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Toelichting
De toelichting dient een duidelijk beeld van het bestemmingsplan en van de daaraan ten
grondslag liggende gedachten te geven. Met name een goede afstemming tussen de
toelichting en de beide juridische onderdelen van het bestemmingsplan is van groot belang.
De plantoelichting geeft een toelichting op het bestemmingsplan, maar maakt geen deel uit
van het bestemmingsplan.
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Hoofdstuk 1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de aanleiding voor de bestemmingsplan herziening en de ligging en
begrenzing van het plangebied aangegeven. Dit wordt geïllustreerd door middel van het
opnemen van een kaartfragment, waaruit de ligging van het plangebied blijkt. Verder wordt
een opsomming van de vigerende bestemmingsplannen gegeven, die met het nieuwe
worden herzien.

1.1 Aanleiding
Per 1 juli 2013 vervallen de officiële statussen van alle Uitbreidingsplannen. Deze werden
tijdens de wederopbouw van Nederland na de oorlog gemaakt. Het Uitbreidingsplan in
Onderdelen Santpoort-Noord dateert uit 1963. Deze is slechts nog op één plek vigerend. Dat
is ter hoogte van de Curaçaostraat in Santpoort-Noord. In dit deel van de straat staan 12
garageboxen en één grotere opslagloods.
Ter voorbereiding op dit bestemmingsplan is een startdocument opgesteld. Deze is door het
college vastgesteld en ter consultatie voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit startdocument
dient als basis voor het bestemmingsplan.
Voorafgaand aan de concrete onderbouwing van de keuzes die in het bestemmingsplan
Curacaostraat zijn gemaakt, wordt stilgestaan bij de juridische plan opzet en de opmaak van
de verbeelding van de kaart. Bij het toekennen van bestemmingen aan functies in het
plangebied is uitgegaan van de volgende uitgangspunten en overwegingen:
Regels mogen slechts worden voorgeschreven in verband met de bestemming en als
dat uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig is.
Regels dienen niet meer te regelen dan, in verband met de bestemming, strikt
noodzakelijk is.
Gebodsregels zijn niet geoorloofd; dit heeft te maken met de toelatingsplanologie die het
Nederlandse stelsel kenmerkt.
De bestemmingen dienen zodanig te worden geprojecteerd dat duidelijk is waar kan
worden gebouwd en welk gebruik hierbij is toegestaan.
Verbeelding van de kaart, verklaring en regels vormen in juridisch opzicht een eenheid en
dienen als zodanig te worden gehanteerd.
Het bestemmingsplan dient vergezeld te gaan van een toelichting, welke een
onderbouwing geeft aan het bestemmingsplan in zijn geheel; hierin dienen zowel de
intenties van het plan als de uitleg van de regels te zijn opgenomen.
Het bestemmingsplan is overeenkomstig de Standaard Vergelijkbare
BestemmingsPlannen 2012 (SVBP2012) opgesteld.
Om het plan zo globaal en flexibel mogelijk op te stellen zijn de volgende uitgangspunten
toegepast:
Regels mogen slechts worden voorgeschreven in verband met de bestemming en als
dat uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig is.
Regels dienen niet meer te regelen dan, in verband met de bestemming, strikt
noodzakelijk is.
Gebodsregels zijn niet geoorloofd anders dan in dubbelbestemmingen; dit heeft te maken
met de toelatingsplanologie die het Nederlandse stelsel kenmerkt.

Status: ontwerp
6

bestemmingsplan "Curacaostraat"

1.2 Plangebied
Het plangebied bevat het zuidelijk deel van de Curaçaostraat te Santpoort-Noord zoals
aangegeven op afbeelding 1.2.1.

Afbeelding 1.2.1 Plangebied

1.3 Doel
Het doel van het nieuwe bestemmingsplan is een actueel planologisch kader op te stellen
waarbinnen de garageboxen positief worden bestemd.

1.4 Vigerend bestemmingsplan
Het Uitbreidingsplan in Onderdelen Santpoort-Noord is voor het plangebied van dit
bestemmingsplan vigerend. Deze is op 13 maart 1963 vastgesteld. In dit uitbreidingsplan zijn
deze percelen bestemd voor 'kleine bedrijven'. In deze bestemming is een
wijzigingsbevoegdheid opgenomen zodat het college bevoegd is om eventueel
dienstwoningen toe te staan.
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Afbeelding 1.4.1 Vigerende bestemmingsplannen
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Hoofdstuk 2 Beleidskader
Er is geen landelijk, provinciaal of gemeentelijk beleid dat van invloed is op de inrichting van
dit bestemmingsplan. Er worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. De omvang
van het plangebied is dermate klein dat geen enkel beleid relevant is voor dit gebied.

2.1 Verdrag van Malta
Op basis van diverse Europese, rijks- en provinciale beleidsregels, met name het Europese
Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed (Verdrag van Malta, bij wet 26
februari 1998) is onder andere bepaald dat het archeologisch belang wordt meegewogen bij
de besluitvorming rond ruimtelijke ordeningsaspecten. Een belangrijk punt in het verdrag van
Malta is dat vooraf aan iedere ingreep in het bodemarchief (door nieuwbouw, wegenaanleg
etc.) archeologisch onderzoek plaats moet vinden. Daarmee kan worden bepaald hoe
eventueel aangetroffen archeologische waarden in de plannen kunnen worden ingepast.
Mocht dit niet kunnen en is een opgraving onvermijdelijk geworden om de archeologische
informatie veilig te stellen, dan dienen de kosten daarvan in het ontwikkelingsproces
meegenomen te worden.
Het Verdrag van Malta is provinciaal verwerkt in de Informatiekaart Landschap en
Cultuurhistorie van de Provincie Noord-Holland. Het plangebied is voor een deel aangegeven
als een gebied met 'Archeologische verwachtingen'. Ook in de gemeentelijke Concept
archeologische waardenkaart wordt dit gebied aangeduid met 'archeologische waarden
verwacht'. De verbeelding wordt hier op aangepast.

Afbeelding 2.11 Waardenkaart
Voor ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld nieuwbouw passend in het bestemmingsplan, zal
eventueel in het kader van de omgevingsvergunning archeologisch onderzoek moeten
worden verricht.
Status: ontwerp
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Hoofdstuk 3 Waterparagraaf
Op grond van het Bro (Besluit ruimtelijke ordening) dient in de toelichting afzonderlijk te
worden aangegeven welke de gevolgen voor het plan zijn voor de waterhuishouding.
In het rapport van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw is geconcludeerd dat Nederland
zijn waterhuishouding niet op orde heeft. Water dient in de toekomst een mede-ordend
principe te worden. In het bestemmingsplan dient daarom aandacht besteed te worden aan
water. Recent is er een Nationaal waterakkoord gesloten tussen het Rijk, gemeenten,
waterschappen en provincies, waarin opgenomen is hoe de partijen met water wensen om
te gaan. De opgave is te zorgen voor veiligheid en te beschikken over voldoende
mogelijkheden voor waterberging ter voorkoming van waterlast, watertekort en het
verslechteren van de waterkwaliteit. De watertoets is ingevoerd om te kijken in
hoeverre hier aan voldaan wordt. Een watertoets is voor dit plangebied niet noodzakelijk
omdat er geen wijzigingen optreden die mogelijk van invloed zijn op de waterhuishouding.
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Hoofdstuk 4 Planbeschrijving
4.1 Inleiding
Het plangebied bestaat uit 12 garageboxen en één grotere opslagloods en is gelegen in de
kern Santpoort-Noord. Aan de andere kant van de straat van de garageboxen zijn enkele
bedrijven gelegen. Deze hebben hun achterkant richting de garageboxen. De percelen zijn
van verschillende eigenaren. Het achtererf behoort bij een van de woningen aan de
Overbildtweg. De meeste garageboxen zijn in eigendom van een ander persoon. Verder zijn
er nog enkele particuliere eigenaren die ieder één garagebox in bezit hebben. De grotere
opslagloods is van weer een andere particulier.

4.2 Initiatief
In het verleden is gesproken om hier mogelijk woningbouw te realiseren. Het gaat hierbij
echter alleen om dienstwoningen. Door middel van een wijzigingsbevoegdheid was dit sinds
1963 mogelijk. Van deze mogelijkheid is in deze 50 jaar nooit gebruik gemaakt. Woningbouw
wordt op deze locatie niet langer wenselijk geacht. Het betreft een achterkantsituatie met
bijbehorend laden en lossen die niet goed te combineren valt met woonbebouwing.
Aangezien het nu alleen de garageboxen betreft en er vanwege de verschillende
eigendomsituaties weinig zicht is op verdere aanpassing van het gebied blijft er sprake van
een onsamenhangende situatie indien er woonbebouwing wordt toegevoegd. Er ontstaat
geen mogelijke planschade omdat het voor de eigenaren voorzienbaar was dat deze
wijzigingsbevoegdheid zou komen te vervallen en omdat het oprichten van dienstwoningen
praktisch niet uitvoerbaar was.

4.3 Uitspraak Raad van State
In 1998 is een bestemmingsplan voor de gehele bebouwde kom van Santpoort-Noord
opgesteld. Ook dit deel van de Curaçaostraat maakte hier onderdeel van uit.

Afbeelding 4.3.1 Uitsnede bestemmingsplan Santpoort-Noord
Status: ontwerp
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Het gaat hier om het rood omlijnde deel. Dit is een fragment van het bestemmingsplan
Santpoort-Noord uit 1998. De Raad van State heeft dit deel van het bestemmingsplan
vernietigd waardoor er dan automatisch terug gevallen wordt op het vorige vigerende
bestemmingsplan, te weten het Uitbreidingsplan in Onderdelen Santpoort-Noord.
De Raad van State heeft goedkeuring onthouden aan dit deel van het bestemmingsplan
omdat de bedrijfsbestemming met erf niet invulbaar en realiseerbaar was. Om deze reden
krijgt dit achterperceel in dit bestemmingsplan de bestemming tuin. Deze is invulbaar en ook
als zodoende nu in gebruik.

Status: ontwerp
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Hoofdstuk 5 Juridisch bestuurlijke aspecten
5.1 Inleidende bepalingen
Wijze van meten
In de regels en op de verbeelding kunnen goot- en/of bouwhoogtes zijn opgenomen. Indien er
alleen sprake is van een bouwhoogte, dan mag de maximale bouwhoogte niet meer
bedragen dan op de verbeelding of in de regels staat opgenomen. Er kan hierbij zowel
sprake zijn van een platte afdekking als van een andere kapvorm mits de kap niet hoger is
dan de aangegeven maximale bouwhoogte.
Indien de maximale bouwhoogte in combinatie met de goothoogte wordt gehanteerd is de
maximale bouwhoogte te beschouwen als de nokhoogte. Er is in dat geval afdekking
toegestaan middels een plat dak of een kap. De kap bestaat uit hellende dakvlakken, waarbij
de goot niet hoger is dan de maximale goothoogte. Een dakvlak zal hierbij in zijn geheel
onder dezelfde hellingshoek vallen. De beide dakvlakken treffen elkaar in de nok, welke
maximaal op de maximaal toegestane bouwhoogte is gelegen. Er dient dus sprake te zijn
van een daadwerkelijke nok met evenwijdige dakvlakken.
Er kan ook sprake zijn van een platte afdekking, maar dan is er sprake van een
boeibordhoogte. Deze platte afdekking mag dan niet hoger zijn dan de maximaal toegelaten
goothoogte.
Indien in de regels een goothoogte en bouwhoogte is opgenomen maar op de verbeelding
een andere goot- en bouwhoogte is opgenomen, dan gelden de op de verbeelding
opgenomen hoogtes. Indien in de regels een goot en bouwhoogte is opgenomen maar op de
verbeelding alleen een bouwhoogte, en geen goothoogte, is opgenomen dan is er sprake van
alleen een bouwhoogte.

5.2 Algemene bepalingen
Het bestemmingsplan Curacaostraat is gemaakt op grond van het in de Wet ruimtelijke
ordening en Besluit ruimtelijke ordening bepaalde. Deze wet is dan ook van toepassing op
handhaving en toezicht op de uitvoering van dit bestemmingsplan evenals de Wet Algemene
Bepalingen Omgevingsrecht met bijbehorende besluiten en ministeriële regelingen.

5.3 Handhaving
Een overtreding als bedoeld in Algemene gebruiksregels van de regels is een strafbaar feit
zoals is ondergebracht in de wet op de economische delicten. Het relevante artikel (1a) van
deze wet luidt:
"Economische delicten zijn eveneens overtredingen van regels gesteld bij of krachtens de
Status: ontwerp
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Wet ruimtelijke ordening, de artikelen 3.1, eerste lid, en 3.3 – voor zover aangeduid als
strafbare feiten – alsmede de artikelen 3.7, derde en vierde lid, 3.17, tweede lid, 3.22, vierde
lid, 3.26, eerste en tweede lid, juncto de artikelen 3.1, 3.3 of 3.7, artikel 3.28, eerste en
tweede lid, juncto de artikelen 3.1, 3.3 of 3.7, 3.38, 4.1, derde lid, – voor zover aangeduid als
strafbare feiten – , 4.1, vijfde lid, juncto artikel 3.7, derde en vierde lid, of artikel 3.17, tweede
lid, 4.3, derde lid, – voor zover aangeduid als strafbare feiten – , 4.3, vierde lid, juncto artikel
3.7, derde en vierde lid, of artikel 3.17, tweede lid, 6.12, zesde lid, 6.13, tweede lid, onder c
en d, en 7.10;

5.4 Algemene bepalingen
Het bestemmingsplan Curacaostraat is gemaakt op grond van het in de Wet ruimtelijke
ordening bepaalde. Deze wet bepaalt samen met de Woningwet en de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) het kader voor het kunnen bouwen en gebruiken van
gronden en van toepassing op handhaving en toezicht op de uitvoering van dit
bestemmingsplan. Het hieronder beschreven overzicht van relevante wetgeving was geldend
ten tijde van vaststelling van dit bestemmingsplan. Let op, dit zijn geen integraal
overgenomen wetteksten:
Wabo artikel 2.1 lid 1.
Hierin staat dat het verboden is zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor
zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit:
a. het bouwen van een bouwwerk,
b. het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen
waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of
voorbereidingsbesluit is bepaald,
c. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een
beheersverordening, een exploitatieplan, de regels gesteld krachtens artikel 4.1, derde
lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening of een voorbereidingsbesluit voor
zover toepassing is gegeven aan artikel 3.7, vierde lid, tweede volzin, van die wet
Wabo artikel 2.10
Dit artikel zegt dat een omgevingsvergunning alleen kan worden geweigerd als de aanvraag
niet voldoet aan hetgeen gesteld in:
a. bouwbesluit
b. bouwverordening
c. bestemmingsplan, beheersverordening of exploitatieplan
d. welstandsnota
e. advies van de commissie voor de tunnelveiligheid
Wro artikel 7.2
Het is verboden gronden of bouwwerken te gebruiken in strijd met:
a. een voorbereidingsbesluit of een verklaring als bedoeld in artikel 4.1, vijfde lid, of 4.3,
vierde lid, voor zover hierbij toepassing is gegeven aan artikelen 3.7, vierde lid, maar geen
toepassing is gegeven aan de tweede volzin van het lid;
b. regels die zijn gesteld krachtens deze wet voor zover de overtreding daarvan is
aangemaakt als strafbaar feit en voor zover daarop artikel 2.1 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht niet van toepassing is.
Dit strafbaar feit heeft zijn grondslag in de wet op de economische delicten waarin tevens de
straffen en maatregelen zijn opgenomen.
De volledige teksten van de relevante artikelen zijn opgenomen in de Wet op de
Status: ontwerp
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economische delicten.
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Hoofdstuk 6 Economische uitvoerbaarheid
Het bestemmingsplan legt de huidige situatie vast. De economische uitvoerbaarheid is
hiermee gewaarborgd.

Status: ontwerp
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Hoofdstuk 7 Inspraak en vooroverleg
Over het voorontwerp van dit bestemmingsplan wordt, overeenkomstig de gemeentelijke
Inspraakverordening, gelegenheid tot Inspraak geboden.
De resultaten van zowel het Overleg als de Inspraak zullen in het bestemmingsplan worden
verwerkt.

Status: ontwerp
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Regels
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Hoofdstuk 1 Inleidende regels
Artikel 1 Begrippen
1.1

plan

het bestemmingsplan Curacaostraat met IMRO id:
NL.IMRO.0453.BP1502CURACAOSTRA1-V001 van de gemeente Velsen;
1.2

bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML- bestand
NL.IMRO.0453.BP1502CURACAOSTRA1-V001 met de bijbehorende regels (en eventuele
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

antennemast

bouwwerk, geen gebouw zijnde ten behoeve van het zenden en ontvangen van
electromagnetische golven;
1.5

bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
1.6

bedrijfsgebouw

een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf;
1.7

bedrijfswoning/dienstwoning

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het
huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar vanwege de bedrijfsvoering van de
bestemming van het gebouw of het terrein noodzakelijk is;
1.8

begane grond

een bouwlaag waarvan het vloerpeil ten hoogste 1,0 m boven het peil ligt;
1.9

bestaande situatie

situatie zoals die ten tijde van de ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan bestond,
zowel wat gebruik als bouwwerken aangaat;
1.10

bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;
1.11

bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
1.12

BEVI

Besluit externe veiligheid inrichtingen;

Status: ontwerp
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1.13

Bijbehorend bouwwerk

Uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel
bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde
verbonden bouwwerk met een dak;
1.14

bijgebouw

een (vrijstaand of aangebouwd) gebouw, niet voor bewoning bestemd, behorende bij een op
hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw, zoals garages, hobbyruimten, bergingen en
huisdierenverblijven;
1.15

bijzondere woonvoorzieningen

woonvoorziening anders dan ten behoeve van een huishouden;
1.16

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;
1.17

bouwgrens

de grens van een bouwvlak;
1.18

bouwlaag

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte
liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met
uitsluiting van kelder en zolder;
1.19

bouwperceel

een aangesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar horende
bebouwing is toegelaten;
1.20

bouwperceelgrens

de grens van een bouwperceel;
1.21

bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee de gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de
regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;
1.22

bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij
direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de
grond;
1.23

carport

een bouwwerk, al dan niet aangebouwd aan een gebouw of een ander bouwwerk, bestaande
uit maximaal 2 gesloten wanden, bestemd om te dienen als overdekte stalling voor
motorrijtuigen op meer dan twee wielen en daarvoor ook toegankelijk is vanaf de openbare
weg;
1.24

cultuurhistorische waarde

de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat is
ontstaan en door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis van het bouwwerk
of dat gebied heeft gemaakt. Archeologische waarden worden hieronder mede begrepen;
Status: ontwerp
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1.25

dak

iedere bovenbeëindiging van een gebouw;

1.26

dakkapel

een constructie ter vergroting van een gebouw, die zich tussen de dakgoot en de nok van
een dakvlak bevindt, waarbij deze constructie onder de noklijn is gelegen en de onderzijde
van de constructie in het dakvlak is geplaatst;
1.27

dakopbouw

een ondergeschikte derde bouwlaag van het hoofdgebouw;
1.28

erf

al dan niet bebouwd perceel, of gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij het hoofdgebouw
en dat feitelijk ingericht mag worden ten dienste van het gebruik van dat gebouw;
1.29

gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met
wanden omsloten ruimte vormt;
1.30

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;
1.31

kelder

een gedeelte van een gebouw, dat wordt afgedekt door een vloer waarvan de bovenkant
minder dan 1,0 m boven het peil ligt;

1.32

nutsvoorzieningen

voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes,
gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes,
telefooncellen, voorzieningen ten behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling en apparatuur
voor telecommunicatie;
1.33

overig bouwwerk

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

1.34

overkapping

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak;
1.35

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;
1.36

peil

a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst:
de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
b. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg
grenst:de hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld;
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c. voor een bouwwerk in of op het water:het Nieuw Amsterdams Peil;
1.37 prostitutie
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander
tegen vergoeding;
1.38

seksinrichting

de voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof
zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van
erotisch/pornografische aard plaatsvinden.
Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede een
erotische massagesalon, een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater of een
parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar;
1.39

Staat van Bedrijfsactiviteiten

de Staat van Bedrijfsactiviteiten die van deze regels onderdeel uitmaakt;
1.40

wonen

huisvesten met vast karakter;
1.41

woning

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk
huishouden;
1.42

woongebouw

een gebouw, dat meerdere naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen
woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan
worden;
1.43

woonhuis

een gebouw, dat één woning, danwel twee of meer naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk
boven elkaar gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een
eenheid beschouwd kan worden;
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Artikel 2 Wijze van meten
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1

Afstanden

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

Bebouwingspercentage

een deel van het bouwvlak uitgedrukt in procenten dat bebouwd mag worden;
2.3

De breedte en lengte of diepte van een gebouw

tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en/of het hart van de
scheidsmuren;
2.4

De breedte van een boot

tussen de linker- en rechterzijde van een boot, waar deze afstand in het horizontale vlak het
grootst is bij projectie van de boot van de voor- en achterzijde op ware grootte,
ondergeschikte of in uiterlijk ondergeschikte delen van de boot zoals boegspriet, antennes,
trapjes, netten, ladders en vergelijkbare onderdelen niet meegerekend;
2.5

De dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;
2.6

De goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van goot, c.q. de druiplijn, het boeibord of een daarmee
gelijk te stellen constructiedeel;
2.7

De hoogte van bouwlagen

Van de bovenkant van een vloer tot de bovenkant van de vloer van de erboven liggende
bouwlaag;
2.8

De hoogte van een boot

vanaf de waterspiegel tot aan het hoogste punt, ondergeschikte bouwdelen, zoals
schoorstenen, lichtkoepels en antennes niet meegerekend;
2.9

De hoogte van een windturbine

vanaf het peil tot aan de as van de windturbine;
2.10

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;
2.11

De bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met
uitzondering van ondergeschikte bouwdelen zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard
daarmee gelijk te stellen bouwdelen;
2.12

De inwendige nokhoogte

van de bovenkant van de zoldervloer tot het hoogste punt van de binnenkant van de nok;
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2.13

De lengte van een boot

tussen de voor- en achterzijde van een boot, waar deze afstand in het horizontale vlak het
grootst is bij zijdelingse projectie van de boot op ware grootte, ondergeschikte of in uiterlijk
ondergeschikte delen van de boot zoals boegspriet, antennes, trapjes, netten, ladders en
vergelijkbare onderdelen niet meegerekend;
2.14

De oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het
bouwwerk;
2.15

De verdiepingshoogte

van de bovenkant van een vloer tot de bovenkant van de verdieping.
Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte
bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen
en gevel- en kroonlijsten buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouw- c.q.
bestemmingsgrenzen niet meer dan 1,0 m bedraagt;
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
Artikel 3 Bedrijf
3.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. Bedrijfsactiviteiten welke zijn opgenomen in de bij de regels behorende Staat van
bedrijfsactiviteiten functiemenging categorie A, dit met uitzondering van
geluidszoneringsplichtige en risicovolle inrichtingen.
met de daarbij behorende:
b. nutsvoorzieningen;
c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
d. aan-, uitbouwen en bijgebouwen;

3.2

Bouwregels

Voor het bouwen ten behoeve van de bestemming gelden de volgende regels tenzij ter
plaatse van een aanduiding anders is bepaald:

3.2.1 Bouwen van gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen geldt:
a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden opgericht;
b. de maximale goothoogte is 4 m;
c. de maximale bouwhoogte is 6 m;

3.2.2 Bouwen van bouwwerken geen gebouw zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt:
a. de maximale bouwhoogte (m) van erf- en terreinafscheidingen is 3 m;
b. de maximale bouwhoogte (m) van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde is 6,0 m;
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Artikel 4 Wonen
4.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. 'wonen';
ter plaatse van de aanduiding
b. 'erf', is het erf behorende bij het perceel gelegen;

4.2

Bouwregels

Voor het bouwen op de gronden ten behoeve van de bestemming gelden de volgende regels
tenzij ter plaatse van een aanduiding anders is bepaald:

4.2.1 Bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen
Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen geldt:
a. het maximale gezamenlijke oppervlak van de aan- en uitbouwen en bijgebouwen is 70m²
b. het maximale gezamenlijke oppervlak van de aan- en uitbouwen en bijgebouwen is 50%
van het erf;
c. de maximale goothoogte is 3,0 m;
d. de maximale bouwhoogte van bijgebouwen is 3,5 m;
e. de aan- en uitbouw mag niet meer dan 0,30 m boven de vloer van de 1e verdieping van
het gebouw uitkomen
f. de maximale bouwhoogte van een aan- en uitbouw is 4,0 m, gemeten vanaf het
aansluitend terrein.

4.2.2 Bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt:
a. de maximale bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen is 2,0 m;
b. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, is 4,0 m.
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Artikel 5 Verkeer
5.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wegen, straten en paden;
b. voet- en rijwielpaden;
c. parkeervoorzieningen;
ter plaatse van de aanduiding;
d. 'garage' zijn garageboxen toegestaan;
met de daarbij behorende:
e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

5.2

Bouwregels

Voor het bouwen op de gronden ten behoeve van de bestemming gelden de volgende regels,
tenzij ter plaatse van een aanduiding anders is bepaald:

5.2.1 Bouwen van bouwwerken geen gebouw zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt:
a. de bouwhoogte van erfafscheidingen mag niet meer dan 2,0 m bedragen.
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 4,0 m
bedragen.

5.2.2 Garage
Ter plaatse van de aanduiding 'garage', mogen garages en bergplaatsen worden opgericht,
met dien verstande dat:
a. de bouwhoogte van garages en bergplaatsen mag niet meer dan 3,0 m bedragen;
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Artikel 6 Waarde - Archeologie
6.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaar
voorkomende bestemming(en) - mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van
archeologische waarden.

6.2

Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:
a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 6.1 genoemde bestemming uitsluitend
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten
hoogste 5 m;
b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag - met
inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels uitsluitend worden gebouwd, indien:
1. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het bouwen een rapport heeft
overgelegd waarin de archeologische waarde van de betrokken locatie naar het
oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld;
2. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de bouwactiviteiten
niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de
omgevingsvergunning voor het bouwen voorschriften en beperkingen te verbinden,
gericht op het behoud van de archeologische resten in de bodem, het doen van
opgravingen dan wel het begeleiden van de bouwactiviteiten door een archeologische
deskundige;
c. het bepaalde in dit lid onder b.1 en b.2 is niet van toepassing, indien het bouwplan
betrekking heeft op een of meer van de volgende activiteiten of bouwwerken:
1. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de
oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en waarbij
gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering;
2. een bouwwerk met een oppervlakte van ten hoogste 500 m²;
3. een bouwwerk met een oppervlakte groter dan 500m² dat zonder
graafwerkzaamheden niet dieper dan 60 cm kan worden geplaatst.

6.3

Regels voor werken en werkzaamheden

6.3.1 Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waarde - Archeologie' zonder of in
afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, aan
te leggen of de volgende werkzaamheden uit te voeren:
a. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte of hoogte dan 60 cm, waartoe
worden gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen,
ophogen en aanleggen van drainage;
b. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of ander wijze indrijven van
voorwerpen;
c. het verlagen of verhogen van het waterpeil;
d. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
e. het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van daarmee
verband houdende constructies, installaties of apparatuur.
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6.3.2 Uitzondering op het aanlegverbod
Het verbod van lid 6.3.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden:
a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij lid 6.2 in acht is genomen;
b. een oppervlakte beslaan van ten hoogste 500 m²;
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan;
d. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.

6.3.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning
De werken en werkzaamheden, zoals in lid 6.3.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien de
aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden
aan de hand van nader archeologisch onderzoek kan aantonen dat op de betrokken locatie
geen archeologische waarden aanwezig zijn. Voorts zijn de werken en werkzaamheden
toelaatbaar, indien:
a. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en
werkzaamheden een rapport heeft overgelegd waarin de archeologische waarde van de
betrokken locatie naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is
vastgesteld;
b. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de activiteiten niet
worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden voorschriften
en beperkingen te verbinden, gericht op het behoud van de archeologische resten in de
bodem, het doen van opgravingen dan wel het begeleiden van de bouwactiviteiten door
een archeologische deskundige.
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Hoofdstuk 3 Algemene regels
Artikel 7 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 afwijkingsregels
Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en
bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale
veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, een
omgevingsvergunning verlenen om af te wijken van:
a.
de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan
10% van die maten, afmetingen en percentages;
b.
de bestemmingsregels en toestaan dat het verloop of het profiel van wegen of de
aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de
verkeersveiligheid en/of –intensiteit daartoe aanleiding geven;
c.
de bestemmingsregels en toestaan dat bouwgrenzen, met ten hoogste 3,0 m worden
overschreden en geen vergroting van bestemmings- of bouwvlakken inhouden anders dan
bedoeld onder a, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft(laatste is facultatief);
Bij de beoordeling van een verzoek om een omgevingsvergunning wordt rekening gehouden
met eerder verleende omgevingsvergunningen op basis van dit artikel, om te beoordelen of
maximale afwijkingsmogelijkheden al dan niet worden overschreden.
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Artikel 9 Algemene bouwregels
9.1

Overschrijding bouwgrenzen

9.1.1 Toegestaan
De bouwgrenzen mogen in afwijking van de verbeelding, de bestemmingsregels en met
inachtneming van het bepaalde in artikel 2 uitsluitend worden overschreden door:
a. Onderdelen van een omgevingsvergunningplichtig bouwwerk die bij het afzonderlijk
realiseren opgevat zouden moeten worden als het aanbrengen van veranderingen van
niet ingrijpende aard waarvoor ingevolge de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
geen omgevingsvergunning vereist is;
b. Ondergrondse uitsteeksels, zoals funderingsonderdelen;
c. Ondergrondse bouwwerken zoals (parkeer)kelders, kelderkoekoeken en kelderingangen,
mits de bovenzijde daarvan niet hoger is gelegen dan de hoogte van het terrein ter
plaatse bij de voltooiing van de bouw;
d. Tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, terrassen, bordessen, bordestreden,
trappen(huizen), buitentrappen, liftschachten, uitspringende schoorsteenwanden,
hijsinrichtingen, stortbuizen, galerijen, hellingbanen, laadperrons, balkons, erkers,
entreeportalen, luifels, afdaken en dakoversteken, mits de overschrijding niet meer dan
1,5 m bedraagt.

9.1.2 Bouwen boven een weg
Indien boven een weg wordt gebouwd, mag niet lager worden gebouwd dan:
a. 4,5 m boven de hoogte van de rijweg, met inbegrip van een strook van 0,5 m breedte aan
weerszijden van de rijweg;
b. 2,5 m boven de hoogte van een ander deel van de weg, mits de veiligheid van de
gebruikers van de weg niet in gevaar komt.
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Artikel 10
10.1

Algemene gebruiksregels

Verboden

Het is verboden gronden en bouwwerken te gebruiken op een wijze of tot een doel strijdig
met de aan de grond gegeven bestemming, de bestemmingsomschrijving en de overige
regels in dit bestemmingsplan.

10.2

Strijdig gebruik

Onder strijdige gebruik wordt in ieder geval verstaan:
a. opslagplaats voor bagger en grondspecie;
b. opslagplaats voor vaten, kisten, al dan niet voor gebruik geschikte werktuigen en
machines of onderdelen daarvan, oude en nieuwe (bouw-)materialen, afval, puin, grind of
brandstoffen;
c. uitstalling-, opslag,- stand- of ligplaats voor kampeer- en verblijfsmiddelen;
d. seksinrichting;

10.3

Uitzonderingen op strijdig gebruik

Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval niet verstaan:
e. vormen van gebruik als bedoeld in artikel 10.2, die verenigbaar zijn met het doel waarvoor
de grond ingevolge de bestemming, bestemmingsomschrijving en/of de overige regels
mag worden gebruikt;
f. het opslaan van bouwmaterialen, puin en specie in verband met normaal onderhoud, dan
wel ter verwezenlijking van de bestemming;
g. de stalling van ten hoogste één toercaravan en/of boot op de bij een woning behorende
grond;

10.4

Afwijking

het bevoegd gezag verlenen een omgevingsvergunning om af te wijken van het bepaalde in
artikel 10.1, indien strikte toepassing van het verbod leidt tot beperkingen in het meest
doelmatige gebruik die niet door dringende redenen worden gerechtvaardigd.
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Artikel 11
11.1

Strafbepaling

Verbod strijdig gebruik

Het is verboden gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken in strijd met het
bestemmingsplan.

11.2

Gedragingen in strijd met regels

Een gedraging in strijd met een voorschrift dat is verbonden aan een krachtens de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht verleende omgevingsvergunning is verboden.

11.3

Strafbaar feit

Overtreding van een verbod als bedoeld in het eerste of tweede lid is een strafbaar feit.
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Artikel 12

Overige regels

De wettelijke regelingen waarnaar in de regels wordt verwezen, gelden zoals deze luiden op
het moment van vaststelling van het plan.
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Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels
Artikel 13
13.1

Overgangsrecht

Overgangsrecht bouwwerken

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of
in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning, 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 wordt gedaan binnen twee jaar na de dag
waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

13.1.1

Afwijking

Het bevoegd gezag kan eenmalig een omgevingsvergunning verlenen om af te wijken van
het eerste lid voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste
lid met maximaal 10%.

13.1.2

Uitzondering

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
13.2.1

Overgangsrecht gebruik
Voortzetting strijdig gebruik

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van
het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

13.2.2

Verandering strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, als bedoeld in 13.2.1, 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.

13.2.3

Geldigheidsduur

Indien het gebruik, als bedoeld in 13.2.1, 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

13.2.4

Niet van toepassing

Lid 13.2.1 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 bestemmingsplan 'Curacaostraat' met
id: NL.IMRO.0453.BP1502CURACAOSTRA1-V001

Status: ontwerp
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bestemmingsplan "Curacaostraat"

Bijlagen

Status: ontwerp
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bestemmingsplan "Curacaostraat"

Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten

Status: ontwerp
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Bijlage 4

58
581
18129
1814
1814
1813
1814
182
20
31
9524
321
322
32991
36
45, 47
451, 452, 454
45204
45205
453
46
46
461
4634
4635
4636
4637
464, 46733
46499
46499
4673
5153
4673
5153.4
46735

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 MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.
2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2
Fabricage van munten, sieraden e.d.
Muziekinstrumentenfabrieken
Sociale werkvoorziening
- HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS
Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven
B Autobeklederijen
Autowasserijen
Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires
- GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING
Handelsbemiddeling (kantoren)
Grth in dranken
Grth in tabaksprodukten
Grth in suiker, chocolade en suikerwerk
Grth in koffie, thee, cacao en specerijen
Grth in overige consumentenartikelen
0 Grth in vuurwerk en munitie:
1 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton
0 Grth in hout en bouwmaterialen:
1 - algemeen
2 - indien b.o. =< 2000 m2
4 zand en grind:
6 - indien b.o. =< 200 m²

CATEGORIE

22
221
2222.6
2223
2223
2224
2225
223
24
36
361
362
363
3663.1
41
50
501, 502, 504
5020.4
5020.5
503, 504
51
51
511
5134
5135
5136
5137
514
5148.7
5148.7
5153
5153
5153
5153.4
5153.4

OMSCHRIJVING

SBI-CODE 2008

nummer

SBI-CODE

definitief 29-12-2006

Staat van Bedrijfsactiviteiten - functiemenging

-

A
B
A
B
B
B
A

A
B
B
B

B
A
B
B

A
C
C
C
C
C
C
C
B
B

Bijlage 4

CATEGORIE

OMSCHRIJVING

SBI-CODE 2008

nummer

SBI-CODE

definitief 29-12-2006

Staat van Bedrijfsactiviteiten - functiemenging

5154
5154
5154
5156
518
519
60
61, 62
61, 62
63
63
6321
6322, 6323
633
634
64
64
641
642
642
642
70
70
70
72
72
72
72
73
73
732
74

4674
5154
4674
4676
466
466, 469
49
50, 51
50, 51
52
52
5221
5222
791
5229
53
53
531, 532
61
61
61
41, 68
41, 68
41, 68
62
62
62
58, 63
72
72
722
74

74

63, 69t/m71, 73, 74,
77, 78, 80t/m82

0 Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:
1 - algemeen
2 - indien b.o. =<2.000 m²
Grth in overige intermediaire goederen
2 Grth in machines en apparaten, exclusief machines voor de bouwnijverheid
Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.
- VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT
A Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren)
- DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER
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
- VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED
A Verhuur van en handel in onroerend goed
- COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE
A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d.
B Datacentra
- SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK
Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek
-

-

OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

C
B
C
C
C

A

C
A
A
A

C
A
B

A

A
B

A

Bijlage 4

63, 69t/m71, 73, 74,
77, 78, 80t/m82
74203
82992
94
94
941, 942
9491
94991
96
96
96013
96013
9602
9603
9313, 9604
9609

CATEGORIE

-

74
7481.3
7484.4
91
91
9111
9131
9133.1
93
93
9301.3
9301.3
9302
9303
9304
9305

OMSCHRIJVING

SBI-CODE 2008

nummer

SBI-CODE

definitief 29-12-2006

Staat van Bedrijfsactiviteiten - functiemenging

A
A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren
Foto- en filmontwikkelcentrales
Veilingen voor huisraad, kunst e.d.
- DIVERSE ORGANISATIES
Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren)
Kerkgebouwen e.d.
A Buurt- en clubhuizen
- OVERIGE DIENSTVERLENING
A Wasverzendinrichtingen
B Wasserettes, wassalons
Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten
0 Begrafenisondernemingen: uitvaartcentra
Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden
B Persoonlijke dienstverlening n.e.g.

C
A

A
B
B

B
A
A
A
B
A

