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Marjolein Verheijen

Van: Wagenaar, Ruud <R.Wagenaar@hhnk.nl>

Verzonden: dinsdag 26 september 2017 16:17

Aan: Marjolein Verheijen

CC: 'Marco Goverde'

Onderwerp: Watertoets plan bouwen loodsen Herenweg 28a te Hoogwoud

Bijlagen: 17.106276 Digitale Watertoets Herenweg 28a Hoogwoud.pdf; Voorstel bouwvlak 

Herenweg 28a Hoogwoud.pdf

Geachte mevrouw Verheijen, 
 
Op 12 september 2017 heeft u een verzoek om watertoets ingediend via de digitale watertoets voor het plan aan 
de Herenweg 28a te Hoogwoud. De reactie in het kader van deze digitale watertoets (ons registratienummer 
17.106276) is bijgevoegd bij deze e-mail. In deze digitale watertoets is aangegeven dat een zogenaamde normale 
procedure moest worden gevolgd, vanwege de aangegeven geplande verhardingstoename van meer dan 2.000 
m². Hierbij mijn reactie als aanvulling op de genoemde digitale watertoets. 
 
Het plan behelst de nieuwbouw van loodsen voor opslag en het aanbrengen van erfverharding. 
 
Gebiedsbeschrijving 
Het plangebied is gelegen in peilgebied 6750-77 in de polder Vier Noorder Koggen. Het ter plaatste geldende 
streefpeil is NAP –1,95 meter. Het gebied watert af middels een stelsel van secundaire- en primaire waterlopen 
naar het gemaal Vier Noorder Koggen. Daar wordt het water via dit gemaal op het IJsselmeer uitgeslagen. 
 
Waterkwantiteit 
Uit de ingediende gegevens blijkt dat de realisatie van het plan een substantiële toename van verharding en 
bebouwing tot gevolg heeft. Uitgaande van de door u aangeleverde gegevens vindt binnen het plangebied een 
verhardingstoename plaats van maximaal 8.000 m2. Door deze toename aan verharding zal de neerslag versneld 
worden afgevoerd van het terrein. Zonder compenserende maatregelen zal de waterhuishoudkundige situatie 
hierdoor verslechteren. 
 
De initiatiefnemer van het ruimtelijk plan is verantwoordelijk voor de regeling, de financiering en de realisatie van 
compenserende maatregelen. Om de effecten van de verhardingstoename te compenseren dient het 
wateroppervlak in het peilgebied 6750-77 uitgebreid te worden met 800 m2 waterberging (10% van de 
verhardingstoename). Hierbij is uitgegaan van een peilstijging van 0,35 meter die statistisch eens in de 25 jaar 
kan voorkomen, een bemaling capaciteit van 14,4 mm/dag, een gescheiden rioolstelsel, een drooglegging van 1,1 
meter en grondsoort klei. 
 
Over de exacte invulling van de compenserende maatregelen treden wij graag met de initiatiefnemer van het plan 
in overleg. 
 
Waterkwaliteit 
De afgelopen jaren heeft het hoogheemraadschap samen met de agrarische sector meer inzicht verkregen in 
emissiesporen die wij graag met gemeenten en agrarische ondernemers delen. Naast de wijze waarop het 
agrarisch perceel wordt bemest en gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast, is gebleken dat de inrichting 
van het erf een belangrijke bijdrage kan leveren aan een emissiereductie. De inrichting van het erf is grotendeels 
geregeld via de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Onze ervaring is echter dat agrarische ondernemers 
onvoldoende kennis hebben van het Activiteitenbesluit en of zich vaak niet bewust zijn van de emissies van het 
erf. Ten behoeve van de waterkwaliteitstaak heeft het hoogheemraadschap ook een handhavende rol. Onze 
ervaring, ondermeer verkregen door projecten als Schoon erf, Schone sloot, is dat voorlichting en het creëren van 
bewustzijn veel effectiever zijn dan bestraffing. Een van de opbrengsten van dit project dat specifiek is gericht op 
de bolontsmetting, is dat het overkapt/binnen uitvoeren van de bolontsmetting (dompeling) én met name de 
verlading van de gedompelde bollen zeer effectief is gebleken om erfemissies te voorkomen. Uit- of 
verbouwplannen van het agrarische bedrijf waarvoor een ondernemer contact moet opnemen met de gemeente, 
zijn ideale gelegenheden om de inrichting van het boerenerf te beschouwen en waar mogelijk te verbeteren. 
Uiteindelijk is een goed ingericht erf ook in het belang van de ondernemer onder meer om boetes en 
desinvesteringen te voorkomen. Voor dit onderwerp verwachten wij dat een vroege betrokkenheid van ons zijn 
meerwaarde zal bewijzen. Voor meer informatie over de erfinrichting kunnen wij ook de website 
https://www.agriwijzer.nl aanbevelen. 

Vergunningen en ontheffingen 
Voor werkzaamheden in, onder, langs, op, bij of aan oppervlaktewater, waterkeringen en wegen in het beheer 
van het hoogheemraadschap en het aanleggen van ≥800 m² verharding is een watervergunning of ontheffing van 
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het hoogheemraadschap nodig. Afhankelijk van de complexiteit van aanvraag en/of werken is het belangrijk om 
hierover in een vroeg stadium overleg te starten, zodat onderzoeken tijdig kunnen worden gestart en wordt 
voorkomen dat onnodige onderzoeken worden gedaan. Houdt u rekening met de noodzakelijke proceduretijd die 
hiermee is gemoeid. 
 
Meer informatie over vergunningen en ontheffingen en het aanvragen daarvan kunt u vinden op www.hhnk.nl. 
Voor een voorspoedige afhandeling van de aanvraag adviseren wij u om de formulieren zo volledig mogelijk in te 
vullen. Denkt u in het bijzonder aan de goedkeuring van eventuele belanghebbenden die gehoord moeten worden 
voor het verlenen van de vergunning/ontheffing. Voor extra vragen betreffende het indienen van een ontheffings- 
en/of vergunningsaanvraag kan contact worden opgenomen met het cluster Vergunningen. Wij adviseren u om 
ruim voordat u van plan bent met de werkzaamheden te beginnen contact met hen op te nemen. 
 
Tot slot 
Mocht de inhoud van het plan wijzigen, dan verzoek ik u vriendelijk me een geactualiseerde versie toe te sturen. 
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Als u nog vragen heeft kunt u contact met me 
opnemen. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Ruud Wagenaar 
Beleidsondersteunend medewerker A 
Afdeling Watersystemen 
 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
 
Bezoekadres: 
Stationsplein 136 
1703 WC Heerhugowaard 
Postadres: 
Postbus 250 
1700 AG Heerhugowaard 
 
t.    072-5827231 
m.  0610932095 
e.   r.wagenaar@hhnk.nl 
w.   www.hhnk.nl 

 

 

 

Proclaimer:   

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier streeft naar een optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van vragen. Mocht 
deze mail toch niet voor u bestemd zijn, wilt u dan de afzender hiervan op de hoogte stellen?  

Verzoeken om officiële beslissingen kunnen alleen per mail worden ingediend wanneer de mogelijkheid daartoe op de website van het 
hoogheemraadschap (www.hhnk.nl) is opengesteld. U gebruikt het daarvoor bestemde webformulier of mailadres. U kunt alleen rechten 
ontlenen aan de informatie in deze e-mail en de eventueel meegezonden bestanden als dat blijkt uit het bericht en het bericht en/of de 
bijlage is verzonden door of namens de daartoe bevoegde persoon.  



 

 
Van: De Digitale Watertoets [mailto:noreply@dewatertoets.nl]  
Verzonden: dinsdag 12 september 2017 14:49 
Aan: Post@hhnk.nl 
Onderwerp: Bevestiging van de Watertoets : 20170912-12-15999 

 

 
 
 
Geachte heer/mevrouw , 
 
U heeft een digitale watertoets uitgevoerd op de website www.dewatertoets.nl. De toets is uitgevoerd op een ruimtelijke 
ontwikkeling in het beheergebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. In de bijlage vindt u de 
documentatie die bij de toets hoort. Wij verzoeken u de bijlagen goed door te nemen. Naast een samenvatting van de 
toets, treft u één van de volgende documenten aan afhankelijk van de procedure die u heeft doorlopen:  

 paragraaf geen waterschapsbelang  

 standaard waterparagraaf korte procedure  

 uitgangspuntennotitie normale procedure  

De volgende bestanden zijn aangemaakt bij deze toets: 

Toetsresultaat download  

Samenvatting download  

Plandata download  

Gisdata download  

 
 
Mocht u vragen hebben over deze toets dan kunt u contact opnemen met het waterschap. 
 
met vriendelijke groet, 
 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
postbus: Postbus 250 
postcode: 1700 AG 
plaats: Heerhugowaard 
telefoon: 072-5828282 



 

 
Disclaimer 
De informatie in dit e-mail bericht (inclusief informatie in bijlagen) is uitsluitend bestemd voor het gebruik door de 
geadresseerde. Indien u deze e-mail per ongeluk ontvangt, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de 
opsteller daarvan, het bericht te vernietigen en de inhoud daarvan niet te gebruiken of aan derden te openbaren.  

 



datum 12-9-2017
dossiercode    20170912-12-15999

Project: Ruimtelijke onderbouwing Herenweg 28a te Hoogwoud
Gemeente: Opmeer
Aanvrager: Mevr. M. Verheijen
Organisatie: BugelHajema Adviseurs

Geachte heer/mevrouw Mevr. M. Verheijen,

Voor het plan Ruimtelijke onderbouwing Herenweg 28a te Hoogwoud heeft u advies aangevraagd in het kader van de
watertoets op www.dewatertoets.nl. Met de gegevens die u heeft opgegeven is bepaald dat bepaalde aspecten van het plan
een zodanige invloed hebben op de belangen van het hoogheemraadschap dat de normale procedure moet worden gevolgd.
Dit betekent dat wij in overleg met u willen bespreken hoe in uw plan rekening kan worden gehouden deze
waterhuishoudkundige belangen.

Om het watertoetsproces zo vlot mogelijk te laten verlopen, sturen wij u als bijlage een automatisch gegenereerd concept
wateradvies. Dit conceptadvies is in twee delen opgesplitst. In het eerste deel van het conceptadvies geven wij aan over welke
onderwerpen nader overleg met het hoogheemraadschap noodzakelijk is. Het tweede deel van het conceptadvies bevat de
onderwerpen die slechts een beperkte invloed hebben op de belangen van het hoogheemraadschap en die ondervangen
kunnen worden met standaard maatregelen. Dit tweede deel van het advies kunt u gebruiken om alvast een eerste aanzet te
geven tot de waterparagraaf in de ruimtelijke onderbouwing.

Wij nemen binnen drie weken contact met u op om nadere afspraken te maken en advies te geven over de nog openstaande
waterbelangen. Als u eerder een afspraak wilt maken, dan kunt u contact met ons opnemen via ons algemene nummer 072 582
8282 en vragen naar de contactpersoon voor de gemeente waarin uw plan zich bevindt. Naast het bijgevoegde conceptadvies
kunt u op onze website meer informatie vinden over de watertoets in het algemeen: 
https://www.hhnk.nl/portaal/schoon-en-gezond-water_3556/item/watertoets_3017.html.

LET OP: Het (concept)wateradvies is geen aanvraag voor een Watervergunning. Onze conclusie en wateradvies mogen alleen
gebruikt worden tijdens de (ruimtelijke) planvormingfase. U dient zelf na te gaan welke vergunningen nodig zijn om het plan te
realiseren. Bij het hoogheemraadschap dient u wellicht een Watervergunning aan te vragen of een melding te doen. Meer
informatie over de Watervergunning vindt u op  https://www.hhnk.nl/portaal/vergunningen-en-ontheffingen_3529/.

Met vriendelijke groet,
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Postbus 250
1700 AG HEERHUGOWAARD
T 072 582 8282
F 072 582 7010
E info@hhnk.nl
W www.hhnk.nl

CONCEPT Wateradvies
Via de Digitale Watertoets (www.dewatertoets.nl) heeft u Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gevraagd een reactie
te geven op het plan Ruimtelijke onderbouwing Herenweg 28a te Hoogwoud. Uit de ingediende gegevens is gebleken dat er
voor één of meerdere wateraspecten nader overleg noodzakelijk is met het hoogheemraadschap. Deze aspecten benoemen wij
in het eerste deel van dit concept wateradvies. In het tweede deel komen de onderwerpen aan bod die slechts een beperkte
invloed hebben op de belangen van het hoogheemraadschap en die hierdoor ondervangen kunnen worden met standaard
maatregelen. Dit deel van het advies kunt u gebruiken om alvast een eerste aanzet te geven tot de waterparagraaf in de
ruimtelijke onderbouwing van uw plan.



DEEL I
Hieronder vindt u de aspecten waarover nader contact met het hoogheemraadschap noodzakelijk is:

U heeft aangegeven dat de verhardingstoename ten gevolge van uw plan meer dan 2000 m2 bedraagt. Een dusdanige
toename van het verharde oppervlak heeft negatieve gevolgen voor het watersysteem. Het hemelwater stroomt versneld af en
komt direct tot afvoer. Compensatie in de vorm van waterberging of infiltratie is noodzakelijk om deze negatieve effecten op te
heffen. Bij een verhardingstoename van meer dan 2000 m2 berekent het hoogheemraadschap aan de hand van diverse
plangebiedkenmerken een specifiek compensatiepercentage.

Wij nemen binnen drie weken contact met u op om nadere afspraken te maken en te komen tot advies over bovenstaande
waterbelangen.

DEEL II
Dit tweede deel van het advies kunt u direct gebruiken om een aanzet te maken voor de waterparagraaf in de ruimtelijke
onderbouwing.

De watertoets is een procesinstrument dat is verankerd in de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO), het Besluit Ruimtelijke Ordening
(BRO) en het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 2011. De bedoeling van het instrument is om wateraspecten van meet
af aan mee te nemen bij ruimtelijke plannen en besluiten. Het gaat hierbij om zes thema's: waterkwantiteit, waterkwaliteit,
waterkeringen, wegen, afvalwaterketen en beheer & onderhoud van nieuw en bestaand oppervlaktewater.

Beleid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft samen met haar partners haar waterbeleid op lange termijn (Deltavisie)
en op middellange termijn (Waterprogramma 2016-2021) opgesteld. In het Waterprogramma 2016-2021 (voorheen
waterbeheersplan) zijn de programma's en beheerstaken van het hoogheemraadschap opgenomen met de programmering en
uitvoering van het waterbeheer. Het programma is nodig om het beheersgebied klimaatbestendig te maken, toegespitst op de
thema s waterveiligheid, wateroverlast, watertekort, schoon en gezond water en crisisbeheersing. Door het veranderende
klimaat wordt het waterbeheer steeds complexer. Alleen door slim samen te werken is integraal en doelmatig waterbeheer
mogelijk. Bij de ontwikkeling van het Waterprogramma is hieraan invulling gegeven door middel van een partnerproces en de
ontwikkeling van gezamenlijke bouwstenen.

Daarnaast beschikt het Hoogheemraadschap over een verordening: de Keur 2016. Hierin staan de geboden en verboden die
betrekking hebben op watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn.
De werkzaamheden in of nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels die u op onze website
kunt vinden (https://www.hhnk.nl/portaal/keur_41208/).

Waterkwaliteit en riolering

U heeft aangegeven dat er binnen het plan geen sprake is van activiteiten die als gevolg kunnen hebben dat vervuild
hemelwater naar het oppervlaktewater afstroomt. Het hemelwater kan dus als schoon worden beschouwd. Het is daarom niet
doelmatig om het af te voeren naar de rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi). Dit betekent dat we voor de nieuwe ontwikkeling
adviseren om een gescheiden stelsel aan te leggen.

Wij adviseren om met het oog op de waterkwaliteit het gebruik van uitloogbare materialen zoals koper, lood en zink zoveel
mogelijk te voorkomen.

Tot Slot
De initiatiefnemer van het plan is zelf verantwoordelijk voor de regeling, financiering en de realisatie van alle maatregelen die
voortvloeien uit het plan. Mocht de inhoud van het plan wijzigen, dan verzoeken wij u vriendelijk ons een geactualiseerde versie
toe te sturen. Ook ontvangen wij graag een exemplaar van het definitieve en goedgekeurde plan.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er desondanks vragen zijn, dan kunt u contact
opnemen via 072 - 582 8282 en vragen naar de contactpersoon voor uw gemeente.

De WaterToets 2014



datum 12-9-2017
dossiercode    20170912-12-15999

Gegevens aanvrager:
Mevr. M. Verheijen
BugelHajema Adviseurs
Balthasar Bekkerwei 76
8914BE
Leeuwarden
058-2152515
m.verheijen@bugelhajema.nl

Gegevens project:
De ruimtelijke onderbouwing Herenweg 28A te Hoogwoud wordt opgesteld voor de verdere uitbreiding van het agrarisch
bedrijfserf van de bloem- en bloembollenkwekerij. Het bouwvlak wordt uitgebreid tot een oppervlakte van ca 2 hectare.
Hierbinnen wordt maximaal 8000 m2 aan nieuwe bebouwing/verharding toegestaan.
Herenweg 28a
1718AE
Hoogwoud

Gegevens plangebied:
Heeft u een beperkingsgebied geraakt?
nee

Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied?
Opmeer

Basisvragen:
Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt?
nee

Vervolgvragen:
Neemt in het plan het verharde oppervlak van verharding en bestrating toe met meer dan 2000 m2?
ja

Maakt het plan deel uit van een groter plan dat in ontwikkeling is of wordt genomen?
nee

Heeft het plan een tijdelijke of permanente verandering van het oppervlaktewaterpeil tot gevolg?
nee

Is er in of rondom het plangebied sprake van (grond)wateroverlast? (Vraag andere partijen (particulieren) als u het antwoord
niet weet)
nee

Betreft het plan een algehele herziening van een bestemmingsplan, een structuurvisie, masterplan, herstructureringsplan,
tracébesluit, landinrichtingsplan of grootschalige wegreconstructie?
nee

Aanvullende vragen (normale procedure)
Neemt door het plan de hoeveelheid verharding toe met een hoeveelheid tussen de 800 en 2000 m2?



nee

Hieronder kunt u in m2 aangeven met welke hoeveelheid de verharding toeneemt. Indien er geen toename is, vult u 0 in.
8000 m2

Hoe wordt in het plan het afvalwater en het hemelwater behandeld?

Vinden er activiteiten plaats op het verharde oppervlak waardoor verontreinigingen kunnen afspoelen en het oppervlaktewater
mogelijk belast wordt?
nee

Is er in of grenzend aan het plangebied oppervlaktewater aanwezig?
ja

Worden er in het plan wijzigingen in het oppervlaktewatersysteem aangebracht of vinden er werkzaamheden plaats binnen 5
meter van een waterloop?
nee

Is er sprake van een tijdelijke of permanente grondwateronttrekking en/of -lozing?
nee

Afbeelding plangebied en eventueel geraakte kaartlagen

De WaterToets 2014
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Erf inr icht ingsplan  Herenweg 28a  

  

Opdrachtgever: dhr. J van Diepen projectnummer: 183.20.00.06.05 

  

Van: Ilse Stilkenboom 

Onderwerp: Erfinrichtingsplan Herenweg 28a te Hoogwoud 

Datum: 05-02-2020 

 

A a n l e i d i n g  

 

Het bedrijf van Diepen Bloembollen BV aan de Herenweg 28A, Hoogwoud (zie afbeelding 1) wenst zijn 

bestaande bouwvlak uit te breiden voor op termijn noodzakelijk. De ruimtelijke onderbouwing is on-

derdeel van het nieuwe ontwerpbestemmingsplan. Dit betreft het oude dorpslint Hoogwoud. Er wor-

den bepaalde ruimtelijke kwaliteiten en eisen gesteld in dit plan. De erfinrichtingsschets is passend 

binnen de ruimtelijke uitgangspunten van het gebied.  

 

 

Figuur 1: overzicht situatie Herenweg 28A 
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H i s t o r i e  

Hoogwoud is een typisch lintdorp. De lintbebouwing is aaneengesloten met enkele doorzichten op de 

voor West-Friesland typerende regelmatige strokenverkaveling. In noordwestelijke richting begint de 

eerste ontwikkeling van het dorp dat later uitgroeit tot het huidige Hoogwoud. Rond 1970 breidt het 

dorp zich flink uit naar het westen en is hierbij minder georiënteerd op de waterwegen. Aaneengeslo-

ten wijken vullen de slagenverkaveling. Aan de westzijde van het lint vormt zich het centrum van 

Hoogwoud. Aan de oostzijde van het lint is een woonwijk gerealiseerd met uitzicht op de open polder 

en de achterzijde van het lint. In de huidige situatie is het dorp haar langgerekte vorm vrijwel kwijt. 

Echter het lint ter hoogte van de Herenweg en Middelweg is oorspronkelijk gebleven. De Herenweg is 

aangewezen als historisch geografische lijn van waarde. De bebouwing van het bedrijf is gesitueerd 

in het gebied van het oorspronkelijke waardevolle lint.  

 

 

 

 

Figuur 2: kaarten Hoogwoud 1900, 1980 en 2016 
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A n a l y s e  

In de ruimtelijke analyse zijn een aantal invalshoeken benaderd om te onderzoeken of de gewenste 

uitbreidingen geen onevenredige afbreuk doet aan een goede woonsituatie, een goede milieusituatie 

en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. Hierbij zijn de volgende aspecten 

waardevol geacht en onderzocht: 

 Open doorzicht vanaf de Herenweg 

 Zicht vanuit de noordoostelijk gelegen woonwijk 

 Zicht vanaf de cultuurhistorische kade 

 Aandacht voor het wateraspect en ecologie 

 

Open doorzicht vanaf de Herenweg 

Het huidige erf is onderdeel van een doorzicht op het open slagenlandschap vanaf de Herenweg. Dit 

is een waardevol gegeven. In de huidige situatie is het geen aantrekkelijke zichtlijn. Het is een oprit 

met stelconplaten welke afgesloten wordt door een hek. Wat wel ervaren wordt vanaf de Herenweg 

is de openheid achter de lintbebouwing. Eventuele ontwikkelingen dienen zich te schikken binnen de 

karakteristieke strokenverkaveling en karakteristieke open ruimte dienen behouden te blijven. 

 

 

Figuur 3: Dichte structuur lint en open doorzicht ter hoogte van de inrit  
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Zicht vanuit de noordoostelijk gelegen woonwijk 

Het bedrijf is zowel in oppervlak als in hoogte aanzienlijk forser in ten opzichte van de overige lintbe-

bouwing. Hierdoor is er vanuit de wijk goed zicht op de groene loodsen. De karakteristieke torenspits 

van de dorpskerk ligt precies achter de bedrijfsbebouwing vanuit de wijk en overzijde landschap ge-

zien.  

   

 

Figuur 4: zicht op de bedrijfsloodsen vanuit de woonwijk 

 

Zicht vanaf de cultuurhistorische kade Opmeerder Wuiver 

De Opmeerder Wuiver is een oude kade langs een oud riviertje (een wuiver). Het werd de latere 

‘banne’ of gemeentegrens. Daarom staat er bij de Herenweg, bij het begin van het pad, een 

grenspaal. In 2010 heeft Landschap Noord-Holland dit gebied opengesteld voor wandelaars. Je kunt 

hier dwars door het weidse weiland lopen, een pure Westfriesland ervaring met rondom een lage 

horizon, met alleen de vriendelijke einders van de boerendorpen. Het pad loopt ongeveer van 't Laeg 

naar Hoogwoud/Opmeer. Of vice versa, vanuit de Dorpsstraat.  

Het bedrijf past niet binnen de bovengenoemde landschappelijke karakteristieken. Met een 

landschappelijke inpassing kan het zicht vanaf de kade op het bedrijf verbeterd worden. 
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Figuur 5: hoogtekaart en locatie kade 

 

Aandacht voor het wateraspect en ecologie 

Bij alle ontwikkelingen dient aandacht besteed te worden aan het wateraspect. Het is mogelijk dat de 

toename van verharding gecompenseerd moet worden door middel van het graven van oppervlak-

tewater. Bij veranderingen in de inrichting dient dit in een vroeg stadium met de gemeente en het 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier onderzocht te worden. Het creëren van doorlopen-

de watergangen biedt een ecologische meerwaarde. Kleine dieren kunnen zich door ecologische ver-

bindingen over grotere gebieden verplaatsen. 
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H u i d i g e  s i t u a t i e  e n  u i t b r e i d i n g  b e d r i j f  

Het bedrijf groeit. Afgelopen jaren is fase 1 gerealiseerd, waarbij het bedrijf is gegroeid naar van 0,5 

ha naar 1 ha bedrijfsgebouwen. Het bouwvlak moet vergroot worden naar totaal 2 hectare om de 

volgende fase te kunnen realiseren. Er is een extra aangesloten hal achter op het terrein nodig. Wen-

selijk is hierbij een goothoogte van 6 meter, zodat er in meerdere etages gekweekt kan worden. Er is 

een hal nodig op het huidige parkeer- en manoeuvreerterrein. Deze functie verschuift vervolgens 

zuidwaarts. Ook is de intentie het open vlak aan de noordzijde boven de hallen van fase 1 te bebou-

wen. Deze bedrijfsopzet levert logistiek de beste bedrijfsvoering op. Bij de aanplant van groen dient 

rekening gehouden te worden met vallend blad. Het is niet wenselijk dat dit in de kassen waait. 

Daarom staan er geen hoge bomen op het terrein en is de voorkeur bij nieuwe inrichting voor maxi-

maal 5 meter hoog groen. 

 

 

Figuur 6: huidige situatie met daarin aangegeven het te vergroten bouwvlak 
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C o n c e p t  V E R Z A C H T E N  

Het bedrijf is in de huidige situatie al proportioneel groter t.o.v. de overige bebouwing in het dorps-

lint. Vanuit vrijwel alle zijden zou het bedrijf beter ingepast moeten worden. De groene materialise-

ring van de hallen, maakt het gebouw minder dominant, maar brengt geen landschappelijke verbete-

ring of meerwaarde. Een mogelijke uitbreiding biedt kans om passende randen voor dit bedrijf te 

creëren. De nieuwe randen vormen dan tevens de begrenzing voor verdere groei van bebouwing op 

deze locatie aan het lint. De horizon van het dorpslint heeft een grillig karakter. Bebouwing, bomen 

van verschillende hoogtes en open plekken wisselen elkaar af. De torenspits steekt boven het groen 

en de bebouwing uit. In plaats van een stevige groenrand waarmee de bebouwing juist opnieuw mee 

wordt geaccentueerd is het beter het aanzicht te verzachten met behulp van beplanting.  

 

Doordat de beplanting incidenteel ruimte voor de bebouwing vraagt kan overige ruimte benut 

worden voor incidentele verbreding in de watergang, ten behoeve van watercompensatie, maar ook 

om ecologische meerwaarde te betekenen voor de omgeving zonder dat dit extra inspanning en 

meer ruimtebeslag vraagt. 
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De uitbreidingen van het bedrijf betekent minder open landschap. Daar komt bij dat elke nieuwe fase 

een hogere loods heeft opgeleverd. De loods verder in het landschap is hoger dan de loods vooraan 

bij het dorpslint. Een hogere loods kan alleen ingepast worden als er meer ruimte voor 

landschappelijke inpassing binnen het bouwvlak gereserveerd wordt. Door de beplanting verder van 

de gevel te positioneren dekt beplanting met lage hoogte ook de gevel af. Een watergang begrenst 

het geheel en voorziet de beplanting van goede groeiomstandigheden.  

 

 

 

Figuur 6: Hogere bebouwing = meer ruimte voor landschappelijke inpassing 
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E r f i n r i c h t i n g s s c h e t s  

In de erfinrichtingsschets is rekening gehouden met een open doorzicht vanaf de Herenweg. 

Hierdoor kan een loods enkel binnen de gevellijnen van het bouwvlak gepositoneerd worden. De 

zuid-oostelijke hoek dient open te blijven, vrij van opslag en met gras ingericht. Aan alle 

landschappelijke zijden wordt het terrein verzacht. Daar waar ruimte is aan de oost- en westzijde 

wordt buiten het bouwvlak een landschappelijke overgang gemaakt met beplanting van minimaal 8 

meter breed. Met deze breedte kan groen het natuurlijke volume aannemen en wordt voorkomen 

dat het schaamgroen tegen gevels wordt. Er worden diverse rijen knotwilgen geplaatst, 

elzenhakhoutbosjes en vlierstruiken op strategische plekken, zodat slechts delen van de loodsen 

zichtbaar zijn en het beeld vanuit de wijk en vanaf de kade landschappelijker aantrekkelijker wordt. 

Om de 3 tot 5 jaar kunnen deze struiken worden teruggezet naar ongeveer 5-6 meter hoogte en 

wenselijke breedte. Waar de ruimte het toelaat worden de watergangen met enkele meters verbreed. 

Achter het perceel wordt een nieuwe watergang gegraven om de bestaande watergangen beter met 

elkaar te verbinden ten behoeve van het water- en ecologische systeem. Kleine dieren kunnen 

immers niet door de 65 meter lange duiker aan de voorzijde. Deze watergang vormt tevens de 

nieuwe begrenzing van het terrein. De doodlopende watergang aan zuidzijde wordt gedempt over 

een lengte van ca. 80 meter. De nieuwe bocht/beëindinging wordt gemarkeerd met een flinke groep 

vlier. 
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VNG-bestand categorale bedrijfsindeling 2009 (planologische selectie)  blz. 1

SBI-CODE 1993 SBI-CODE 2008 OMSCHRIJVING                              CAT

01 01 LANDBOUW EN DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN DE LANDBOUW

014 016 Dienstverlening ten behoeve van de landbouw

1. plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o.  < 500 m
2

2

2. plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o.>= 500 m
2

3.1

0142 0162 KI-stations 2

02 02 BOSBOUW EN DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN BOSBOUW

020 021, 022, 024 Bosbouwbedrijven 3.1

05 03 VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN

0501.1 0311 Zeevisserijbedrijven 3.2

0501.2 0312 Binnenvisserijbedrijven 3.1

0502 032 Vis- en schaaldierkwekerijen:

1. oester-, mossel- en schelpenteeltbedrijven 3.2

2. visteeltbedrijven 3.1

11 06 AARDOLIE- EN AARDGASWINNING

111 061, 062 Aardolie- en aardgaswinning:

061 1. aardoliewinputten 4.1

062 2. aardgaswinning inclusief gasbehandeling.instrumenten:   < 100.000.000 N m³/d 5.1

062 3. aardgaswinning inclusief gasbehandeling instrumenten: >= 100.000.000 N m³/d 5.2

15 10, 11 VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN

151 101, 102 Slachterijen en overige vleesverwerking:

1. slachterijen en pluimveeslachterijen 3.2

101 2. vetsmelterijen 5.2

3. bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval 4.2

4. vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o.   > 1000 m
2

3.2

5. vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m
2

3.1

6. vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o.   <= 200 m
2

3.1

101, 102 5. loonslachterijen 3.1

152 102 Visverwerkingsbedrijven:

1. drogen 5.2

2. conserveren 4.1

3. roken 4.2

4. verwerken anderszins: p.o.  > 1000 m
2

4.2

5. verwerken anderszins: p.o.<= 1000 m
2

3.2

6. verwerken anderszins: p.o.  <= 300 m
2

3.1

1531 1031 Aardappelproducten fabrieken

1. vervaardiging van aardappelproducten 4.2

2. vervaardiging van snacks met p.o. < 2000 m
2

3.1

1532, 1533 1032, 1039 Groente- en fruitconservenfabrieken:

1. jam 3.2

2. groente algemeen 3.2

3. met koolsoorten 3.2

4. met drogerijen 4.2

5. met uienconservering (zoutinleggerij) 4.2

1541 104101 Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten:

1. p.c. < 250.000 t/j 4.1

2. p.c. >= 250.000 t/j 4.2

1542 104102 Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten:

1. p.c.   < 250.000 t/j 4.1

2. p.c. >= 250.000 t/j 4.2

1543 1042 Margarinefabrieken:

1. p.c.   < 250.000 t/j 4.1

2. p.c. >= 250.000 t/j 4.2

1551 1051 Zuivelproductenfabrieken:

1. gedroogde producten p.c. >= 1,5 t/u 5.1

2. geconcentreerde producten, verdampingscapaciteit >=20 t/u 5.1

3. melkproductenfabrieken v.c.   < 55.000 t/j 3.2

4. melkproductenfabrieken v.c. >= 55.000 t/j 4.2

5. overige zuivelproductenfabrieken 4.2



VNG-bestand categorale bedrijfsindeling 2009 (planologische selectie)  blz. 2

SBI-CODE 1993 SBI-CODE 2008 OMSCHRIJVING                              CAT

1552 1052 1. consumptie-ijsfabrieken p.o.   > 200 m
2

3.2

2. consumptie-ijsfabrieken p.o. <= 200 m
2

2

1561 1061 Meelfabrieken:

1. p.c.   < 500 t/u 4.2

2. p.c. >= 500 t/u 4.1

Grutterswarenfabrieken 4.1

1562 1062 Zetmeelfabrieken:

1. p.c. < 10 t/u 4.1

2. p.c. >= 10 t/u 4.2

1571 1091 Veevoederfabrieken:

1. destructiebedrijven 5.2

2. beender-, veren-, vis- en vleesmeelfabriek 5.2

3. drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap.<10 t/u water 4.2

4. drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder cap.>=10 t/u water 5.2

5. mengvoeder, p.c. < 100 t/u 4.1

6. mengvoeder, p.c. >= 100 t/u 4.2

1572 1092 Vervaardiging van voer voor huisdieren 4.1

1581 1071 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:

1. v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens 2

2. v.c.>= 7500 kg meel/week 3.2

1582 1072 Banket-, biscuit- en koekfabrieken 3.2

1583 1081 Suikerfabrieken:

1. v.c. < 2.500 t/j 5.1

2. v.c. >= 2.500 t/j 5.2

1584 10821 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:

1. cacao- en chocoladefabrieken: p.o. >2.000 m
2

5.1

2. cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 2.000 m
2

3.2

3. cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m
2

2

4. Suikerwerkfabrieken met suiker branden 4.2

5. Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden p.o.   > 200 m
2

3.2

6. Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden p.o. <= 200 m
2

2

1585 1073 Deegwarenfabrieken 3.1

1586 1083 Koffiebranderijen en theepakkerijen:

1. koffiebranderijen 5.1

2. theepakkerijen 3.2

1587 108401 Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden 4.1

1589 1089 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen 4.1

1589.1 Bakkerijgrondstoffenfabrieken 4.1

1589.2 Soep- en soeparomafabrieken:

1. zonder poederdrogen 4.1

2. met poederdrogen 4.2

1591 110101 Destilleerderijen en likeurstokerijen 4.2

1592 110102 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:

1. p.c.   < 5.000 t/j 4.1
2. p.c. >= 5.000 t/j 4.2

1593 t/m 1595 1102 t/m 1104 Vervaardiging van wijn, cider, e.d. 2

1596 1105 Bierbrouwerijen 4.2

1597 1106 Mouterijen 4.2

1598 1107 Mineraalwater- en frisdrankfabrieken 3.2

16 12 VERWERKING VAN TABAK

160 120 Tabaksverwerkende industrie 4.1

17 13 VERVAARDIGING VAN TEXTIEL

171 131 Bewerken en spinnen van textielvezels 3.2

172 132 Weven van textiel:

1. aantal weefgetouwen   < 50 3.2

2. aantal weefgetouwen >= 50 4.2

173 133 Textielveredelingsbedrijven 3.1

174, 175 139 Vervaardiging van textielwaren 3.1

1751 1393 Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken 4.1

176, 177 139, 143 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen 3.1

18 14 VERVAARDIGING VAN KLEDING: BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT

181 141 Vervaardiging kleding van leer 3.1

182 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (exclusief van leer) 2

183 142, 151 Bereiden en verven van bont, vervaardiging van artikelen van bont 3.1
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SBI-CODE 1993 SBI-CODE 2008 OMSCHRIJVING                              CAT

19 15 VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCLUSIEF KLEDING)

191 151, 152 Lederfabrieken 4.2

192 151 Lederwarenfabrieken (exclusief kleding en schoeisel) 3.1

193 152 Schoenenfabrieken 3.1

20 16 HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.

2010.1 16101 Houtzagerijen 3.2

2010.2 16102 Houtconserveringsbedrijven:

1. met creosootolie 4.1

2. met zoutoplossingen 3.1

202 1621 Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 3.2

203, 204, 205 162 1. Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout 3.2

203, 204, 205 2. Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m
2

3.1

205 162902 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 2

21 17 VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN 

PAPIER- EN KARTONWAREN

2111 1711 Vervaardiging van pulp 4.1

2112 1712 Papier- en kartonfabrieken:

1. p.c. < 3 t/u 3.1

2. p.c. 3 - 15 t/u 4.1

3. p.c. >= 15 t/u 4.2

212 172 Papier- en kartonwarenfabrieken 3.2

2121.2 17212 Golfkartonfabrieken:

1. p.c.   < 3 t/u 3.2

2. p.c. >= 3 t/u 4.1

22 58 UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA

221 581 Uitgeverijen (kantoren) 1

2221 1811 Drukkerijen van dagbladen 3.2

2222 1812 Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) 3.2

2222.6 18129 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 2

2223 1814 Grafische afwerking 1

Binderijen 2

2224 1813 Grafische reproductie en zetten 2

2225 1814 Overige grafische activiteiten 2

223 182 Reproductiebedrijven opgenomen media 1

23 19

AARDOLIE- EN STEENKOOLVERWERKINGSINDUSTRIE BEWERKING SPLIJT- EN 

KWEEKSTOFFEN

231 191 Cokesfabrieken 5.3

2320.1 19201 Aardolieraffinaderijen 6

2320.2 19202 Smeeroliën- en vettenfabrieken 3.2

Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie 4.2

Aardolieproductenfabrieken niet eerder genoemd. 4.2

24 20 VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN

2411 2011 Vervaardiging van industriële gassen:

1. luchtscheidingsinstallatie v.c. >= 10 t/d lucht 5.2

2. overige gassenfabrieken, niet explosief 5.1

3. overige gassenfabrieken, explosief 5.1

2412 2012 Kleur- en verfstoffenfabrieken 4.1

2413 Anorganische chemische grondstoffenfabrieken:

1. niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 4.2

2. vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 5.3

2414.1 20141 Organische chemische grondstoffenfabrieken:

1. niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 4.2

2. vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 5.3

Methanolfabrieken:

1. p.c.   < 100.000 t/j 4.1

2. p.c. >= 100.000 t/j 4.2

2414.2 20149 Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synthetisch):

1. p.c.   < 50.000 t/j 4.2

2. p.c. >= 50.000 t/j 5.1

2415 2015 Kunstmeststoffenfabrieken 5.1

2416 2016 Kunstharsenfabrieken e.d. 5.2
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SBI-CODE 1993 SBI-CODE 2008 OMSCHRIJVING                              CAT

242 202 Landbouwchemicaliënfabrieken:

1. fabricage 5.3

2. formulering en afvullen 5.1
243 203 Verf,- lak- en vernisfabrieken 4.2

2441 2110 Farmaceutische grondstoffenfabrieken:

1. p.c.   < 1.000 t/j 4.2

2. p.c. >= 1.000 t/j 5.1

2442 2120 Farmaceutische productenfabrieken:

1. formulering en afvullen geneesmiddelen 3.1

2. verbandmiddelenfabrieken 2

2451 2041 Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken 4.2

2452 2042 Parfumerie- en cosmeticafabrieken 4.2

2461 2051 Kruit-, vuurwerk- en springstoffenfabrieken 5.3

2462 2052 Lijm- en plakmiddelenfabrieken:

1. zonder dierlijke grondstoffen 3.2

2. met dierlijke grondstoffen 5.1

2464 205902 Fotochemische productenfabrieken 3.2

2466 205903 Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken 3.1

Overige chemische productenfabrieken n.e.g. 4.1

247 2060 Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken 4.2

25 22 VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF

2511 221101 Rubberbandenfabrieken 4.2

2512 221102 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:

1. vloeroppervlakte < 100 m² 3.1

2. vloeroppervlakte > 100 m² 4.1

2513 2219 Rubber-artikelenfabrieken 3.2

252 222 Kunststofverwerkende bedrijven:

1. zonder fenolharsen 4.1

2. met fenolharsen 4.2

3. productie van verpakkingsmaterialen en assemblage van kunststof bouwmaterialen 3.1

26 23 VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, 

KALK- EN GIPSPRODUCTEN

261 231 Glasfabrieken:

1. glas en glasproducten, p.c.   < 5.000 t/j 3.2

2. glas en glasproducten, p.c. >= 5.000 t/j 4.2

3. glaswol en glasvezels, p.c.   < 5.000 t/j 4.2

4. glaswol en glasvezels, p.c. >= 5.000 t/j 5.1

2615 231 Glasbewerkingsbedrijven 3.1

262, 263 232, 234 Aardewerkfabrieken:

1. vermogen elektrische ovens totaal   < 40 kW 2

2. vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW 3.2

264 233 Baksteen- en baksteenelementenfabrieken 4.1

Dakpannenfabrieken 4.1

2651 2351 Cementfabrieken:

1. p.c.   < 100.000 t/j 5.1

2. p.c. >= 100.000 t/j 5.3

2652 235201 Kalkfabrieken:

1. p.c. < 100.000 t/j 4.1

2. p.c. >= 100.000 t/j 5.3

2653 235202 Gipsfabrieken:

1. p.c.   < 100.000 t/j 4.1

2. p.c. >= 100.000 t/j 5.1

2661.1 23611 Betonwarenfabrieken:

1. zonder persen, triltafels en bekistingstrillers 4.1

2. met persen, triltafels of bekistingstrillers, p.c.   < 100 t/d 4.2

3. met persen, triltafels of bekistingstrillers, p.c. >= 100 t/d 5.2

2661.2 23612 Kalkzandsteenfabrieken:

1. p.c.   < 100.000 t/j 3.2

2. p.c. >= 100.000 t/j 4.2

2662 2362 Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken 3.2

2663, 2664 2363, 2364 Betonmortelcentrales:

1. p.c.   < 100 t/u 3.2

2. p.c. >= 100 t/u 4.2

2665, 2666 2365, 2369 Vervaardiging van producten van beton, (vezel)cement en gips:

1. p.c.   < 100 t/d 3.2

2. p.c. >= 100 t/d 4.2
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267 237 Natuursteenbewerkingsbedrijven:

1. zonder breken, zeven en drogen p.o.   > 2.000 m
2

3.2

2. zonder breken, zeven en drogen p.o. <= 2.000 m
2

3.1

3. met breken, zeven of drogen v.c.   < 100.000 t/j 4.2

4. met breken, zeven of drogen v.c. >= 100.000 t/j 5.2

2681 2391 Slijp- en polijstmiddelenfabrieken 3.1

2682 2399 Bitumineuze materialenfabrieken:

1. p.c.   < 100 t/u 4.2

2. p.c. >= 100 t/u 5.1

Isolatiematerialenfabrieken (exclusief glaswol):

1. steenwol p.c. >= 5.000 t/j 4.2

2. overige isolatiematerialen 4.1

Minerale productenfabrieken n.e.g. 3.2

1. Asfaltcentrales p.c.  < 100 ton/uur 4.1

2. Asfaltcentrales p.c.>= 100 ton/uur 4.2

27 24 VERVAARDIGING VAN METALEN

271 241 Ruwijzer- en staalfabrieken:

1. p.c.   < 1.000 t/j 5.2

2. p.c. >= 1.000 t/j 6

272 245 IJzerenbuizen- en stalenbuizenfabrieken:

1. p.o.   < 2.000 m² 5.1

2. p.o. >= 2.000 m² 5.3

273 243 Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen:

1. p.o.   < 2.000 m² 4.2

2. p.o. >= 2.000 m² 5.2

274 244 Non-ferro-metaalfabrieken:

1. p.c.   < 1.000 t/j 4.2

2. p.c. >= 1.000 t/j 5.2

Non-ferro-metaalwalserijen, -trekkerijen en dergelijke:

1. p.o.   < 2.000 m² 5.1

2. p.o. >= 2.000 m² 5.3

2751, 2752 2451, 2452 IJzer- en staalgieterijen, -smelterijen:

1. p.c.   < 4.000 t/j 4.2

2. p.c. >= 4.000 t/j 5.1

2753, 2754 2453, 2454 Non-ferro-metaalgieterijen, -smelterijen:

1. p.c.  < 4.000 t/j 4.2

2. p.c >=4.000 t/j 5.1

28 25, 31 VERVAARDIGING EN REPARATIE VAN PRODUCTEN VAN METAAL 

(EXCLUSIEF MACHINES EN TRANSPORTMIDDELEN)

281 251, 331 Constructiewerkplaatsen:

1. gesloten gebouw 3.2

2. gesloten gebouw, p.o. <200 m
2

3.1

3. in open lucht, p.o.       < 2.000 m² 4.1

4. in open lucht, p.o. >= 2.000 m² 4.2

2821 2529, 3311 Tank- en reservoirbouwbedrijven:

1. p.o.   < 2.000 m² 4.2

2. p.o. >= 2.000 m² 5.1

2822, 2830 2521, 2530, 3311 Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels 4.1

284 255, 331 Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven 4.1

Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen, en dergelijke 3.2

2851 2561, 3311 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:

1. algemeen 3.2

2. scoperen (opspuiten van zink). 3.2

3. thermisch verzinken 3.2

4. thermisch vertinnen 3.2

5. mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten). 3.2

6. anodiseren, eloxeren 3.2

7. chemische oppervlaktebehandeling 3.2

8. emailleren 3.2

9. galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen, en dergelijke). 3.2

10. stralen 4.2

11. metaalharden 3.2

12. lakspuiten en moffelen 3.2

2852 2562, 3311 Overige metaalbewerkende industrie 3.2

Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200 m
2

3.1
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287 259, 331 Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:

1. p.o.   < 2.000 m² 4.1

2. p.o. >= 2.000 m² 5.1

Overige metaalwarenfabrieken niet eerder genoemd 3.2

Overige metaalwarenfabrieken niet eerder genoemd: inpandig p.o. <200 m
2

3.1

29 27, 28, 33 VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN

29 27, 28, 33 Machine- en apparatenfabrieken inclusief reparatie:

1. p.o.   < 2.000 m² 3.2

2. p.o. >= 2.000 m² 4.1

28, 33 3. met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW 4.2

30 26, 28, 33 VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS

30 26, 28, 33 Kantoormachines- en computerfabrieken inclusief reparatie 3.1

31 26, 27, 33 VERVAARDIGING VAN OVERIGE ELEKTRONISCHE MACHINES, APPARATEN EN 

BENODIGDHEDEN

311 271, 331 Elektromotoren- en generatorenfabrieken inclusief reparatie 4.1

312 271, 273 Schakel- en installatiemateriaalfabrieken 4.1

313 273 Elektrische draad- en kabelfabrieken 4.1

314 272 Accumulatoren- en batterijenfabrieken 3.2

315 274 Lampenfabrieken 4.2

316 293 Elektrotechnische industrie niet eerder genoemd 2

3162 2790 Koolelektrodenfabrieken 6

32 26, 33 VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -

BENODIGDHEDEN

321 t/m 323 261, 263, 264, 331

Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur, en dergelijke inclusief reparatie

3.1

3210 2612 Fabrieken voor gedrukte bedrading 3.1

33 26, 32, 33

VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN

33 26, 32, 33 Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten, e.d. incl. reparatie 2

34 29 VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS

341 291 Autofabrieken en assemblagebedrijven

1. p.o.   < 10.000 m² 4.1

2. p.o. >= 10.000 m² 4.2

3420.1 29201 Carrosseriefabrieken 4.1

3420.2 29202 Aanhangwagen- en opleggerfabrieken 4.1

343 293 Auto-onderdelenfabrieken 3.2

35 30 VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCLUSIEF AUTO'S EN  

AANHANGWAGENS)

351 301, 3315 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:

1. houten schepen 3.1

2. kunststof schepen 3.2
3. metalen schepen   < 25 m 4.1

4. metalen schepen >= 25 m en/of proefdraaien motoren >= 1 MW 5.1

3511 3831 Scheepssloperijen 5.2

352 302, 317 Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:

1. algemeen 3.2

2. met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW 4.2

353 303, 3316 Vliegtuigbouw- en -reparatiebedrijven:

1. zonder proefdraaien motoren 4.1

2. met proefdraaien motoren 5.3

354 309 Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 3.2

355 3099 Transportmiddelenindustrie niet eerder genoemd 3.2

36 31 VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN VERVAARDIGING VAN OVERIGE GOEDEREN 

NIET EERDER GENOEMD.

361 310 1. meubelfabrieken 3.2

9524 2. meubelstoffeerderijen b.o.< 200 m
2

1
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362 321 Fabricage van munten, sieraden, en dergelijke 2

363 322 Muziekinstrumentenfabrieken 2

364 323 Sportartikelenfabrieken 3.1

365 324 Speelgoedartikelenfabrieken 3.1

366 32991 Sociale werkvoorziening 2

366 32999 Vervaardiging van overige goederen niet eerder genoemd 3.1

37 38 VOORBEREIDING TOT RECYCLING

371 383201 Metaal- en autoschredders 5.1

372 383202 Puinbrekerijen en -malerijen:

1. v.c.   < 100.000 t/j 4.2

2. v.c. >= 100.000 t/j 5.2

Rubberregeneratiebedrijven 4.2

Afvalscheidingsinstallaties 4.2

40 35 PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN ELEKTRICITEIT, AARDGAS, 

STOOM EN WARM WATER

40 35 Elektriciteitsproductiebedrijven (vermogen >= 50 MWe):

1. kolengestookt (inclusief meestook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth 5.2

2. oliegestookt, thermisch vermogen > 75 MWth 5.1

3. gasgestookt (inclusief bijstook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth, in 5.1

4. kerncentrales met koeltorens 6

5. warmtekrachtinstallaties (gas), thermisch vermogen > 75 MWth 5.1

Bio-energieinstallaties, elektrisch vermogen < 50 MWe:

1. covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, GFT en reststromen  

voedingsindustrie 3.2

2. vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa 3.2

Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:

1. < 10 MVA 2

2. 10 - 100 MVA 3.1

3. 100 - 200 MVA 3.2

4. 200 - 1000 MVA 4.2

5. >= 1000 MVA 5.2

Gasdistributiebedrijven:

1. gascompressorstations, vermogen < 100 MW 4.2

2. gascompressorstations, vermogen >= 100 MW 5.1

3. gas: reduceer-, compressor-, meet- en reglinstallatie categorie A 1

4. gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), categorie B en C 2

5. gasontvang- en -verdeelstations, categorie D 3.1

Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:

1. stadsverwarming 3.2

2. blokverwarming 2

Windmolens:

1. wiekdiameter 20 m 3.2

2. wiekdiameter 30 m 4.1

3. wiekdiameter 50 m 4.2

41 36 WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER

41 36 Waterwinning-/ bereidingsbedrijven:

1. met chloorgas 5.3

2. bereiding met chloorbleekloog en dergelijke en / of straling 3.1

Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:

1. < 1 MW 2

2. 1 - 15 MW 3.2

3. >= 15 MW 4.2

45 41, 42, 43 BOUWNIJVERHEID

41, 42, 43 Bouwbedrijven algemeen: b.o.   > 2000 m
2

3.2

Bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2000 m
2

3.1

Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m
2

3.1

Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. < 1000 m
2

2

50 45, 47 HANDEL IN EN REPARATIE VAN AUTO'S EN MOTORFIETSEN, 

BENZINESERVICESTATIONS

501, 502, 504 451, 452, 453 Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven 2
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502 451 (Groot)handel in vrachtauto's (inclusief import en reparatie) 3.2

5020.4 45204 Autoplaatwerkerijen 3.2

Autobeklederijen 1

Autospuitinrichtingen 3.1

5020.5 45205 Autowasserijen 2

503, 504 453 Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 2

505 473 Benzineservicestations:

1. met LPG > 1000 m
3
/jr 4.1

2. met LPG< 1000 m
3
/jr 3.1

3. zonder LPG 2

51 46 GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING

511 461 Handelsbemiddeling (kantoren) 1

5121 4621 Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders 3.1

Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders met een verwerkingscapaciteit >= 500 

ton per uur. 4.2

5122 4622 Groothandel in bloemen en planten 2

5123 4623 Groothandel in levende dieren 3.2

5124 4624 Groothandel in huiden, vellen en leder 3.1

5125, 5131 46217, 4631 Groothandel in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen 3.1

5132, 5133 4632, 4633 Groothandel in vlees, vleeswaren, zuivelproducten, eieren en spijsoliën 3.1

5134 4634 Groothandel in dranken 2

5135 4635 Groothandel in tabaksproducten 2

5136 4636 Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk 2

5137 4637 Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen 2

5138, 5139 4638, 4639 Groothandel in overige voedings- en genotmiddelen 2

514 464, 46733 Groothandel in overige consumentenartikelen 2

5148.7 46499 Groothandel in vuurwerk en munitie:

1. consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton 2

2. consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton 3.1

3. professioneel vuurwerk, netto expliciet massa per bewaarplaats < 750 kg ( en > 25 kg    

theatervuurwerk) 5.1

4. professioneel vuurwerk, netto expliciet massa per bewaarplaats 750 kg tot 6 ton. 5.3

5. munitie 2

5151.1 46711 Groothandel in vaste brandstoffen:

1. klein, lokaal verzorgingsgebied 3.1

2. kolenterminal, opslagoppervlakte >= 2.000 m² 5.1

5151.2 46712 Groothandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen:

1. vloeistoffen o.c.   < 100.000 m³ 4.1

2. vloeistoffen o.c. >= 100.000 m³ 5.1

3. tot vloeistof verdichte gassen 4.2

5151.3 46713 Groothandel in minerale olieproducten (exclusief brandstoffen) 3.2

5152.1 46721 Groothandel in metaalertsen:

1. opslagoppervlakte   < 2.000 m² 4.2

2. opslagoppervlakte >= 2.000 m² 5.2

5152.2 /.3 46722, 46723 Groothandel in metalen en -halffabrikaten 3.2

5154 4673 Groothandel in hout en bouwmaterialen

1. Algemeen: bebouwde oppervlakte   > 2000 m
2

3.1

2. Algemeen: bebouwde oppervlakte <= 2000 m
2

2

5153.4 46735 Zand en grind:

1. algemeen: bebouwde oppervlakte    > 200 m
2

3.2

2. algemeen: bebouwde oppervlakte < = 200 m
2

2

4674 Groothandel in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur

1. algemeen: bebouwde oppervlakte   > 2000 m
2

3.1

2. algemeen: bebouwde oppervlakte <= 2000 m
2

2

5155.1 46751 Groothandel in chemische producten 3.2

5156 4676 Groothandel in overige intermediaire goederen 2

5157 4677 Autosloperijen: bebouwde oppervlakte    > 1000 m
2

3.2

Autosloperijen: bebouwde oppervlakte < = 1000 m
2

3.1

5157.2 /.3 Overige groothandel in afval en schroot: bebouwde oppervlakte    > 1000 m
2

3.1

Overige groothandel in afval en schroot : bebouwde oppervlakte <= 1000 m
2

3.2

5162 466 Groothandel in machines en apparaten:

1. machines voor de bouwnijverheid 3.2

2. overige 3.1

517 466, 469 Overige groothandel (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.) 2

60 49 VERVOER OVER LAND

6021.1 493 Bus-, tram- en metrostations en -remises 3.2

6022 Taxibedrijven en taxistandplaatsen 2
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6023 Touringcarbedrijven 3.2

6024 494 Goederenwegvervoersbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o.   > 1000 m
2

3.2

6024 Goederenwegvervoersbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. <= 1000 m
2

3.1

603 495 Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 2

61, 62 50, 51 VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT

61, 62 50, 51 Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) 1

63 52 DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN HET VERVOER

6311.1 52241 Laad-, los- en overslagbedrijven ten behoeve van zeeschepen:

1. containers 5.1

2. stukgoederen 4.2

3. ertsen, mineralen, e.d., opslagopp. >= 2.000 m² 5.3

4. granen of meelsoorten, v.c. >= 500 t/u 5.1

5. steenkool, opslagopp. >= 2.000 m² 5.2

6. olie, LPG, e.d. 5.3

7. tankercleaning 4.2

6311.2 52242 Laad-, los- en overslagbedrijven ten behoeve van de binnenvaart:

1. containers 4.2

2. stukgoederen 3.2

3. ertsen, mineralen, en dergelijke, opslagoppervlakte   < 2.000 m² 4.2

4. ertsen, mineralen, en dergelijke, opslagoppervlakte >= 2.000 m² 5.2

5. granen of meelsoorten v.c.  < 500 t/u 4.2

6. granen of meelsoorten v.c. >= 500 t/u 5.1

7. steenkool, opslagoppervlakte   < 2.000 m² 4.2

8. steenkool, opslagoppervlakte >= 2.000 m² 5.1

9. olie, LPG, en dergelijke 5.2

10. tankercleaning 4.2

6312 52102, 52109 Distributiecentra, pak- en koelhuizen 3.1

52109 Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 2

6321 5221 1. Autoparkeerterreinen, parkeergarages 2

6321 2. Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties) 3.2

6322, 6323 5222 Overige dienstverlening ten behoeve van het vervoer (kantoren) 1

6323 5223 Luchthavens 6

6323 Helicopterlandplaatsen 5.1

623 791 Reisorganisaties 1

634 5229 Expediteurs, cargadoors (kantoren) 1

64 53 POST EN TELECOMMUNICATIE

641 531, 532 Post- en koeriersdiensten 2

642 61 Telecommunicatiebedrijven 1

642 Zendinstallaties:

642 1. LG en MG, zendervermogen < 100 kw (bij groter vermogen: onderzoek!) 3.2

642 2. FM en TV 1

71 77 VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, 

ANDERE ROERENDE GOEDEREN

711 7711 Personenautoverhuurbedrijven 2

712 7712, 7739 Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (exclusief personenauto's) 3.1

713 773 Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 3.1

714 772 Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 2

72 62 COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE

72 62 Computerservice- en informatietechnologie-bureaus, en dergelijke 1

72 58, 63 Datacentra 2

74 63, 69 t/m 71, 73, 

74, 77, 78, 80 t/m 

82

OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

74

63, 69 t/m 71, 73, 

74, 77, 78, 80 t/m 

82

Overige zakelijke diensverlening: kantoren

1

747 812 Reinigingsbedrijven voor gebouwen 3.1

7481.3 74203 Foto- en filmontwikkelcentrales 2

7484.3 82991 Veilingen voor landbouw- en visserijproducten 4.1

7484.4 82992 Veilingen voor huisraad, kunst, en dergelijke 1
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90 37, 38, 39 MILIEUDIENSTVERLENING

9001 3700 RWZI's en gierverwerkingsinrichting, met afdekking voorbezinktanks:

1. < 100.000 i.e. 4.1

2. 100.000 - 300.000 i.e. 4.2

3. >= 300.000 i.e. 5.1

Rioolgemalen 2

9002.1 381 Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven, en dergelijke 3.1

Gemeentewerven (afval-inzameldepots) 3.1

Vuiloverslagstations 4.2

9002.2 382 Afvalverwerkingsbedrijven:

1. mestverwerkingskorrelfabrieken 5.1

2. kabelbranderijen 3.2

3. verwerking radio-actief afval 6

4. pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) 3.1

5. oplosmiddelterugwinning 3.2

6. afvalverbrandingsinrichtingen thermisch vermogen > 75 MW 4.2

7. verwerking fotochemisch en galvano-afval 2

Vuilstortplaatsen 4.2

Composteerbedrijven:

1. niet belucht v.c. < 5.000 t/j 4.2

2. niet belucht v.c. 5.000 tot 20.000 t/j 5.2

3. belucht v.c. < 20.000 t/j 3.2

4. belucht v.c. > 20.000 t/j 4.1

5. GFT in gesloten gebouw 4.1

93 96 OVERIGE DIENSTVERLENING

9301.1 96011 Wasserijen en strijkinrichtingen 3.1

Tapijtreinigingsbedrijven 3.1

Chemische wasserijen en ververijen 2

9301.2 96013 Wasverzendinrichtingen 2

9301.3 96013 Wasseretten, wassalons 1

9302 9602 Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten 1

9304 9613, 9604 Fitnesscentra, badhuizen en saunabaden 2

9305 9609 Dierenasiels en -pensions 3.2

9609 Persoonlijke dienstverlening niet eerder genoemd, exclusief bordelen, prostituees en 

sexclubs 1

Afkortingen:

cat.    categorie

o.c.    opslagcapaciteit

v.c.    verwerkingscapaciteit

p.c.    productiecapaciteit

p.o.    productieoppervlak

e.d.    en dergelijke

n.e.g. niet elders genoemd

t         ton

kl       klasse

u        uur

d        dag

w       week

jr        jaar

=       is gelijk aan

<       kleiner dan

>       groter dan
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