per woning voor aangehouden. De overige
parkeerplekken worden gerealiseerd in de openbare ruimte of voor het openbaar verkeer
toegankelijk ruimte in de directe omgeving.
Voorbeeld
Woningbouwprogramma: 12 woningen in prijsklasse ‘midden’ in ‘overig’.
De parkeernorm geeft aan dat hier dan 21 (12*1,7) parkeerplekken gerealiseerd moeten worden.
12 parkeerplekken worden er dan gerealiseerd op eigen terrein en 8,4 (dus 9) in de openbare
ruimte of voor het openbaar verkeer toegankelijke ruimte in de directe omgeving.
 Inbreidingen
Wanneer in een bestaande woonwijk een paar woningen worden afgebroken en hiervoor nieuwe
worden herbouwd, is sprake van inbreidingsprojecten. Woningen die op een onbebouwd terrein
binnen een woonwijk gebouwd worden, vallen hier ook onder.
Voor de nieuw te bouwen woningen worden de parkeernormen toegepast. Hiervoor geldt wederom
dat in beginsel parkeren op eigen terrein wordt opgelost, met een minimum van één parkeerplaats
per woning. De overige parkeerplekken worden gerealiseerd in de openbare ruimte of voor het
openbaar verkeer toegankelijk ruimte in de directe omgeving.
8

Wanneer er in de openbare ruimte geen mogelijkheid is om het parkeren voor bezoekers op te
vangen, moet in eerste instantie gezocht worden naar plekken op eigen terrein of een
gezamenlijke parkeerlocatie, alvorens te zoeken naar parkeercapaciteit in de omliggende straten.
Wanneer uit onderzoek blijkt dat in omliggende straten sprake is van een bezetting van minder dan
85% dan kan ontheffing verleend worden door het college van burgmeester en wethouders. Er zal
dan een parkeerbalans opgesteld moeten worden om de effecten voor de directe omgeving in
beeld te brengen (zie hoofdstuk 8).
Voorbeeld
Een appartementencomplex met 24 woningen wordt gebouwd, verdeeld over de drie prijsklassen
in het centrumgebied. Parkeren vindt plaats onder het appartementencomplex. In totaal moeten er
33 parkeerplaatsen worden gebouwd, waarvan 24 gereserveerd voor de bewoners. De overige 9
plekken kunnen niet in de openbare ruimte worden gerealiseerd. Deze kunnen wel in de
parkeergarage gebouwd worden en dienen dan toegankelijk te zijn voor alle bewoners en
bezoekers van de woningen.
Voorbeeld
In een woonwijk worden 5 nieuwe woningen in de dure prijscategorie gebouwd op een
braakliggend terrein. De parkeervraag ligt op 10 parkeerplaatsen, waarvan er 5 op eigen terrein
worden gerealiseerd. Er is geen ruimte om ook de overige 5 parkeerplaatsen in de directe
omgeving te realiseren. Onderzoek moet aantonen of het mogelijk is om de overige 5 plaatsen in
de directe omgeving te realiseren. Indien dit niet mogelijk blijkt kan onderzocht worden of
ontheffing mogelijk is. Er dient dan voldoende parkeercapaciteit in de directe omgeving
beschikbaar te zijn. Dit wordt gedaan aan de hand van een opstellen van een parkeerbalans of
uitvoeren van parkeeronderzoek (parkeerdrukmeting).
Parkeren op eigen terrein bij woningen
Privé parkeerplaatsen bij de woning worden in vergelijking met openbare parkeerplaatsen minder
efficiënt benut. Daarom worden privé-parkeervoorzieningen op eigen terrein bij het bepalen van de
huidige parkeersituatie niet als volledige parkeervoorziening meegerekend bij het bepalen van de
parkeerbehoefte. Geclusterde voorzieningen (b.v. parkeerkelder onder appartementencomplex)
met een capaciteit boven de 25 parkeerplaatsen worden wel één op één meegerekend.
Voorbeeld de Strijp
In De Strijp zijn bij de aanleg van de wijk in principe voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd. De
parkeernormen zijn goed toegepast, maar het feitelijk gebruik van de parkeerplaatsen op eigen
terrein blijft achter bij de verwachtingen, waardoor in de huidige situatie een tekort aan
parkeerplaatsen is ontstaan in het openbaar gebeid. Dit heeft onder meer te maken met het
gebruik van de garages voor andere doeleinden dan parkeren. Het afdwingen van het gebruik van
deze parkeergelegenheid voor parkeren is niet mogelijk. Er is (vooraf) geen ruimte gereserveerd
voor extra parkeervraag, waardoor in de huidige situatie de afweging moet worden gemaakt of
andere functies als groen en speelruimte moeten worden opgeofferd voor de aanleg van extra
parkeerplaatsen.
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In de tabel staat aangegeven op welke wijze parkeervoorzieningen bij woningen worden
meegeteld bij het bepalen van de parkeercapaciteit.
Type parkeerplaats
Enkele oprit zonder
garage
Lange oprit zonder
garage
Dubbele oprit zonder
garage
Garage zonder oprit
Garage met enkele
oprit
Garage met lange oprit
Garage met dubbele
oprit

Voorkeursafmetingen
2,5x6,0

Theoretisch aantal
1

Berekeningsaantal
0,8

2,5x12,0

2

1,0

5,0x6,0

2

1,7

2,5x6,0
2,5x6,0 + 2,5x6,0

1
2

0,4
1,0

2,5x6,0 + 2,5x12,0
2,5x6,0 + 5,0x6,0

3
3

1,3
1,8

(bron: CROW, Publicatie 182, 2008, Parkeerkencijfers – Basis voor parkeernormering)

Voorbeeld
In een gebied staan 20 woningen met oprit en garage en 8 parkeervakken op openbaar gebied. In
theorie zijn er dus 48 parkeerplaatsen. Aangezien opritten en garages nooit volledig worden
gebruikt wordt echter de oprit met garage niet als 2 maar als 1 parkeerplaats meegerekend. De
aanwezige situatie wordt dus beoordeeld als een situatie met 28 parkeerplaatsen.
Om bovenstaande situatie te kunnen oplossen en om flexibiliteit voor de toekomst te genereren is
voor de uitleggebied Rijswijk Zuid een extra parkeeropgave gedefinieerd. Deze extra
parkeeropgave wordt bij aanleg van de wijk niet gerealiseerd als parkeerruimte, maar kan als
groenvoorziening worden ingericht. In het bestemmingsplan en bij de inrichting van de openbare
ruimte wordt wel direct rekening gehouden met toekomstige aanleg van parkeergelegenheid. Er
worden dan ook geen bouwwerken en bomen op deze plekken geplaatst.
Wanneer de parkeerdruk in de directe omgeving boven de 85% is gestegen zal de aanleg van
parkeergelegenheid op de gereserveerde ruimte worden overwogen. Dit gebeurt in samenspraak
met de buurt en na akkoord van het college van burgmeester en wethouders.
Nieuw-voor-oud-regel:
Bij functiewijziging (waarbij het pand blijft staan) kan worden afgeweken van de parkeernorm op
eigen terrein, als de parkeervraag die bij de nieuwe functie hoort, lager of gelijk is aan de
parkeervraag (op basis van de parkeernorm die gold bij de bouwaanvraag) van de oude functie. In
dat geval hoeven er geen extra parkeerplaatsen te worden gerealiseerd. Als de norm voor de
nieuwe functie hoger is, moet het verschil aan parkeerplaatsen tussen de nieuwe en de bestaande
parkeereis (aan de oude functie toe te wijzen plaatsen) op eigen terrein extra worden aangelegd.
Gehandicaptenparkeren
Voor het aantal gehandicaptenparkeerplaatsen bij gemengde functies op openbare
parkeerterreinen en in openbare parkeergarages wordt een percentage van 2% op het totaal
aantal beschikbare plaatsen gehanteerd. Bij openbare voorzieningen is er minimaal 1
gehandicaptenparkeerplaats aanwezig.
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6. Parkeernormen voor “werken/winkelen”
In dit hoofdstuk worden de parkeernormen voor “werken/winkelen” en de toepassing ervan
toegelicht.
Onder de functie “werken” wordt onder andere verstaan: kantoren, bedrijven, winkels. Parkeren
geschiedt hier door de medewerkers en bezoekers. Ook bij deze functie is de ligging bepalend
voor de parkeernorm. De te hanteren parkeernormen zijn opgenomen in bijlage 3 van deze nota.
In deze parkeernorm is zowel het werknemers als het bezoekers parkeren opgenomen. Het
aandeel bezoekers bij verschillende functies is opgenomen in CROW publicatie Parkeerkencijfers.
Toepassing parkeernormen bij “werken/winkelen”
Bij de functie werken kan onderscheid worden gemaakt tussen bedrijven/kantoren en
winkelcentra/detailhandel.
De parkeernormen worden toegepast bij nieuwe bebouwing. Bij functieverandering of uitbreiding
dient het aantal parkeerplaatsen te worden bepaald op basis van de nieuwe situatie. Deze
parkeerplaatsen dienen in beginsel op eigen terrein te worden aangelegd. Eventueel kan op basis
van onderzoek en gefundeerde onderbouwing voor het afwijken van de geldende parkeereis
ontheffing verleend worden door het college van burgemeester en wethouders.
 Bedrijven/kantoren
Op de bedrijventerreinen (kantoren e.d.) dient het parkeren bij nieuwbouw op eigen terrein te
worden aangelegd. Dit geldt zowel voor werknemers als bezoekers. Hiervoor gelden de
parkeernormen uit het overzicht.
Voor bedrijventerrein Hoornwijck is het parkeerregime van toepassing zoals dat is vastgelegd in de
aanvullende verkoopvoorwaarden van het Industrieschap "De Plaspoelpolder" te Rijswijk voor
gronden in "Hoornwijck" te Rijswijk (Akte d.d. 21 augustus 1996). Deze voorwaarden gaan uit van
een parkeernorm van 1 parkeerplaats per 5 werknemers of 1 parkeerplaats per 125 m² bvo.
Een voorwaarde voor de geldende parkeernorm is dat bedrijven een vervoersplan opstellen en in
stand houden. Daarin staan maatregelen ten aanzien van bedrijfsvervoer en het bevorderen van
carpoolen, fietsen en het gebruik van het openbaar vervoer.
 Winkelcentra/detailhandel
Bij nieuwbouw van winkelcentra wordt in het parkeren van zowel bezoekers als werknemers
voorzien.
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7. Parkeerkencijfers voor “overige functies”
Wanneer er andere functies gerealiseerd worden dan opgenomen in bijlage 2 en 3 van deze nota
dan wordt CROW publicatie Parkeerkencijfers gebruikt voor het bepalen van het benodigde of
gewenste aantal parkeerplaatsen. Voor de gebieden Stationsomgeving/In de Bogaard en Oud
Rijswijk wordt dan gekeken naar de kencijfers die horen bij de gebiedstypologie ‘centrum’. Voor
functies buiten de vastgestelde centrumgebieden (bijlage 1) worden de kencijfers die behoren bij
de gebiedstypologie ‘rest bebouwde kom’ gehanteerd.
Toepassing van kencijfers bij overige functies
In de CROW publicatie Parkeerkencijfers wordt onderscheid gemaakt tussen minimum en
maximum kencijfers. Het gebruik van deze kencijfers wordt gerelateerd aan de parkeerdruk in de
directe omgeving (zie “hoe worden parkeernormen bepaald?”). De minimumnorm moet in elk geval
gerealiseerd worden. Wanneer in de directe omgeving sprake is van een hoge parkeerdruk moet
het maximale parkeerkental als parkeernorm worden gehanteerd en gerealiseerd.
Wanneer voor een bepaalde functie in deze nota geen parkeernorm genoemd is, geldt de
parkeernorm uit de nieuwste CROW publicatie Parkeerkencijfers. Biedt dit ook geen uitkomst, dan
zal op basis van ervaringen elders of volgens gezond verstand een eis gesteld worden door
burgemeester en wethouders.
Het college van burgemeester en wethouders kan besluiten ontheffing te verlenen op de
gemeentelijke parkeereis. Als op de drukste momenten de parkeerdruk in de directe omgeving
minder is dan 85% kan het aantal te realiseren parkeerplaatsen worden verminderd. De aanvrager
moet aantonen dat de parkeerdruk in de directe omgeving minder is dan 85% en na realisatie van
de parkeervoorzieningen niet hoger wordt. Hij dient dit aan te tonen met een onderzoek,
uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Het onderzoek moet bestaan uit tellingen,
uitgevoerd op twee tijdstippen, die op basis van de functies van de voorzieningen en de dag in de
week als drukste momenten gelden. Bij twijfel over het drukste moment dient dit te worden bepaald
met een berekening van de functies en aanwezigheidspercentages van pagina 13. Het college van
burgmeester en wethouders besluit over het voorstel.
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8. Parkeerbalans bij mengfuncties
Het vaststellen van het aantal parkeerplaatsen dat moet worden gerealiseerd bij een combinatie
van meerdere functies in een bouwplan gebeurt aan de hand van een parkeerbalans. De
aanvrager dient een parkeerbalans op te stellen. Rijswijk hanteert daarbij het volgende
stappenplan.
1) Bepalen bouwprogramma
2) Berekenen parkeervraag per functie (parkeernorm/parkeerkencijfer x programma)
3) Aanwezigheidspercentages: Aan de hand van de aanwezigheidspercentages wordt
bepaald wat de parkeervraag is op een aantal momenten met behulp van onderstaande
aanwezigheidspercentages.
Werkdag
Wonen
Kantoren/bedrijven
Detailhandel
Sociaal Cultureel
Sociaal Medisch
Ziekenhuis
Dagonderwijs
Avondonderwijs
Bibliotheek
Museum
Café
Restaurant
Bioscoop/theater
Sport

50%
100%
30%
10%
100%
85%
100%
0%
30%
20%
30%
30%
15%
30%

Werkdag
middag
60%
100%
70%
40%
100%
100%
100%
0%
70%
45%
40%
40%
30%
50%

Werkdag
avond
90%
5%
20%
100%
30%
40%
0%
100%
100%
0%
90%
90%
90%
100%

Koop
avond
100%
10%
100%
100%
15%
50%
0%
100%
70%
0%
85%
95%
90%
90%

Zaterdag
middag
60%
5%
100%
60%
15%
25%
0%
0%
75%
100%
75%
70%
60%
100%

Zaterdag
avond
60%
0%
0%
90%
5%
40%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
90%

Zondag
70%
0%
0%
25%
5%
40%
0%
0%
0%
90%
45%
40%
60%
85%

(bron: CROW, Publicatie 182, 2008, Parkeerkencijfers – Basis voor parkeernormering)

4) Bepalen parkeervraag op het drukste moment
5) Bepalen definitieve parkeereis (parkeerplaatsen op eigen terrein en in openbare/voor
openbaar verkeer toegankelijke ruimte)
6) Toets parkeereis met de plannen voor ontwikkeling.
7) Eventueel voorstel voor afwijking van de parkeereis
8) Voostel voor burgemeester en wethouders van Rijswijk 



Het is aan te raden in een vroeg stadium met de gemeente in overleg te treden over het aantal aan te
leggen parkeerplaatsen bij ontwikkelingen.
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9. Fietsparkeren
Bij nieuwbouw, verbouw of herstructureringsprojecten van zowel woningen, bedrijven en
voorzieningen dient rekening te worden gehouden met stallingsruimte voor fietsen. Daarbij dient
tabel 36 uit de CROW publicatie 230, “Ontwerpwijzer Fietsverkeer” als uitgangspunt genomen te
worden.
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10. Procedures
De parkeernormen geven een nadere uitwerking van de vereisten uit de bouwverordening. Het
betreft artikel 2.5.30 uit de bouwverordening. Hierin is de rol van het college van burgemeesters en
wethouders aangegeven.
De aanvrager van een bouwvergunning dient voldoende parkeergelegenheid aan te leggen om de
parkeerbehoefte op te vangen. De parkeernormen zoals opgenomen in de bijlage van deze nota
zijn van toepassing. Daarbij geldt tevens dat de parkeergelegenheid niet ‘overbemeten’ mag zijn.
Dit betekent dat de afmetingen geschikt moeten zijn om een auto te parkeren, maar niet te groot,
zodat de ruimte voor andere functies wordt benut. Hierbij spelen aspecten van
stedenbouwkundige, verkeerskundige en milieutechnische aard een doorslaggevende rol. Ook bij
functiewijziging, bijvoorbeeld wanneer een woning gebruikt gaat worden als kantoor, dient voldaan
te worden aan de eisen uit de bouwverordening ten aanzien van parkeren.
Wanneer bij bouwplannen wordt voldaan aan de parkeernormen en daarmee de parkeereis
duidelijk is, dient bij de bouwaanvraag de schriftelijke vastlegging van het aantal te realiseren
parkeerplaatsen te worden aangegeven.
Indien de wens bestaat af te wijken van de parkeernormen (naar boven of beneden), of geen
overeenstemming bestaat over de toe te passen parkeernormen dient een voorstel voor het aantal
aan te leggen parkeerplaatsen en een onderbouwing voor het afwijken van de parkeernormen te
worden opgesteld. Vervolgens beslist het college van burgmeester en wethouders ingevolge art.
2.5.30 lid 4 Bouwverordening over de bouwaanvraag.
Wanneer in de toekomst blijkt dat aanpassingen en/of aanvullingen gewenst zijn, is het mogelijk de
parkeernormen te herzien. In dit geval dienen de bijlagen van deze nota opnieuw te worden
vastgesteld door de raad van de Gemeente Rijswijk. Tenminste eens in de vijf jaar wordt
onderzocht of het gewenst is de parkeernormen te actualiseren.
Afkoopregeling
Aan het verlenen van ontheffing op de parkeereis kan een financiële voorwaarde worden gesteld.
Het college onderzoekt de komende tijd de mogelijkheid en de randvoorwaarden voor het instellen
van een financiële regeling voor de volgende gevallen:
1. Benutting bestaande parkeerplaatsen behorend tot het openbaar aanbod.
2. De gemeente draagt zorg voor het realiseren van de benodigde parkeerplaatsen, welke
door de initiatiefnemer niet op eigen terrein (kunnen) worden gerealiseerd.
3. Aanleg van meer parkeerplaatsen dan de parkeereis toestaat.
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BIJLAGEN
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Behorend bij Nota Parkeernormen
Gemeeente Rijswijk
Vastgesteld op 8 februari 2011

Bijlage 1: Gebiedsafbakening
Behorende bij de “Nota Parkeernormen Gemeente Rijswijk”
Binnen Rijswijk zijn drie gebiedstypen gedefinieerd. Het gaat om het centrumgebied, bestaand
stedelijk gebied en uitleggebied. De centrumgebieden en het uitleggebied zijn in onderstaande
kaarten afgebakend. De overige gebieden behoren tot het bestaand stedelijk gebied.
Centrumgebieden
In de Bogaard
Het gebied stationsomgeving/In de Bogaard omvat het gebied gelegen tussen de Generaal
Spoorlaan, de as van de Huis te Landelaan, de as van de Sir Winston Churchilllaan, het Generaal
Eisenhowerplein, de Klaroenstraat, de as van de Admiraal Helfrichsingel, de as van de Prinses
Beatrixlaan, de as van de Sir Winston Churchilllaan, de oostzijde van de Prinses Margrietsingel, de
zuidzijde van de Prinses Irenelaan en de as van de Minister van de Tempellaan. In dit gebied
liggen winkels en openbaar vervoervoorzieningen (tram 17, verschillende buslijnen, NS-station
Rijswijk) binnen een straal van 500 meter van de woningen.

Figuur 1: afbakening stationsomgeving/In de Bogaard
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Oud Rijswijk
Oud Rijswijk kenmerkt zich als een gebied waar voorzieningen in de directe omgeving van de
woningen liggen. In de omgeving liggen openbaar vervoervoorzieningen die rechtstreekse
verbindingen hebben met NS stations in Den Haag, Rijswijk en Voorburg. Het gebied wordt
begrensd door: de gemeentegrens met Den Haag, de as van de Haagweg, de as van de
Lindelaan, de as van de Rembrandtkade, het Ruysdaelplein, de as van de Steenlaan.

Figuur 2: afbakening Oud Rijswijk
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Uitleggebied
Tot het uitleggebied behoort Rijswijk Zuid. Deze locatie is als volgt afgebakend.
Rijswijk Zuid
Deze nieuwbouwlocatie Rijswijk Zuid wordt afgebakend door de A4 aan de noordzijde, de Vliet, de
gemeentegrens met Delft en de gemeentegrens met Midden Delfland.

Figuur 3: afbakening Rijswijk Zuid
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Bijlage 2: Parkeernormen Wonen en woningwaarden
Behorende bij de “Nota Parkeernormen Gemeente Rijswijk”
Deze bijlage bevat de relevante parkeernormen voor woonfuncties in Rijswijk. De wijze waarop
deze parkeernormen gehanteerd worden staat beschreven in de Nota parkeernormen Gemeente
Rijswijk waar deze bijlage bij hoort.
In de parkeernormen voor wonen wordt onderscheid gemaakt naar woningen in 3 prijsklassen:
duur, midden, goedkoop. In deze bijlage zijn de voor Rijswijk te hanteren prijsklassen opgenomen.
Huur- en koopprijsgrenzen zijn gebaseerd op de woningcategorieën uit de regionale woonvisie en
worden jaarlijks geïndexeerd. De looptijd is vanaf 1 juli van het betreffende jaar tot en met 30 juni
van het erop volgende jaar. Vaststelling geschiedt door het dagelijks bestuur van het stadsgewest
Haaglanden. De prijsklassen worden niet jaarlijks geïndexeerd, maar bij herziening van de
parkeernormen opnieuw bepaald aan de hand van de dan geldende huur- en koopprijsgrenzen
van de regionale woonvisie.
Indien onduidelijkheid bestaat over de waarde en de toe te passen parkeernorm zal het college
van burgemeester en wethouders gevraagd worden een besluit te nemen over de toe te passen
parkeernorm.
Parkeernormen wonen:
Functie

Centrum

Bestaand
stedelijk gebied

Uitleggebied Rijswijk Zuid

Huurwoningen
Goedkoop (< € 357,-)*
Midden (€ 357,00 - € 940,-)*
Duur (> € 940,-)*

1,2
1,4
1,5

1,5
1,7
1,8

1,7**
1,9**
2,0**

Koopwoningen
Goedkoop (< € 185.000,-)*
Midden (€ 185.000,- tot € 272.000,-)*
Duur (> € 272.000,-)*

1,2
1,4
1,5

1,5
1,7
1,8

1,7**
1,9**
2,0**

* Stand van zaken 1 juli 2010
** Deze parkeernorm is exclusief de benodigde reservecapaciteit van 0,2 per woning.
Fietsparkeren
Bij nieuwbouw, verbouw of herstructureringsprojecten van zowel woningen, bedrijven en
voorzieningen dient rekening te worden gehouden met stallingsruimte voor fietsen. Daarbij dient
tabel 36 uit de CROW publicatie 230, “Ontwerpwijzer Fietsverkeer” als uitgangspunt genomen te
worden.
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Bijlage 3: Parkeernormen Werken/Winkelen
Behorende bij de “Nota Parkeernormen Gemeente Rijswijk”
Deze bijlage bevat de relevante parkeernormen voor werkfuncties in Rijswijk. De wijze waarop
deze parkeernormen gehanteerd worden staat beschreven in de Nota parkeernormen Gemeente
Rijswijk waar deze bijlage bij hoort.
Functie
Kantoren
Commerciële dienstverlening
Bedrijven (arbeidsextensieve, bezoekers
extensieve bedrijven, o.a. loods, opslag)
Bedrijven (arbeidsintensieve, bezoekers
extensieve bedrijven, o.a. garages, werkplaats)
Bedrijven (arbeidsextensieve, bezoekers
intensieve bedrijven, o.a. showrooms)
Detailhandel Oud Rijswijk
Detailhandel stationsomgeving
Detailhandel overig
Buurtwinkels
Supermarkt




Centrum
1,0 per 100 m2 BVO
1,7 per 100 m2 BVO
0,3 per 100 m2 BVO

Overig
1,5 per 100 m2 BVO
2,5 per 100 m2 BVO
0,5 per 100 m2 BVO

1,0 per 100 m2 BVO

1,5 per 100m2 BVO

0,5 p per 100 m2 BVO

0,7 per 100 m2 BVO

2,1 per 100m2 BVO +
1,0 per 4 werknemers
4,0 per 100 m2 BVO
4,0 per 100 m2 BVO

3,0 per 100m2 BVO
2,0 per 100 m2 BVO
4,5 per 100 m2 BVO

voor businesspark Hoornwijck blijft conform de afspraken met de regio de parkeernorm van 1
pp per 125 m² gelden (0,8 per 100m2),
voor businesspark Plaspoelpolder ontstaat concreet een lichte verruiming (0,8 per 100 m2
wordt 1,5 per 100m2) voor maximaal op eigen terrein te realiseren parkeerruimte, inclusief
bezoekersparkeerplaatsen.
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