
I@eiffel.nl

Van:
Verzonden: maandag 22 juni 2015 10:55

|@eiffel.nl>From:
Sent: Mon, 20 Jul 2015 15:55:28 +0200

@utrecht.nl>To:
Subject:
Attachments:

FW: Vraag Stationsstraat Vleuten
Untitled-l_01.gif, Untitled-l_02.gif, Untitled-l_03.gif, Untitled-l_04.gif, Untitled-l_05.gif

Van:
Verzonden: maandag 29 juni 2015 09:44
Aan:
Onderwerp: RE: Vraag Stationsstraat Vleuten

Hoi

Nog één vraagje: de omgevingsvergunning is aangevraagd voor vier jaar, maar in het besluit staat daarover niets 
opgenomen. Hoe kijk jij daar tegenaan? Eén van de bezwaarmakers heeft daar ook op gewezen.

Met vriendelijke groet, 
Eiffel

Legal consultant Omgevingsrecht 
Van:
Verzonden: dinsdag 23 juni 2015 11:06
Aan:
Onderwerp: RE: Vraag Stationsstraat Vleuten

Dag

Hierbij stuur ik je de vrijstelling voor de tandartsenpraktijk. In dit stuk is niet opgenomen om hoeveel 
behandelkamers het gaat, maar wel dat de bg en le verdieping voor de praktijk worden gebruikt. Tevens stuur ik je 
de tekening bij de vergunningaanvraag. Volgens mij hebben ze de indeling van het pand intern niet gewijzigd.

Verder haal ik uit het verslag van het TT het volgende:

Ook aan de parkeernorm wordt voldaan. De norm voor behandelkamers bij een tandartspraktijk ligt hoger dan die van een 
BSO. Derhalve past.

Succes!

Groeten,

2 h 
LU
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I@eiffel.nl

Aan:
Onderwerp: Vraag Stationsstraat Vleuten

Hoi

Op verzoek van
behandelkamers een vrijstelling is verleend in 2002? Dit i.v.m. de parkeernorm. Ik kom namelijk nergens een 
berekening tegen.

stel ik de b.o.b. op voor de BSO van Stationsstraat 36 in Vleuten. Weet jij voor hoeveel

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet, 
Eiffel

Legal consultant Omgevingsrecht

S 
h- 

LU
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From:
Sent: Tue, 1 Mar 2016 14:59:14 +0200

ml @vru.nl>
RE: Nieuwe aanvraag indienen Stationsstraat 36

|l MTo: <
Subject:

Hoi

Ik heb de desbetreffende documenten in de deelzaak gezet, ik hoor graag als je de deelzaak behandeld hebt 
want mevrouw (aanvrager) begint al zenuwachtig te worden.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Utrecht

Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving

Postadres Postbus 16200, 3500CE Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521AZ Utrecht

Telefoon

E-mail 
Internet www.utrecht.nl

l@utrecht.nl

Aanwezig Maandag,Dinsdag, Woensdag,Donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

[| |@vru.nl]Van:
Verzonden: dinsdag 1 maart 2016 9:22
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: Nieuwe aanvraag indienen Stationsstraat 36

Dag

Zou je de bijgevoegde nieuwe tekeningen in de deelzaak HZ_WABO-15-23632 willen zetten en de tekeningen die 
daarbij komen te vervallen als zodanig aangeven? Dan zal ik op korte termijn de deelzaak behandelen. Ik hoor 
graag of dit lukt.

Met vriendelijke groet,
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kraVEIUGHEIDSREGIO UTRECHT
EFtAN DWEER

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag (Post Montfoort) en vrijdag 
Belcampostraat 10 | 3544 NG | Utrecht 
T 088
www.vru.nl | www.vrubrandweer.nl |
twitter.com/vrutrecht | facebook.com/veiliQheidsreaioutrecht

l@vru.nl

Van:
Verzonden: maandag 29 februari 2016 16:12
Aan:
Onderwerp: FW: Nieuwe aanvraag indienen Stationsstraat 36

Van: Kids Xpress rmailto:kids-xpress(a>hotmail.coml 
Verzonden: maandag 22 februari 2016 9:07
Aan:
Onderwerp: RE: Nieuwe aanvraag indienen Stationsstraat 36

Hallo

Zoals beloofd bij deze de nieuwe aanvraag,

van de gemeente Utrecht, vergunningen.
Vanwege het feit dat je aangaf dat de behandeling (opnieuw ingediend met correcte tekening) versneld behandeld 
kan worden
stuur ik je de aanvraag ook nog even langs deze weg.

Deze heb ik ook verstuurd aan

We ondervinden wat problemen met het digitaal indienen met e-herkenning op de website van de gemeente maar 
zoals ik al aangaf heb ik in het verleden per email contact gehad met 
mail toegestuurd.

en heb ik haar de bestanden per

Voor de nieuwe situatieschets hebben we dit keer de hulp van een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld, de 
aanpassingen aan het deurbeslag zijn doorgevoerd comfort de afspraak.

We hopen dat de aanvraag nu definitief gemaakt kan worden, mocht er nog actie van onze zijde vereist zijn dan hoor 
ik het graag.

Met vriendelijke groet,

en
Kids Xpress vof

T:
E: kids-xpress@hotmail.com
W: www.kids-xpress.nl

l@VRU.NL 
To: kids-xpress@hotmail.com
From:

@hotmail.com;
Subject: Nieuwe aanvraag indienen Stationsstraat 36 
Date: Thu, 14 Jan 2016 10:15:25 +0000

@vru.nlCC:
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Geachte

Naar aanleiding van ons gesprek gisteren waarin u aangaf het aantal personen te willen ophogen adviseer ik u 
om een nieuwe aanvraag in te dienen.
Hierbij dient u dan nieuwe (juiste) tekeningen bij te voegen waarin o.a. maatvoeringen aangegeven staan en de 
voorzieningen op het gebied van brandveiligheid.
De huidige tekeningen die door u ingediend zijn voldoen niet aan de juiste eisen.
Een adviesbureau op het gebied van brandveiligheid kan u hierin raden.

Met vriendelijke groet,

Medewerker Brandpreventie 
Toezicht & Handhaving

i/ruVEtLIGHElDSREGIO UTRECHT 
BRAM DWEER

Aanwezig maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
Werkgebied 2 Utrecht | Post Leidsche Rijn 
Belcampostraat 10 | 3544 NG | Utrecht | 6e verdieping
T
www.vru.nl | www.vrubrandweer.nl | ______ |@vru.nl
twitter.com/vrutrecht | facebook.com/veiligheidsregioutrecht
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@vru.nl>From:
Sent:

<
Thu, 3 Mar 2016 10:01:19 +0200

@utrecht.nl> 
@vru.nl>

RE: Nieuwe aanvraag indienen Stationsstraat 36

To:
Cc: <
Subject:

Hoi

De deelzaak heb ik afgehandeld en doorgezet voor de kwaliteitscontrole. Het definitieve advies komt zo snel 
mogelijk jou kant op.

Met vriendelijke groet,

Specialist brandpreventie
VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT

BFtAH DWEER i/ru
Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag (Post Montfoort) en vrijdag 
Belcampostraat 10 | 3544 NG | Utrecht
T

__________ |@vru.nl
twitter.com/vrutrecht | facebook.com/veiliqheidsreqioutrecht
www.vru.nl | www.vrubrandweer.nl |

[| |@utrecht.nl]Van:
Verzonden: dinsdag 1 maart 2016 14:00
Aan:
Onderwerp: RE: Nieuwe aanvraag indienen Stationsstraat 36

Hoi

Ik heb de desbetreffende documenten in de deelzaak gezet, ik hoor graag als je de deelzaak behandeld hebt 
want mevrouw (aanvrager) begint al zenuwachtig te worden.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Utrecht

Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving

Postadres Postbus 16200, 3500CE Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521AZ Utrecht

Telefoon

E-mail 
Internet www.utrecht.nl

l@utrecht.nl

Aanwezig Maandag,Dinsdag, Woensdag,Donderdag
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Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

[| |@vru.nl]Van:
Verzonden: dinsdag 1 maart 2016 9:22
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: Nieuwe aanvraag indienen Stationsstraat 36

Dag

Zou je de bijgevoegde nieuwe tekeningen in de deelzaak HZ_WABO-15-23632 willen zetten en de tekeningen die 
daarbij komen te vervallen als zodanig aangeven? Dan zal ik op korte termijn de deelzaak behandelen. Ik hoor 
graag of dit lukt.

Met vriendelijke groet,

Specialist brandpreventie
VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT

BFtAH DWEER
i/ru

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag (Post Montfoort) en vrijdag 
Belcampostraat 10 | 3544 NG | Utrecht
T
www.vru.nl | www.vrubrandweer.nl | __________ |@vru.nl
twitter.com/vrutrecht | facebook.com/veiliqheidsreqioutrecht

Van:
Verzonden: maandag 29 februari 2016 16:12
Aan:
Onderwerp: FW: Nieuwe aanvraag indienen Stationsstraat 36

Van: Kids Xpress \mailto:kids-xpress@hotmail.com1 
Verzonden: maandag 22 februari 2016 9:07
Aan:
Onderwerp: RE: Nieuwe aanvraag indienen Stationsstraat 36

Hallo

Zoals beloofd bij deze de nieuwe aanvraag,

van de gemeente Utrecht, vergunningen.
Vanwege het feit dat je aangaf dat de behandeling (opnieuw ingediend met correcte tekening) versneld behandeld 
kan worden
stuur ik je de aanvraag ook nog even langs deze weg.

Deze heb ik ook verstuurd aan

We ondervinden wat problemen met het digitaal indienen met e-herkenning op de website van de gemeente maar 
zoals ik al aangaf heb ik in het verleden per email contact gehad met 
mail toegestuurd.

en heb ik haar de bestanden per

Voor de nieuwe situatieschets hebben we dit keer de hulp van een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld, de 
aanpassingen aan het deurbeslag zijn doorgevoerd comfort de afspraak.
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We hopen dat de aanvraag nu definitief gemaakt kan worden, mocht er nog actie van onze zijde vereist zijn dan hoor 
ik het graag.

Met vriendelijke groet,

en
Kids Xpress vof

T:
E: kids-xpress@hotmail.com
W: www.kids-xpress.nl

l@VRU.NL 
To: kids-xpress@hotmail.com
From:

@hotmail.com;
Subject: Nieuwe aanvraag indienen Stationsstraat 36 
Date: Thu, 14 Jan 2016 10:15:25 +0000

@vru.nlCC:

Geachte heer

Naar aanleiding van ons gesprek gisteren waarin u aangaf het aantal personen te willen ophogen adviseer ik u 
om een nieuwe aanvraag in te dienen.
Hierbij dient u dan nieuwe (juiste) tekeningen bij te voegen waarin o.a. maatvoeringen aangegeven staan en de 
voorzieningen op het gebied van brandveiligheid.
De huidige tekeningen die door u ingediend zijn voldoen niet aan de juiste eisen.
Een adviesbureau op het gebied van brandveiligheid kan u hierin raden.

Met vriendelijke groet,

Medewerker Brandpreventie 
Toezicht & Handhaving

VEtLIGHElDSREGIO UTRECHT 
BRAM DWEER

Aanwezig maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
Werkgebied 2 Utrecht | Post Leidsche Rijn 
Belcampostraat 10 | 3544 NG | Utrecht | 6e verdieping
T
www.vru.nl | www.vrubrandweer.nl | ______ |@vru.nl
twitter.com/vrutrecht | facebook.com/veiligheidsregioutrecht

Proclaimer
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"kids-xpress" <kids-xpress@hotmail.com> 
Fri, 1 Apr 2016 14:57:28 +0200

From:
Sent:

@vru.nl>
RE: BV201602171134-TG-001-4.0 Melding brandveiliggebruik.pdf

To: <
Subject:

Beste

Bij deze bevestig ik onderstaande dat er op de 2e verdieping alleen opslagruimte is. Hier wordt in tegenstelling tot de 
aanvraag niet geslapen of gebruik gemaakt in de vorm van woonruimte.

Met vriendelijke groet,

Kids Xpress

E: kids-xpress@hotmail.com

Oorspronkelijk bericht
|@vru.nl>Van:

Datum: 01-04-16 14:19 (GMT+01:00)
Aan: 'kids-xpress' <kids-xpress@hotmail.com>
Onderwerp: RE: BV201602171134-TG-001-4.0 Melding brandveilig gebruik.pdf

Dag

Zou je nog even willen bevestigen (als reactie op deze mail) dat de bovenste bouwlaag als opslagruimte i.p.v. 
woonruimte wordt gebruikt. In de aanvraag staat de bovenste bouwlaag namelijk ook als woonruimte 
aangegeven. Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

Specialist brandpreventie

_ I
Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag (Post Montfoort) en vrijdag 
Belcampostraat 10 | 3544 NG | Utrecht
T
www.vru.nl | www.vrubrandweer.nl | _________|@vru.nl
twitter.com/vrutrecht | facebook.com/veiliqheidsreqioutrecht

Van:
Verzonden: vrijdag 1 april 2016 9:06
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Aan: 'kids-xpress'
Onderwerp: RE: BV201602171134-TG-001-4.0 Melding brandveilig gebruik.pdf

Dag

Bedankt voor je aanvullende stukken. Ter info. Planning is woensdag de stukken te behandelen.

Met vriendelijke groet,

Specialist brandpreventie

_

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag (Post Montfoort) en vrijdag 
Belcampostraat 10 | 3544 NG | Utrecht
T
www.vru.nl | www.vrubrandweer.nl |__________
twitter.com/vrutrecht | facebook.com/veiliqheidsreqioutrecht

l@vru.nl

Van: kids-xpress rmailto:kids-xpress(a>hotmail.com1 
Verzonden: donderdag 31 maart 2016 15:20
Aan:
Onderwerp: BV201602171134-TG-001-4.0 Melding brandveilig gebruik.pdf

De aangepaste tekeningen!

Met vriendelijke groet,
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Gemeente Utrecht

Een verklaring van bestemming en gebruik van een gebouw of
perceel aanvragen

Zaaknummer 599116 
Datum 06-08-2012 
Tijd 21:17:20



Uw gegevens

Persoonsgegevens

Burgerservicenummer

Geslacht Man

Voorletter(s)

Tussenvoegsel(s)

Achternaam

Adresgegevens

Straatnaam

Huisnummer

Huisnummer toevoeging

Huisnummer letter

Postcode

Woonplaats Heerde

Aanvullende gegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Zaaknummer: 599116 Pagina 2 van 4
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Verklaring voor uzelf of bedrijf

Verklaring

Vraagt u de verklaring voor uzelf aan of 
namens een bedrijf?

Bedrijfsnaam

Voor een bedrijf

Straatnaam

Huisnummer

Postcode

Plaatsnaam Heerde

Gegevens contactpersoon

Geslacht Man

Voorletter(s)

Achternaam

Afdeling Directie

Telefoonnummer overdag

E-mailadres

Gegevens postadres

Wilt u op een ander adres uw 
post/factuur ontvangen?

Nee

Zaaknummer: 599116 Pagina 3 van 4
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Het gebouw of perceel

Het gebouw of perceel

Kent u het adres van het gebouw of 
perceel?

Straatnaam

Ja

Stationsstraat

Huisnummer 36

Postcode 3451 BZ

Plaatsnaam Vleuten

Gebouw of perceel op dit moment in gebruik

Gebruikt iemand op dit moment het 
gebouw of perceel?

Waarvoor heeft men het gebouw of 
perceel gebruikt?

Nee

Tandartsenpraktijk

Eigen gebruik van het gebouw of perceel

Bent u van plan het gebouw of perceel 
anders te gaan gebruiken?

Waarvoor wilt u het gebouw of perceel 
gaan gebruiken?

Omschrijf welk gedeelte van het gebouw 
of perceel u hiervoor wilt gaan gebruiken

Ja

Huisvesting Licht Verstandelijk Beperkte jongeren

Gehele pand

Zaaknummer: 599116 Pagina 4 van 4



Stadsontwikkeling
FrontOffice en Vergunningen 
Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht 
Telefoon 030 - 286 48 02 Fax 030 - 286 47 57 
www.utrecht.nl

Brouwer 
T.a.v. de heer

HEERDE

Behandeld door 
Doorkiesnummer 
E-mail 
Bijlage(n)
Leges
Uw aanvraag van

Datum
Ons kenmerk 
Zaaknummer 
Onderwerp

1 6 augustus 201 2 
HZ_VBG-12-1 2116 
599116l@utrecht.nl

diversen 
€ 132,10
6 augustus 2012

Verklaring Bestemming en Gebruik

Verzonden
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp 
vermelden

Geachte heer

Naar aanleiding van uw verzoek een verklaring bestemming en gebruik af te geven met betrekking tot 
Stationsstraat 36 te Vleuten heeft onderzoek plaatsgevonden. Daaruit is het volgende gebleken.

Archiefonderzoek 
onttrekking woonruimte : Op 20 februari 2002 is een vergunning als bedoeld in artikel 30 van 

de Huisvestingswet en artikel 3.1.1. van de Huisvestingsverordening 
Bestuur Regio Utrecht verleend tot het onttrekken van woonruimte 
op het perceel Stationsstraat 36 te Vleuten.

: Geen vergunning aangevraagd/verleend
: Met betrekking tot dit gebouw is geen besluit ingeschreven als 

bedoeld in artikel 5.1 8 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht

: Op 12 april 2002 is vrijstelling verleend van de voorschriften van het 
bestemmingsplan op grond van artikel 1 9 lid 3 Wet op de Ruimtelijke 
Ordening voor het gebruik van de begane grond en eerste verdieping 
van het pand Stationsstraat 36 als tandartsenpraktijk.

: Gemeentelijk monument, niet gelegen in het gebied Beschermd 
Stadsgezicht

: akkoord (zoals in uw aanvraag is vermeld)
: aard 

gebruik
* De cartotheek is een intern hulpmiddel van de gemeente Utrecht. 

De daarin achter 'aard' en 'gebruik' opgenomen informatie geeft
Bezoekadres: Gebouw 2, Rachmaninoffplantsoen 61 Utrecht. Stadsontwikkeling is bereikbaar vanaf het Centraal 
Station met bus 7 (halte Ravellaan) en met de sneltram (halte 24 oktoberplein). De reistijd is 10 minuten per 
openbaar vervoer vanaf Utrecht CS plus circa 5 minuten lopen.

splitsing
handhavingsbesluit

Bouw-/omgevingsvergunning

monumentale status

huisnummer(s)
cartotheek* : Woning 

: Woning
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Stadsontwikkeling 
FrontOffice en Vergunningen 
Datum
Ons kenmerk

1 6 augustus 201 2 
HZ_VBG-12-12116

slechts globaal aan, of het een woon- of een niet-woongebouw 
betreft. Voor meer gedetailleerde informatie is archiefonderzoek en 
een toetsing aan de planologische bepalingen noodzakelijk. Uit dat 
onderzoek blijkt wat de gebruiksmogelijkheden van het gebouw of 
het perceel zijn.

Toetsing aan planologische bepalingen
Het bestemmingsplan Vleuten (vastgesteld door de Raad op 11 juni 2009, goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten op 2 februari 2010) is van toepassing. Op grond van artikel 6 van de 
planvoorschriften is de bestemming van het perceel Gemengd, GD (zie bijlagen).

Het gebouw kan worden gebruikt zoals in voormelde voorschriften is aangegeven. Als het huidige feitelijke 
gebruik daarvan afwijkt kan dat, mits toegestaan, worden voortgezet. Toestemming voor het huidige 
gebruik kan bijvoorbeeld ontstaan door overgangsrecht, of doordat vrijstelling/ontheffing van de 
planologische regeling is verleend, al dan niet in combinatie met een bouw- /omgevingsvergunning.

Conclusie
Op het aanvraagformulier geeft u aan dat u het gebruik van het gehele pand wilt wijzigen van gebruik ten 
behoeve van een tandartsenpraktijk naar een gebruik ten behoeve van Licht Verstandelijk Beperkte 
jongeren.
De gegevens op een aanvraag Verklaring bestemming en gebruik zijn echter te beperkt om op basis 
daarvan een conclusie te trekken. Bij het gebruik van het pand ten behoeve van Licht Verstandelijk 
Beperkte jongeren is allereerst de vraag of het hier in eerste instantie gaat om een woonfunctie of om de 
functie maatschappelijke voorzieningen. De mate waarin zorg/begeleiding wordt verleend is hiervoor 
mede bepalend. Is er bijv. 's nachts (permanent) begeleiding aanwezig of wonen de jongeren min of meer 
zelfstandig in het pand en is er begeleiding op afroep of op vaste tijden beschikbaar. Verder is de vraag 
van belang of de jongeren in een soort van gezinsverband wonen (koken zij gezamenlijk, maken zij 
gebruik van gemeenschappelijk ruimten) of bewonen zij elk min of meer zelfstandig een ruimte, een soort 
kamersgewijze bewoning van het pand. Ook het aantal bewoners kan van belang zijn in het kader van het 
brandveilig gebruik van het pand (wel of niet gebruiksvergunning, c.q. -meldingsplichtig, hoe zelfredzaam 
zijn de bewoners?). Zoals uit de gegevens met betrekking tot de bestemming (artikel 6 onder punt 1. a) 
blijkt is een woonfunctie (het wonen) in het gehele pand toegestaan. De functie maatschappelijke 
voorzieningen is in beginsel uitsluitend op de begane grond toegestaan (zie artikel 6 punt 1 onder e: 
maatschappelijke voorzieningen, uitsluitend op de eerste bouwlaag). Nu is in dit geval in het verleden, 
zoals hiervoor is vermeld, een vrijstelling verleend voor het gebruik van de begane grond en de eerste 
verdieping ten behoeve van een tandartsenpraktijk. Ook een tandartsenpraktijk valt binnen de functie 
Maatschappelijke voorzieningen. De definitie daarvan is: "voorzieningen inzake, welzijn, volksgezondheid, 
cultuur, religie, sport, onderwijs openbare orde en veiligheid en daarmee gelijk te stellen sectoren, met 
uitzondering van bioscopen en theaters" (artikel 1 punt 48). Gelet op deze eerder verleende vrijstelling en 
vergunning tot onttrekking van woonruimte is een maatschappelijke voorziening in de vorm van een 
bijzondere woonvorm c.q. een woonvorm die als een maatschappelijke voorziening moet worden 
aangemerkt ook als passend aan te merken.
Omdat in het kader van deze aanvraag niet alle ins en outs van het plan vallen te beoordelen adviseren wij 
u om een omgevingsvergunning aan te vragen. Op basis daarvan kan worden beoordeeld of het plan al dan
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niet ofwel past in de bestemming, dan wel past uit hoofde van de eerder verleende 
vrijstelling/woonruimteonttrekkingsvergunning. Strikt formeel is destijds vrijstelling verleend voor een 
tandartsenpraktijk en niet voor een ander gebruik binnen een maatschappelijke voorzieningen functie. 
Mogelijk dient opnieuw een vrijstelling te worden aangevraagd/verleend, of in de huidige regelgeving een 
omgevingsvergunning om af te wijken van de regels van ruimtelijke ordening (= het bestemmingsplan). 
Nadere informatie omtrent de indiening van een aanvraag omgevingsvergunning vindt u op de landelijke 
website: www.omqevinqsloketonline.nl. op deze site kunt u ook een aanvraagformulier samenstellen. 
Verder vindt u nog informatie over bouwen en verbouwen op de gemeentelijke website: 
www.utrecht.nl/bouweenverbouwen.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De leges voor het totaalbedrag van € 1 32,10 is al via Ideal betaald.

Hoogachtend,
namens Burgemeester en Wethouders,

Hoofd afdeling FrontOffice en Vergunningen a.i. 
sector Publieke Diensten

5.1,2E
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T.a.v. de heer

HEERDE

Behandeld door 
Doorkiesnummer 
E-mail 
Bijlage(n)
Leges
Uw aanvraag van

Datum
Ons kenmerk 
Zaaknummer 
Onderwerp

16 augustus 2012 
HZ_VBG-12-12116 
599116
Verklaring Bestemming en Gebruik

l@utrecht.nl
diversen 
€ 132,10
6 augustus 2012

1 7 AUG 2012
Verzonden
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp 
vermelden

Geachte heer

Naar aanleiding van uw verzoek een verklaring bestemming en gebruik af te geven met betrekking tot 
Stationsstraat 36 te Vleuten heeft onderzoek plaatsgevonden. Daaruit is het volgende gebleken.

Archiefonderzoek 
onttrekking woonruimte Op 20 februari 2002 is een vergunning als bedoeld in artikel 30 van 

de Huisvestingswet en artikel 3.1.1. van de Huisvestingsverordening 
Bestuur Regio Utrecht verleend tot het onttrekken van woonruimte 
op het perceel Stationsstraat 36 te Vleuten.
Geen vergunning aangevraagd/verleend 
Met betrekking tot dit gebouw is geen besluit ingeschreven als 
bedoeld in artikel 5.18 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht

Bouw-/omgevingsvergunning : Op 12 april 2002 is vrijstelling verleend van de voorschriften van het
bestemmingsplan op grond van artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke 
Ordening voor het gebruik van de begane grond en eerste verdieping 
van het pand Stationsstraat 36 als tandartsenpraktijk.
Gemeentelijk monument, niet gelegen in het gebied Beschermd 
Stadsgezicht
akkoord (zoals in uw aanvraag is vermeld) 
aard
gebruik : Woning

* De cartotheek is een intern hulpmiddel van de gemeente Utrecht. 
De daarin achter 'aard’ en 'gebruik' opgenomen informatie geeft 

Bezoekadres: Gebouw 2, Rachmaninoffpiantsoen 61 Utrecht. Stadsontwikkeling is bereikbaar vanaf het Centraal 
Station met bus 7 (halte Ravellaan) en met de sneltram (halte 24 oktoberplein). De reistijd is 10 minuten per 
openbaar vervoer vanaf Utrecht CS plus circa 5 minuten lopen.

splitsing
handhavingsbesluit

monumentale status

huisnummer(s)
cartotheek* : Woning
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slechts globaal aan, of het een woon- of een niet-woongebouw 
betreft. Voor meer gedetailleerde informatie is archiefonderzoek en 
een toetsing aan de planologische bepalingen noodzakelijk. Uit dat 
onderzoek blijkt wat de gebruiksmogelijkheden van het gebouw of 
het perceel zijn.

Toetsing aan planologische bepalingen
Het bestemmingsplan Vleuten (vastgesteld door de Raad op 11 juni 2009, goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten op 2 februari 2010) is van toepassing. Op grond van artikel 6 van de 
planvoorschriften is de bestemming van het perceel Gemengd, GD (zie bijlagen).

Het gebouw kan worden gebruikt zoals in voormelde voorschriften is aangegeven. Als het huidige feitelijke 
gebruik daarvan afwijkt kan dat, mits toegestaan, worden voortgezet. Toestemming voor het huidige 
gebruik kan bijvoorbeeld ontstaan door overgangsrecht, of doordat vrijstelling/ontheffing van de 
planologische regeling is verleend, al dan niet in combinatie met een bouw- /omgevingsvergunning.

Conclusie
Op het aanvraagformulier geeft u aan dat u het gebruik van het gehele pand wilt wijzigen van gebruik ten 
behoeve van een tandartsenpraktijk naar een gebruik ten behoeve van Licht Verstandelijk Beperkte 
jongeren.
De gegevens op een aanvraag Verklaring bestemming en gebruik zijn echter te beperkt om op basis 
daarvan een conclusie te trekken. Bij het gebruik van het pand ten behoeve van Licht Verstandelijk 
Beperkte jongeren is allereerst de vraag of het hier in eerste instantie gaat om een woonfunctie of om de 
functie maatschappelijke voorzieningen. De mate waarin zorg/begeleiding wordt verleend is hiervoor 
mede bepalend. Is er bijv. 's nachts (permanent) begeleiding aanwezig of wonen de jongeren min of meer 
zelfstandig in het pand en is er begeleiding op afroep of op vaste tijden beschikbaar. Verder is de vraag 
van belang of de jongeren in een soort van gezinsverband wonen (koken zij gezamenlijk, maken zij 
gebruik van gemeenschappelijk ruimten) of bewonen zij elk min of meer zelfstandig een ruimte, een soort 
kamersgewijze bewoning van het pand. Ook het aantal bewoners kan van belang zijn in het kader van het 
brandveilig gebruik van het pand (wel of niet gebruiksvergunning, c.q. -meldingsplichtig, hoe zelfredzaam 
zijn de bewoners?). Zoals uit de gegevens met betrekking tot de bestemming (artikel 6 onder punt 1. a) 
blijkt is een woonfunctie (het wonen) in het gehele pand toegestaan. De functie maatschappelijke 
voorzieningen is in beginsel uitsluitend op de begane grond toegestaan (zie artikel 6 punt 1 onder e: 
maatschappelijke voorzieningen, uitsluitend op de eerste bouwlaag). Nu is in dit geval in het verleden, 
zoals hiervoor is vermeld, een vrijstelling verleend voor het gebruik van de begane grond en de eerste 
verdieping ten behoeve van een tandartsenpraktijk. Ook een tandartsenpraktijk valt binnen de functie 
Maatschappelijke voorzieningen. De definitie daarvan is: "voorzieningen inzake, welzijn, volksgezondheid, 
cultuur, religie, sport, onderwijs openbare orde en veiligheid en daarmee gelijk te stellen sectoren, met 
uitzondering van bioscopen en theaters" (artikel 1 punt 48). Gelet op deze eerder verleende vrijstelling en 
vergunning tot onttrekking van woonruimte is een maatschappelijke voorziening in de vorm van een 
bijzondere woonvorm c.q. een woonvorm die als een maatschappelijke voorziening moet worden 
aangemerkt ook als passend aan te merken.
Omdat in het kader van deze aanvraag niet alle ins en outs van het plan vallen te beoordelen adviseren wij 
u om een omgevingsvergunning aan te vragen. Op basis daarvan kan worden beoordeeld of het plan al dan
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niet ofwel past in de bestemming, dan wel past uit hoofde van de eerder verleende 
vrijstelling/woonruimteonttrekkingsvergunning. Strikt formeel is destijds vrijstelling verleend voor een 
tandartsenpraktijk en niet voor een ander gebruik binnen een maatschappelijke voorzieningen functie. 
Mogelijk dient opnieuw een vrijstelling te worden aangevraagd/verleend, of in de huidige regelgeving een 
omgevingsvergunning om af te wijken van de regels van ruimtelijke ordening (= het bestemmingsplan). 
Nadere informatie omtrent de indiening van een aanvraag omgevingsvergunning vindt u op de landelijke 
website: www.omqevinqsloketonline.nl. op deze site kunt u ook een aanvraagformulier samenstellen. 
Verder vindt u nog informatie over bouwen en verbouwen op de gemeentelijke website: 
www.utrecht.nl/bouweenverbouwen.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De leges voor het totaalbedrag van € 132,10 is al via Ideal betaald.

HoogachteiwL
namens B/irganeester en Wethouders,

Hoofd afdeling FrontOffice en Vergunningen a.i. 
sector Publieke Diensten
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Uw gegevens

Persoonsgegevens

Burgerservicenummer

Geslacht Vrouw

IVoorletter(s)

Tussenvoegsel(s)

Achternaam

Adresgegevens

Straatnaam

Huisnummer

Huisnummer toevoeging

Huisnummer letter

Postcode

Woonplaats Utrecht

Aanvullende gegevens

Telefoonnummer

E-mailadres l@live.nl
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Verklaring voor uzelf of bedrijf

Verklaring

Vraagt u de verklaring voor uzelf aan of 
namens een bedrijf?

Bedrijfsnaam

Voor een bedrijf

Kidsxpress

Straatnaam Theo van Baarenstraat

Huisnummer 1

Postcode 3451 DE

Plaatsnaam Vleuten

Gegevens contactpersoon

Geslacht Vrouw

IVoorletter(s)

Tussenvoegsel(s)

Achternaam

Telefoonnummer overdag

E-mailadres kids-xpress@hotmail.com

Gegevens postadres

Wilt u op een ander adres uw 
post/factuur ontvangen?

Nee

Zaaknummer: 2566435 Pagina 3 van 4
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Het gebouw of perceel

Het gebouw of perceel

Kent u het adres van het gebouw of 
perceel?

Straatnaam

Ja

Stationsstraat

Huisnummer 36

Postcode 3451 BZ

Plaatsnaam Vleuten

Gebouw of perceel op dit moment in gebruik

Gebruikt iemand op dit moment het 
gebouw of perceel?

Waarvoor heeft men het gebouw of 
perceel gebruikt?

Nee

Tandarts

Eigen gebruik van het gebouw of perceel

Bent u van plan het gebouw of perceel 
anders te gaan gebruiken?

Waarvoor wilt u het gebouw of perceel 
gaan gebruiken?

Omschrijf welk gedeelte van het 
gebouw of perceel u hiervoor wilt gaan 
gebruiken

Ja

Kinderopvang

Begane grond en 1 e verdieping

Zaaknummer: 2566435 Pagina 4 van 4



AANDUIDINGEN

s maximale bouwhoogte in meters

maximaal aantal toegestane bouwlagen

bebouwingspercentage

bestemmingsgrens

bouwvlak

...%

_______  bouwgrens tevens bestemmingsgrens

_______  aanduidingsgrens

_______ hoogtescheidingsgrens

___s___ plangrens

X onderdoorgang en overbouwing 
rijksmonument 
gemeentelijk monument

BESTEMMINGEN AANDUIDINGEN

(a) afwijkende erfbebouwing 
aan- en bijgebouwen 
autoreparatiebedrijf cat. 3 LvB 
geen bedrijf toegestaan 
bedrijven tot en met categorie B2 
begraafplaats
uitsluitend voor bergingen en kassen
bedrijfswoning
carports
detailhandel
erfbebouwing 1
erfbebouwing 2
erfbebouwing 3
extra woonruimte
horecabedrijven cat. C, D1 en D2
garages en bergplaatsen
uitsluitend voor lintbebouwing 1
uitsluitend voor lintbebouwing 2
metaalconstructiebedrijf cat. 3 LvB
nutsvoorzieningen
publiekgerichte dienstverlening
verkooppunt motorbrandstoffen
wonen
zonder bouwwerken 
zakelijke dienstverlening

A
Agrarisch (ab)

B (au)Bedrijven
(-b)DH

Detailhandel (b£B2)
GD (bg)Gemengd

(bk)
G

Groen (bw)
(c)M

Maatschappelijk (dh)
R (01)Recreatie

(e2)v Verkeer (a3)
(ew)v-w Verkeer - Verkeer en Verblijf
(h)

WA
Water (9b)

(Ib1)w Wonen
(Ib2)

W1 (mc)Wonen 1
(nu)
(Pd)
(vmb)

DUBBELBESTEMMINGEN (w)
(z)
(zd)Archeologische waarden 

(zie figuur 1 voorschriften)

VERKLARINGEN

topografische gegevens

Utrechtgemeente

vleutenbestemmingsplan
noord pijl

code gem. 214 kaartbl. nr.; 4 aant- bl- 4 form.: A3schaal: -

datum raad gedeputeerde staten afd. bestuursrechtspraak raad van stateplannummer

12358.00 13-02-2009

□
dwg-file : 0QCZ-Bp3 referte

getekendRotterdam
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Bestemmingsplan Vleuten, september 2009

Vleuten
september 2009

Stadsontwikkeling

Gemeente Utrecht
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Bestem mingsomschrijving 
De op de plankaart voor Gemengd (GD) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

wonen en in samenhang daarmee het uitoefenen van aan-huis-verbonden beroepen of 
-bedrijven;
bedrijven uit categorie 1 van de SvB, uitsluitend op de eerste bouwlaag, met dien ver
stande dat ter plaatse van de aanduiding (-b) geen bedrijf is toegestaan; 
publieksgerichte dienstverlening, uitsluitend op de eerste bouwlaag; 
zakelijke dienstverlening, uitsluitend op de eerste bouwlaag; 
maatschappelijke voorzieningen, uitsluitend op de eerste bouwlaag;
ter plaatse van de aanduiding (dh) tevens voor detailhandel, uitsluitend op de eerste 
bouwlaag;
ter plaatse van de aanduiding (h) tevens voor één horecabedrijf uit categorie C, Dl en D2 
van de LvH, uitsluitend op de eerste bouwlaag;
de daarbij behorende voorzieningen, waaronder nutsvoorzieningen, ondergrondse afval- 
inzamelvoorzieningen, (fiets)parkeervoorzieningen, ontsluitingswegen en -paden en 
groenvoorzieningen.

1.

a.

b.

g-

h.

Bouwvoorschriften
Op of in de in lid 1 bedoelde gronden mogen uitsluitend in de bestemming passende bouwwer 
ken worden gebouwd onder de volgende voorwaarden:

2.

Hoofdgebouwen 
Voor hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:

hoofdgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen de op de plankaart aangege
ven bouwvlakken;
het aantal bouwlagen mag niet meer bedragen dan op de plankaart is aangegeven; 
ter plaatse van de aanduiding "onderdoorgang en/ of overbouwing" zijn onderdoorgangen 
en/ of overbouwingen toegestaan, waarvoor een hoogte geldt van één bouwlaag; 
ter plaatse van de aanduidingen (Ibl) en (Ib2) geldt tevens dat:
1. het aantal woningen zoals bestaand op het tijdstip van terinzagelegging van het ont

werp van dit plan niet mag toenemen;
2. alleen vrijstaande en twee-onder-een-kap hoofdgebouwen zijn toegestaan, met uit

zondering van de rijen met maximaal drie aaneengebouwde hoofdgebouwen die be
staan op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van dit plan;

3. uitsluitend aan de straatzijde in de bouwgrens dient te worden gebouwd;
4. de breedte van de voorgevel van het hoofdgebouw niet meer mag bedragen dan 1 0 m;
5. de diepte van het hoofdgebouw niet meer mag bedragen dan 1 2 m;
6. de onderlinge afstand tussen de hoofdgebouwen niet minder dan 5 m mag bedragen, 

met dien verstande dat wanneer de afstand tussen de hoofdgebouwen op het tijdstip 
van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan kleiner is dan 5 m, deze afstand 
dient te worden gehandhaafd;

hoofdgebouwen die bestaan ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van dit 
plan die niet voldoen aan hetgeen hier is bepaald mogen worden gehandhaafd en ver
nieuwd, maar niet vergroot.

2.1

a.

b.
c.

d.

e.
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2.2 Aan- en uitbouwen en bijgebouwen
Voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. de aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen uitsluitend op een afstand van ten minste 

1 m achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw worden gebouwd;
b. de diepte van een aan- en uitbouw aan het hoofdgebouw mag, gemeten vanuit het ver

lengde van) de achtergevel van het hoofdgebouw niet meer dan 3 m bedragen;
c. de breedte van een aan- en uitbouw aan de zijgevel van het hoofdgebouw mag, gemeten 

vanuit (het verlengde van) de zijgevel van het hoofdgebouw niet meer dan 3 m bedragen;
d. de bouwhoogte van een aan- en uitbouw mag niet meer bedragen dan de hoogte van de 

eerste bouwlaag van het hoofdgebouw, vermeerderd met 0,25 m;
de goothoogte van bijgebouwen mag niet meer dan 3 m bedragen;
per hoofdgebouw mag ten hoogste 50% van de buiten het op de plankaart aangegeven 
bouwvlak gelegen gronden worden bebouwd tot een oppervlakte van ten hoogste 45 m2;

g. in afwijking van het bepaalde in sub a en f geldt ter plaatse van de aanduidingen (Ib 1) en 
(Ib2) dat:

1. de aan- en uitbouwen en bijgebouwen uitsluitend op een afstand van ten minste 3 m 
achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw mogen worden 
gebouwd;

2. de gezamenlijke oppervlakte van de bij een hoofdgebouw behorende aan- en uitbou
wen en bijgebouwen niet meer mag bedragen dan 50 m2 bij een bouwperceel kleiner 
of gelijk aan 450 m2 tot een maximum van 100 m2 bij bouwpercelen groter dan 
450 m2;

3. uitsluitend op meer dan 1 m van de bestemming Water mag worden gebouwd;
h. aan- en uitbouwen en bijgebouwen, die bestaan ten tijde van terinzagelegging van het ont

werp van dit plan en niet voldoen aan hetgeen hier is bepaald, mogen worden gehandhaafd 
en vernieuwd, maar niet worden vergroot.

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

op de gronden die vóór en tot ten hoogste 1 m achter (het verlengde van) de voorgevel 
van het hoofdgebouw zijn gelegen, mogen uitsluitend erfafscheidingen worden gebouwd 
met een bouwhoogte van ten hoogste 1 m;
de bouwhoogte van de overige erfafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m; 
de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer be
dragen dan 3 m, met dien verstande dat de maximale hoogte van vlaggenmasten 6 m mag 
bedragen;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die bestaan ten tijde van de terinzagelegging van 
het ontwerp van dit plan en niet voldoen aan hetgeen hier is bepaald mogen worden ge
handhaafd en vernieuwd, maar niet worden vergroot.

2.3

a.

b.
c.

d.

Specifiek gebruiksvoorschrift 
De uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep of -bedrijf in samenhang met wonen is uit
sluitend toegestaan indien:

het vloeroppervlak ten behoeve van de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep of 
-bedrijf niet groter is dan 1 /3 deel van het vloeroppervlak van de woning, inclusief aan- 
en uitbouwen, tot een maximum van 40 m2;
het, ingeval van bedrijfsactiviteiten, maximaal categorie 1 van de SvB betreft dan wel be
drijfsactiviteiten waarvoor geen milieuvergunning is vereist;

3.

a.

b.
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er geen sprake is van verkeersaantrekkende activiteiten die kunnen leiden tot een nadelige 
beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een onevenredige 
parkeerdruk op de openbare ruimte;
geen sprake is van detailhandel, horeca, afhaalzaken en/of heihuizen.

c.

d.

Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften 
Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in:

lid 3 onder a voor een oppervlakte van maximaal 60 m2 voor een aan-huis-verbonden be
roep of -bedrijf, indien de grondoppervlakte van de woning groter is dan 1 50 m2; 
lid 3 onder b voor bedrijfsactiviteiten in categorie 2 van de SvB, mits deze niet hinderlijker 
zijn voor de woonomgeving dan de bedrijfsactiviteiten in categorie 1 van de SvB; 
lid 3 onder b voor bedrijfsactiviteiten die niet in de SvB zijn genoemd, mits deze naar aard 
en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschij
ningsvorm) geacht kunnen worden gelijk te zijn aan categorie 1 van de SvB.

4.

a.

b.

c.

Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen met toepassing van artikel 11 van de Wet op de Ruimte
lijke Ordening het plan wijzigen door:

de aanduiding (dh) aan de plankaart toe te voegen teneinde de vestiging van in totaal twee 
extra detailhandelsbedrijven mogelijk te maken;
de aanduiding (h) aan de plankaart toe te voegen teneinde de vestiging van in totaal twee 
extra horecabedrijven mogelijk te maken uitsluitend op de gronden met de nadere aan
duiding (Ib2) aan de Dorpsstraat en Pastoor Ohllaan, waarbij uitsluitend horeca met de 
categorie Dl en D2 van de LvH zijn toegestaan;
de aanduiding (d) van de plankaart te verwijderen indien het gebruik ten behoeve van de
tailhandel definitief is beëindigd voor een periode van ten minste 1 2 maanden.

5.

a.

b.

c.
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Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

BegripsbepalingenArtikel 1

In dit plan wordt verstaan onder:

het plan
het bestemmingsplan Vleuten, vervat in de plankaart en deze voorschriften.
1.

de plankaart
de kaart met bijbehorende verklaring, bestaande uit 4 kaartblad(en).
2.

aan- en uitbouw
een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te onderscheiden is van 
het hoofdgebouw.

3.

aan-huis-verbonden beroep of bedrijf
a. beroep of bedrijf dat in een woning wordt uitgeoefend waarvan de ruimtelijke 

uitwerking of uitstraling met de woonfunctie verenigbaar is en waarbij de woning in 
overwegende mate haar woonfunctie behoudt en degene die het beroep of het bedrijf 
uitoefent ook bewoner van de woning is;

b. hieronder wordt in ieder geval niet verstaan: een detailhandelsvestiging, een 
afhaalzaak, een horecabedrijf, een belhuis en een (raam)prostitutiebedrijf;

c. hieronder wordt wel verstaan: een kleinschalige voorziening ten behoeve van 
kinderopvang.

4.

afhaalzaak
detailhandelsvestiging waar in hoofdzaak kant en klare maaltijden en kleine etenswaren, als
mede alcoholvrije drank en consumptie-ijs worden verkocht voor directe consumptie anders dan 
ter plaatse.

5.

antennedrager
antennemast of andere constructie bedoeld voor de bevestiging van een antenne.
6.

antenne-installatie
installatie bestaande uit een antenne, een antennedrager, de bedrading en de al dan niet in een 
techniekkast opgenomen apparatuur, met de daarbij behorende bevestigingsconstructie.

7.

archeologisch onderzoek 
onderzoek verricht door of namens een dienst of instelling die over een opgravingsvergunning 
beschikt.

8.

archeologische waarde
de aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat gebied voorkomende overblijf 
selen uit oude tijden.

9.
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bebouwingspercentage
het op de plankaart of in de voorschriften aangegeven percentage, dat aangeeft hoeveel van het 
desbetreffende bouwperceel ten hoogste mag worden bebouwd met gebouwen en overkappin
gen.

10.

11. bedrijf
een onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, installeren en verhan
delen van goederen, waarbij eventueel detailhandel uitsluitend plaatsvindt als ondergeschikt on
derdeel van de onderneming in de vorm van verkoop c.q. levering van ter plaatse vervaardigde, 
bewerkte of herstelde goederen, dan wel goederen die in rechtstreeks verband staan met de uit
geoefende handelingen.

bedrijfswoning
een woning in of bij een gebouw of op een terrein, die kennelijk slechts is bedoeld voor (het 
huishouden van) een persoon wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of 
het terrein noodzakelijk is.

12.

bedrijfsvloeroppervlak
de totale vloeroppervlakte van een kantoor, winkel of bedrijf met inbegrip van de daartoe beho 
rende magazijnen en overige dienstruimten.

1 3.

belhuis
publiekgerichte dienstverlening in hoofdzaak gericht op het aanbieden van diensten op het 
gebied van telecommunicatie, zoals telefoon- en internetverbindingen.

14.

bestaand bouwwerk
een bouwwerk, dat op het tijdstip van de terinzagelegging van dit plan is, of kan worden 
gebouwd met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Woningwet.

1 5.

bestaand gebruik
het op het tijdstip van het in werking treden van het plan aanwezige gebruik.
16.

bestemmingsgrens1 7.
een op de kaart aangegeven lijn, die de grens vormt van een bestemmingsvlak.

bestemmingsvlak 
een op de kaart aangegeven vlak met eenzelfde bestemming.
18.

bouwen
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten 
van een bouwwerk.

19.

bouwgrens20.
een op de kaart aangegeven lijn, die de grens vormt van een bouwvlak.

bouwlaag
een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op (nagenoeg) gelijke hoogte liggende vloe
ren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van 
onderbouw (zoals kelder of souterrain) en zolder.

21.
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bouwperceel
een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan een zelfstandige, bij elkaar beho 
rende bebouwing is toegelaten.

22.

bouwperceelgrens 
de grens van een bouwperceel.
23.

bouwvlak
een op de kaart aangegeven vlak, waarmee de gronden zijn aangeduid waarop gebouwen zijn 
toegelaten.

24.

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.

25.

bijgebouw
een vrijstaand of een aan een hoofdgebouw aangebouwd gebouw dat in functioneel opzicht on 
dergeschikt is aan en hoort bij een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw.

26.

bijzondere bouwlaag
een bouwlaag die aan de voorzijde en eventueel aan de achterzijde een hellend dakvlak 
heeft en voor het overige deel plat is afgedekt, dan wel; 
een ten opzichte van de voorgevel terugliggende bouwlaag.

27.
a.

b.

consumentenvuurwerk
vuurwerk voor particulier gebruik als bedoeld in het Vuurwerkbesluit (Stb. 2002, 33, laatst ge 
wijzigd Stb. 2008, 159).

28.

culturele voorzieningen
voorzieningen gericht op kunst, ontspanning en vermaak, zoals theaters, bioscopen, musea en 
muziekcentra.

29.

30. cultuurhistorische waarde
de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde in verband met ouderdom en gaafheid.

31. dak
een bovenbeëindiging van een gebouw.

dakkapel
een constructie ter vergroting van een gebouw, welke 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.

32.

dakopbouw
een ondergeschikte opbouw op het dakvlak van een gebouw, ten behoeve van voorzieningen 
zoals trappenhuizen, luchtbehandelings- en liftinstallaties.

33.

34. detailhandel
het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), verkopen en/of le
veren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending

5
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anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit, met uitzondering van afhaal 
zaken.

dienstverlening
het beroepsmatig verlenen van diensten waarbij een onderscheid gemaakt kan worden in: 

zakelijke of maatschappelijke dienstverlening en dergelijke:
het verrichten van administratieve of maatschappelijke en daarmede gelijk te stellen 
werkzaamheden, met daaraan ondergeschikte baliewerkzaamheden; 
publieksgerichte dienstverlening:
dienstverlening door een bedrijf of instelling dat in hoofdzaak baliewerkzaamheden ver
richt of andere diensten verleent, gericht op het publiek, zoals stomerijen, wasserettes, 
kappers, pedicures, makelaars, reis- en uitzendbureaus en dergelijke met uitzondering 
van belhuizen.

35.

a.

b.

36. evenementen
grootschalige, periodieke en/of meerdaagse manifestaties, zoals sportmanifestaties, concerten, 
bijeenkomsten, voorstellingen, shows, tentoonstellingen, thematische markten.

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

37.

geluidshinderlijke inrichtingen 
bedrijven in de zin van artikel 41 van de Wet geluidhinder (Stb. 1979, 99, laatst gewijzigd Stb. 
2008, 180) en artikel 2.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Stb. 1993, 
50, laatst gewijzigd Stb. 2008, 326).

38.

gemeentelijk monument 
het op de plankaart als zodanig aangegeven gemeentelijk monument.
39.

hoofdgebouw
een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn aard, functie, constructie of afmetingen dan wel 
gelet op de bestemming als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken.

40.

horeca
het bedrijfsmatig verstrekken van dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse en/of het 
bedrijfsmatig verstrekken van logies en/of het exploiteren van zaalaccommodatie.

41.

kantoor
een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat dient voor de bedrijfsmatige uitoefening van 
administratieve werkzaamheden ten behoeve van derden.

42.

43. kap
een gesloten en (gedeeltelijk) hellende bovenbeëindiging van een bouwwerk.

44. kelder
het doorlopende gedeelte van een gebouw, dat door op gelijke of vrijwel gelijke hoogte liggende 
vloeren of balklagen wordt begrensd en dat geheel onder het (straat)peil is gelegen.
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peil
voor gebouwen die onmiddellijk aan de weg grenzen: de hoogte van die weg;
in andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte
van het aansluitende afgewerkte maaiveld;
voor gebouwen die grenzen aan een dijk: de hoogte van de kruin van de dijk ter plaatse 
van het bouwwerk.

verkoopvloeroppervlakte (vvo) 
de voor het publiek zichtbare en toegankelijke winkelruimte ten behoeve van de detailhandel.
55.

7
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kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen 
voorzieningen ten behoeve van recreatieve activiteiten zoals wandelen, fietsen, vissen, zwem
men, kanoën en natuurobservatie in de vorm van bijvoorbeeld aanlegsteigers, picknickplaatsen, 
observatiepunten, informatieborden en banken.

45.

Staat van Bedrijfsactiviteiten (SvB) 
de Staat van Bedrijfsactiviteiten die onderdeel uitmaakt van deze voorschriften, hierna genoemd 
SvB, aangevende een onderverdeling van bedrijfsactiviteiten die een gelijke of nagenoeg gelijke 
invloed hebben op een nabij gelegen of omringende woonomgeving.

46.

Lijst van Horeca-activiteiten (LvH) 
de Lijst van Horeca-activiteiten die onderdeel uitmaakt van deze voorschriften, hierna genoemd 
LvH, aangevende een onderverdeling van horeca-activiteiten die een gelijke of nagenoeg gelijke 
invloed hebben op een nabij gelegen of omringende woonomgeving.

47.

maatschappelijke voorzieningen 
voorzieningen inzake welzijn, volksgezondheid, cultuur, religie, sport, onderwijs, openbare orde 
en veiligheid en daarmee gelijk te stellen sectoren, met uitzondering van bioscopen en theaters.

48.

nutsvoorzieningen
voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstati- 
ons, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, voorzieningen ten be
hoeve van (ondergrondse) afvalinzameling, telefooncellen en apparatuur voor telecommunicatie.

49.

(raam)prostitutiebedrijf
een bedrijf als bedoeld in artikel 69 sub d van de Algemene Plaatselijke Verordening (Gemeente 
blad 2001, nr. 8).

50.

prostitutie
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen tegen vergoeding.
51.

Rijksmonument 
het op de plankaart als zodanig aangegeven rijksmonument.
52.

risicovolle inrichtingen
bedrijf zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) (Stb. 
2004, 250, laatst gewijzigd Stb. 2008, 1 59).

53.
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voorgevel
de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie dan wel gelet op uitstra 
ling ervan als belangrijkste gevel kan worden aangemerkt.

56.

winkel
een gebouw, dat een ruimte omvat die door zijn indeling kennelijk is bedoeld te worden ge 
bruikt voor detailhandel.

57.

58. woning
een gebouw of een gedeelte van een gebouw, bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijke 
huishouding.

59. zendmast
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, waarop antenne-installaties worden geplaatst.

60. zijtuin
de gronden van een bouwperceel, behorende bij een woning, voor zover deze gronden zijn ge 
legen tussen de zijgevel van het hoofdgebouw en de zijdelingse perceelsgrens van het bouw 
perceel.

zolder
gedeelte van een gebouw, waarvan de vrije hoogte tussen de bovenkant van de vloer en de on 
derkant van het dak nergens minder dan 1,2 m bedraagt.

61.
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Wijze van metenArtikel 2

Bij de toepassing van de voorschriften wordt als volgt gemeten:1.

de breedte en lengte of diepte van een gebouw
tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en het hart van de 
gemeenschappelijke scheidsmuren.

a.

b. de oppervlakte van een gebouw
tussen de buitenzijde van de gevels en het hart van de gemeenschappelijke scheidsmuren 
op peil.

de vloeroppervlakte van een gebouw
de gebruiksvloeroppervlakte zoals omschreven in de Nederlandse Norm NEN 2580, zoals 
die luidde op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan; bij 
de berekening van de parkeernorm blijft de vloeroppervlakte, die als parkeer- en/of 
stallingruimte wordt gebruikt, buiten beschouwing.

c.

d. de inhoud van een gebouw
boven peil tussen de bovenzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels 
en het hart van de gemeenschappelijke scheidsmuren en de buitenzijde van de daken en 
dakkapellen.

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

e.

f. de bouwhoogte van een bouwwerk
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of een bouwwerk, geen gebouw 
zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, 
antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

de hoogte van een dakopbouw
tussen de onderkant en het hoogste punt van de dakopbouw.

g-

h. bouwlaag
tussen de onderkant van de vloer van de onderste bouwlaag en de onderkant van de vloer 
van de daarboven gelegen bouwlaag.

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

Overschrijding maximale hoogte
De in het plan maximaal toegestane hoogten mogen worden overschreden door schoor
stenen, liftschachten, trappenhuizen en andere ondergeschikte bouwdelen, tenzij in deze 
voorschriften anders is bepaald.
De in het plan maximaal toegestane hoogten mogen worden overschreden door antenne- 
installaties, met dien verstande dat:

2.
a.

b.
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1. de hoogte van vrijstaande antenne-installaties ten behoeve van telecommunicatie, niet 
zijnde schotelantennes en zonder techniekkast niet meer dan 1 5 m mag bedragen;

2. de hoogte van niet vrijstaande antenne-installaties, niet zijnde schotelantennes, ten 
behoeve van mobiele telecommunicatie niet meer mag bedragen dan 5 m.

Overschrijding bouwgrenzen 
Bouwgrenzen, niet zijnde tevens bestemmingsgrenzen, mogen in afwijking van de plankaart en 
het bepaalde in deze voorschriften worden overschreden door:

tot gebouwen behorende stoepen, trappenhuizen, galerijen, hellingbanen, balkons, 
entreeportalen, veranda's en afdaken mits de overschrijding niet meer bedraagt dan
2.5 m;
tot gebouwen behorende erkers en serres, mits de overschrijding niet meer dan 2 m be
draagt;
andere ondergeschikte bouwdelen van gebouwen, mits de overschrijding niet meer dan
1.5 m bedraagt.

3.

a.

b.

c.
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De voorschriften van stedenbouwkundige aard van paragraaf 2.5 van de Bouwverordening blij 
ven van toepassing, voor zover het betreft:

bereikbaarheid van bouwwerken voor wegverkeer, brandblusvoorzieningen; 
bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten; 
de ruimte tussen bouwwerken;
parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in de gebouwen.

a.
b.

Hoofdstuk 3 Algemene bepalingen

Artikel 16 Antidubbeltelbepaling

Gronden die in aanmerking zijn genomen bij het verlenen van een bouwvergunning, waaraan 
uitvoering is of kan worden gegeven, blijven bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 
beschouwing.

Artikel 17 Aanvullende werking bouwverordening

Algemene gebruiksbepalingenArtikel 1 8

Gebruiksverbod
Het is verboden gronden en bouwwerken te gebruiken, te doen en/of te laten gebruiken op een 
wijze of tot een doel strijdig met de aan de grond gegeven bestemmingen.

1.

Strijdig gebruik
Onder een verboden gebruik als bedoeld in lid 1 wordt in ieder geval verstaan:

gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning en aan-huis-verbonden- beroepen of 
-bedrijven;
gebruik van gronden en/of bouwwerken ten behoeve van raamprostitutie; 
gebruik van onbebouwde gronden als:
1. staan- of ligplaats voor onderkomens;
2. als opslagplaats voor onklare voer-, vlieg- en vaartuigen of onderdelen daarvan;
3. als stortplaats voor puin of afvalstoffen, voor zover dit niet betreft het storten of op

slaan in bij gebouwen behorende tuinen van geringe hoeveelheden afvalstoffen die af
komstig zijn van het onderhoud van die tuinen.

2.

a.

b.
c.

Vrijstelling
Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 1, indien strikte toe
passing van het verbod leidt tot beperkingen in het meest doelmatige gebruik die niet door 
dringende redenen worden gerechtvaardigd.

3.
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Stadsontwikkeling

Algemene vrijstellingsbepalingenArtikel 1 9

Vrijstellingsbevoegdheid 
Burgemeester en wethouders kunnen -tenzij op grond van het bepaalde in hoofdstuk 2 ter zake 
reeds vrijstelling kan worden verleend -vrijstelling verlenen van de bepalingen in het plan voor: 

afwijkingen tot ten hoogste 10% van maten, afmetingen en percentages alsmede van de 
bestaande bebouwing in die gevallen waarin de maatvoering van de bestaande bebouwing 
maatgevend is;
overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde tevens bestemmingsgrenzen, voor zover 
zulks van belang is voor een technisch betere realisering van bouwwerken dan wel voor 
zover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein; de 
overschrijdingen mogen echter niet meer dan 3 m bedragen en het bouwvlak mag met 
niet meer dan 1 0% worden vergroot;
het bouwen van niet voor bewoning bestemde bouwwerken ten behoeve van nutsvoorzie
ningen en openbaar vervoer, zoals transformatorhuisjes, telefooncellen, gemalen en 
wachthuisjes voor verkeersdiensten, mits de inhoud per gebouwtje niet meer bedraagt 
dan 50 m3 en de bouwhoogte niet meer dan 4 m; 
het plaatsen van objecten van beeldende kunst;
het plaatsen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van vlucht- en/of 
noodtrappen;
het overschrijden van de maximale hoogte van gebouwen voor het plaatsen van hekwer
ken of borstweringen ten behoeve van dakterrassen, met dien verstande dat de maximale 
hoogte met niet meer dan 1,5 m mag worden overschreden.

1.

a.

b.

c.

d.
e.

f.

Voorwaarden voor vrijstelling 
Een vrijstelling als bedoeld in lid 1 wordt niet verleend indien daardoor onevenredige afbreuk 
wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de verkeersveiligheid en de ingevolge de 
bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en/of bouwwerken.

2.

Artikel 20 Algemene wijzigingsbepalingen

Burgemeester en wethouders kunnen de in het plan opgenomen bestemmingen wijzigen ten 
behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een 
technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover zulks 
noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen mo
gen niet meer dan 3 m bedragen en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden 
vergroot.
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Artikel 21 Algemene procedurebepalingen

Procedureregels
Bij toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of een vrijstellingsbevoegdheid zoals bedoeld in 
deze voorschriften, worden de navolgende procedureregels in acht genomen:

het ontwerpbesluit tot wijziging of, vrijstelling met bijbehorende stukken gedurende 2 
weken ter inzage;
burgemeester en wethouders maken de onder a bedoelde ter inzage legging tevoren in 
één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen, die in de gemeente worden verspreid, 
alsmede op de gebruikelijke wijze bekend;
de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid tot het indienen van zienswij
zen;
gedurende de onder a genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij burgemeester en 
wethouders schriftelijke zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit.

1.

a.

b.

c.

d.

Afwijkende procedure
Ten aanzien van het ontwerpbesluit van een in lid 1 genoemde vrijstelling die gelijktijdig met 
een vergunning als bedoeld in artikel 46 van de Woningwet wordt verleend, is het bepaalde in 
het eerste lid niet van toepassing.

2.
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Overgangsbepalingen ten aanzien van bouwwerken 
Bouwwerken welke op het tijdstip van de ter inzage legging van het ontwerp van dit plan bestaan 
dan wel (kunnen) worden gebouwd met in achtneming van het bepaalde in of krachtens de Wo
ningwet, en die in enigerlei opzicht afwijken van het plan, mogen, mits de bestaande afwijkingen 
naar de aard en omvang niet worden vergroot:

gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, 
mits de aanvraag van de bouwvergunning geschiedt binnen twee jaar na het tenietgaan.

1.

Uitzonderingen op het overgangsrecht
Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het 
tijdstip van de ter inzage legging van het ontwerp van dit plan, doch zijn gebouwd in 
strijd met het toen nog geldende plan en waartegen wordt of alsnog kan worden opgetre
den.
Het bepaalde in lid 3 is niet van toepassing op gebruik, dat reeds in strijd was met het 
voorheen tot dat tijdstip geldende plan en waartegen wordt of alsnog kan worden 
opgetreden.

37

Vrijstelling
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 1 en 
toestaan dat een eenmalige vergroting plaatsvindt van de inhoud van de in lid 1 bedoelde 
bouwwerken met niet meer dan 10%.

2.

Overgangsbepalingen ten aanzien van gebruik 
Het gebruik van gronden en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van de inwerkingtreding 
van dit plan en dat in strijd is met de bepalingen in dit plan, mag worden voortgezet, indien en 
voor zover daardoor de bestaande afwijkingen van dit plan naar aard en omvang worden ver
kleind.

3.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotbe
palingen

Artikel 22 Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in de leden 3.3, 4.4, 15.4.1 en 18.1, is een economisch delict, 
zoals bedoeld in artikel 1 a van de Wet op de economische delicten.

Artikel 2B Overgangsbepalingen

cr
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Stadsontwikkeling

Artikel 24 Slotbepaling

Dit plan kan worden aangehaald onder de naam "bestemmingsplan Vleuten".
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bijlagen bij de voorschriften
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Bijlage 1. Staat van Bedrijfsactiviteiten

omschrijving SBI-code cat 1 cat 2 cat 3: 
40 m

cat 4:
100 m

cat 4a: 
300 m

cat 5: 
500 m

cat 6:
1.500 m

afval, verbranden van afvalstoffen met een capa- 
citeit <1,5 t/u

1 1,0 1

afval, verbranden van afvalstoffen met een capa- 
citeit >= 1,5 t/u

2 1,0 1

afvalwaterbehandelinqsinstallatie < 100.000 i.e.3 1,0 1

afvalwaterbehandelinqsinstallatie >= 100.000 i.e.

afvalwaterbehandelingsinstallatie >= 100.000 i.e. 
met thermische slibdroqinq

anorganische nitraathoudende stoffen (1), opslag 
van - tot een maximale hoeveelheid van 500 kg

anorganische nitraathoudende stoffen (2), opslag 
van - tot een maximale hoeveelheid van 1 0 t

4 1,0 1

5 1,0 1

6 1,0 1

7 1,0 1

anorganische nitraathoudende stoffen (3), opslag 
van - tot een maximale hoeveelheid van 1 00 t

8 1,0 1

anorganische nitraathoudende stoffen (4), opslag 
van - tot een maximale hoeveelheid > 1 00 t

9 1,0 1

brandbare vloeistoffen (1), ondergronds, KI /K2 
klasse

10 1,0 1

brandbare vloeistoffen (2), ondergronds, K3 klasse

brandbare vloeistoffen (3), opslag van KI en/of K2 
of K3 producten of daarmede te vergelijken pro
ducten in ondergrondse tanks met aftap of afleve- 
ri n qs i nstal lat ie met een capaciteit < 1 50 m3

11 1,0 1

1 2 1,0 1

brandbare vloeistoffen (4), opslag van KI en/of K2 
of K3 producten of daarmede te vergelijken pro
ducten in ondergrondse tanks met aftap of afle- 
verinstallatie met een capaciteit >= 1 50 m3

brandbare vloeistoffen (5), opslag van KI en/of K2 
producten in bovengrondse tanks, < 1 0 m3

1 3 1,0 1

14 1,0 1

brandbare vloeistoffen (6), opslag van KI en/of K2 
producten in bovengrondse tanks, > 1 0 m3,

brandbare vloeistoffen (7), bovengrondse opslag 
van K3 producten, max 3 m3

brandbare vloeistoffen (8), bovengrondse opslag 
van K3 producten < 100 m3

1 5 1,0 1

16 1,0 1

1 7 1,0 1

brandbare vloeistoffen (9), bovengrondse opslag 
van K3 producten > 100 m3

drukhouders, bewaren en afleveren van LPG in een 
drukhouder met een maximuminhoud van 20 m3, 
niet zijnde een verkooppunt.

drukhouders, bewaren en bezigen van butaan of 
propaan in bovengrondse drukhouders (1) met een 
maximuminhoud van 1,6 m3

1 8 1,0 1

19 1,0 1

20 1,0 1

drukhouders, bewaren en bezigen van butaan of 
propaan in bovengrondse drukhouders (2) met een 
maximuminhoud van 8 m3

21 1,0 1

drukhouders, bewaren en bezigen van butaan of 
propaan in bovengrondse drukhouders (3) met een 
maximuminhoud < 50 m3

22 1,0 1
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Bijlage 1: Staat van Bedrijfsactiviteiten

omschrijving SBI-code cat 2 cat 3: 
40 m

cat 6:
1.500 m

cat 1 cat 4: 
100 m

cat 4a: 
300 m

cat 5: 
500 m

drukhouders, bewaren en bezigen van butaan of 
propaan in ondergrondse drukhouders met een 
maximuminhoud -20 -250 m3

23 1,0 1

drukhouders, bewaren en bezigen van butaan of 
propaan in ondergrondse drukhouders met een 
maximuminhoud < 20 m3

1,0 124

drukhouders, bewaren en bezigen van butaan, 
propaan, acetyleen e.d. in drukhouders (1) met 
een maximuminhoud per drukhouder van 50 liter 
en een gezamenlijke inhoud van 11 0 liter

drukhouders, bewaren en bezigen van butaan, 
propaan, acetyleen e.d. in drukhouders (2) met 
een maximuminhoud per drukhouder van 0,050 
m3 en een gezamenlijke inhoud van max. 1,5 m3

25 1,0 1

26 1,0 1

drukhouders, bewaren en bezigen van butaan, 
propaan, acetyleen e.d. in drukhouders (3) met 
een maximuminhoud per drukhouder van 0,1 20 
m3 en een gezamenlijke inhoud van max. 1 2 m3

drukhouders, bewaren en bezigen van butaan, 
propaan, acetyleen e.d. in drukhouders (4) met 
een maximuminhoud per drukhouder van 0,1 20 
m3 en een gezamenlijke inhoud van > 12 m3

drukhouders, bewaren en bezigen van onder druk 
tot vloeistof verdichte niet-reactieve kryogene 
gassen

27 1,0 1

28 1,0 1

29 1,0 1

drukhouders, bewaren en bezigen van onder druk 
tot vloeistof verdichte niet-reactieve kryogene 
gassen met een maximuminhoud per drukhouder 
van 1 0 m3

30 1,0 1

drukhouders, bewaren van - met samengeperste, 
onder druk tot vloeistof verdichte of in vloeistof 
verdichte of in vloeistof opgeloste gassen voor in
dustriële of medische doeleinden met een maxi- 
muminhoud per drukhouder van 0,1 20 m3

gasflessenvulinstallatie

koelinstallatie, ammoniak, 10 - 300 kW

31 1,0 1

32 1,0 1

33 1,0 1

laadschoppen, shovels, bulldozers

laboratorium, chemisch / biochemisch

34 1,0 1

35 1,0 1

windmolens (2), wiekdiameter - 8 - 1 4 m36 1,0 1

windmolens (3), wiekdiameter > 14 m37 1,0 1

hoveniersbedrijf <200 m2

ertsen, malen, roosten, pelletiseren of doen sin
teren

38 1 30,0 1

39 1900,0 1

abattoir, slachterij

vetsmelterjj

40 2011,0 1

41 2016,0 1

zuivel, bereiden van zuivelproducten

zuivel, bereiden van melkproducten <55.000 t/j
zuivel, bereiden van zuivelproducten op ambach- 
telijke wijze

consumptie-ijs, bereiden

consumptie-ijs, bereiden op ambachtelijke wijze

42 2021,0 1
43 2022,0 1
44 2022,0 1

45 2023,0 1
46 2023,0 1

vis, bereiden van visconserven (roken, inleggen, 
inblikken, invriezen)__________________________

47 2031,0 1
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Bijlage 1: Staat van Bedrijfsactiviteiten

omschrijving SBI-code cat 2 cat 3: 
40 m

cat 6:
1.500 m

cat 1 cat 4: 
100 m

cat 4a: 
300 m

cat 5: 
500 m

vis, bereiden van visconserven met niet meer dan 
5 productiemedewerkers

48 2031,0 1

vis, vismeelfabriek49 2031,0 1

vis, visrokerij50 2031,0 1

meel, zaden e.d., malen, mengen, bewerken en 
opslag met een capaciteit < 5.000 t/j
meel, zaden e.d., malen, mengen, bewerken en 
opslag met een capaciteit van < 500 t/u
meelfabriek, p.c. > = 500 t/u
suikerfabriek, inrichting voor het verwerken van 
suikerbieten tot bietsuiker, alsmede tot het raffi
neren van rietsuiker

51 2041,0 1

52 2041,0 1

53 2041,0 1

54 2051,0 1

conserven, bereiden, met meer dan 1 00 produc
tiemedewerkers

55 2071,0 1

conserven, bereiden, met meer dan 25 doch niet 
meer dan 100 productiemedewerkers

56 2071,0 1

conserven, bereiden, met niet meer dan 25 pro
ductiemedewerkers

57 2071,0 1

brood en banket (1), bakken van brood, banket, 
biscuit e.d. met maximaal 20 m2 bakoppervlakte

brood en banket (2), bakken van brood, banket, 
biscuit e.d. met maximaal 100 m2 bakoppervlakte

brood en banket (3), fabriek tot het bakken van 
brood, banket, biscuit e.d.

58 2081,1 1

59 2081,1 1

60 2081,2 1

branderij, branden van cacao61 2091,0 1

chocolade, bereiden van62 2091,0 1

suikerwerkfabriek met een vloeroppervlakte < 100 
m2, zonder suiker branden

63 2092,0 1

suikerwerkfabriek, met suiker branden64 2092,0 1

suikerwerkfabriek, zonder suiker branden65 2092,0 1

mengvoederfabriek66 2121,0 1

veevoederfabriek67 2121,0 1

beenderen en huiden, bereiden van vet, lijm, as, 
kool, proteïne of gelatine

beenderen en huiden, bewaren, mits in een ge- 
sloten gebouw

68 21 29,0 1

69 21 29,0 1

dierlijk afval, bewaren en verwerken, ook SBI 629370 21 29,0 1

drogerij, door kunstmatige verwarming drogen 
van voorwerpen of stoffen, zoals graan, groente, 
kruiden

71 21 29,0 1

drogerij, door kunstmatige verwarming drogen 
van voorwerpen of stoffen, zoals gras, schelpdie- 
ren, dierlijk afval

72 21 29,0 1

branderij, branden van koffie73 21 32,0 1

azijn, mosterd- en azijnfabriek, fabriek voor 
zuurwaren

74 21 33,0 1

specerijmalerij

aardappelproducten, bakken en/of stomen > = 
500 t/j

75 21 33,0 1

76 21 37,0 1

groentenverwerking, snacks en salades77 21 38,0 1

groentenverwerking, snacks en salades, max 10078 21 38,0 1
m2
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Bijlage 1: Staat van Bedrijfsactiviteiten

omschrijving SBI-code cat 2 cat 3: 
40 m

cat 6:
1.500 m

cat 1 cat 4: 
100 m

cat 4a: 
300 m

cat 5: 
500 m

bakken in oliën en vetten (frites voorbakken, chips 
e.d.)

79 21 39,0 1

branderij, branden van pinda's

dierlijke stoffen, koken, roken, smelten of zouten

voedingsmiddelenfabriek

80 21 39,0 1

81 21 39,0 1

82 21 39,0 1

destillatie, van alcoholen83 2141,0 1

bier brouwen, ambachtelijk

bier, brouwen en bottelen

84 2151,0 1

85 2151,0 1

limonade, bereiden en bottelen van limonades en 
frisdranken

86 2160,0 1

limonade, bereiden en bottelen van limonades en 
frisdranken met een mechanisch vermogen < 25

87 2160,0 1

kW

tabaksverwerkende industrie88 21 70,0 1

brei-inrichting

textiel, vervaardigen (voorbewerken, spinnen, ble- 
ken, verven, weven, drukken e.d.)

89 2200,0 1

90 2200,0 1

dekkleden, vervaardigen en impregneren91 2273,0 1

touwfabriek92 2293,0 1

confectie, vervaardigen, herstellen, oppersen

kleermakerij

bont, atelier

93 2310,0 1

94 2330,0 1

95 2340,0 1

bont, vervaardigen (bontlooierij)

bont, verven

96 2340,0 1

97 2340,0 1

huiden, leerlooierij, looien98 2410,0 1

lederwaren, tent- en zeildoekartikelen, vervaardi-99 2410,0 1
gen

orthopedische artikelen, vervaardigen

schoenen, fabrieksmatig vervaardigen

hout, machinaal bewerken (1) met een mechanisch 
vermogen van < 1 0 kW en niet meer dan 3 kW per 
machine (ambachtelijk)

100 2430,0 1

101 2430,0 1

102 2510,0 1

hout, machinaal bewerken (2) met een mechanisch 
vermogen van <10 kW en niet meer dan 3 kW per 
machine

103 2510,0 1

hout, machinaal bewerken (3) met een mechanisch 
vermogen t/m 25 kW

104 2510,0 1

hout, machinaal bewerken (4) met een mechanisch 
vermogen van meer dan 25 kW

hout, machinaal bewerken in open lucht

hout, hout(vezel)platenfabriek

hout verduurzamen, met organische oplossingen

hout verduurzamen, met zoutoplossingen

hout, verduurzamen middels creosoteren en car- 
bolineum

105 2510,0 1

106 2510,0 1

107 2522,0 1

108 2523,0 1

109 2523,0 1

110 2523,0 1

emballagefabriek, hout

borstelwarenfabriek

111 2540,0 1

112 2562,0 1

mandenmakerij (ambachtelijk)

meubelfabriek, inclusief lakspuiterij

rietmeubelfabriek, zonder lakspuiterij

matrassenfabriek

113 2563,0 1
114 2571,0 1
1 1 5 2573,0 1
116 2574,0 1

stoffeerderij117 2575,0 1

papierfabriek p.c. < 3 t/u118 2610,0 1
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Bijlage 1: Staat van Bedrijfsactiviteiten

omschrijving SBI-code cat 2 cat 3: 
40 m

cat 6:
1.500 m

cat 1 cat 4: 
100 m

cat 4a: 
300 m

cat 5: 
500 m

papierfabriek, p.c. >= 3 t/u119 2610,0 1

behangselfabriek1 20 2620,0 1

papierwarenindustrie1 21 2620,0 1

strokartonfabriek1 22 2631,0 1

kartonnageartikelen en papierwaren, met drukke- 
rij, mechanisch vermogen >= 50 kW

kartonnageartikelen en papierwaren, vervaardigen, 
mechanisch vermogen < 50 kW

1 23 2632,0 1

1 24 2632,0 1

drukkerij, <= 40 kW1 25 2700,0 1

drukkerij, met een geïnstalleerd mechanisch ver- 
mogen van niet meer dan 1 0 kW

drukkerij, rotatiedrukkerij, krantendrukkerij, diep- 
drukkerij

chemografisch bedrijf

kopieerinrichting

1 26 2700,0 1

1 27 271 1,0 1

1 28 271 5,0 1
1 29 271 8,0 1

zeefdrukken!1 30 2719,0 1

boekbinderij, met een mechanisch vermogen < 101 31 2730,0 1
kW

boekbinderij, met een mechanisch vermogen > = 
10 kW

1 32 2730,0 1

aardolie, raffinage van1 33 2810,0 1

cokes, bereiden, uit steenkool1 34 2821,0 1

asfalt, bereiden van asfaltmenginstallatie1 35 2822,0 1

bitumineus dakbedekkings materialen fabriek1 36 2823,0 1

teer, vervaardigen van teer of bitumen

chemische producten, vervaardigen van basispro
ducten voor de chemische-, cosmetische- en far- 
maceutische industrie (tenzij elders genoemd)

1 37 2829,0 1

1 38 2900,0 1

emaille, vervaardigen van emailles1 39 2900,0 1

kunst harsen fabrieken140 2920,0 1

chloor, bereiden (industrieel)141 2942,0 1

fosfor, vervaardigen (industrieel)

fosfor, vervaardigen van fosfor- of stikstofhou- 
dende kunstmeststoffen (industrieel)

142 2942,0 1

143 2942,0 1

anorganische chemische grondstoffenfabrieken, 
niet vallend onder de "post-Sevesorichtlijn"

144 2942,0 1

anorganische chemische grondstoffenfabrieken, 
vallend onder de "post-Sevesorichtlijn"

reuk, smaakstoffen en aroma's, bereiden

145 2942,0 1

146 2943,0 1

organische chemische grondstoffenfabrieken, niet 
vallend onder de "post-Sevesorichtlijn"

organische chemische grondstoffenfabrieken, val- 
lend onder de "post-Sevesorichtlijn"

147 2949,4 1

148 2949,4 1

verf, verf- en lakfabriek149 2951,0 1

farmaceutische producten bewerken, verpakken, 
uitgezonderd in apotheken

geneesmiddelenfabrieken

verbandstoffen, verpakken

1 50 2961,0 1

1 51 2961,0 1

1 52 2962,0 1

verbandstoffen, vervaardigen1 53 2962,0 1

was middelen fabriek1 54 2971,0 1

cosmetische industrie, bereiden van cosmetische 
producten

lijm, vervaardigen van

1 55 2972,0 1

van niet-dierlijke oor-1 56 2991,0 1
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Bijlage 1: Staat van Bedrijfsactiviteiten

omschrijving SBI-code cat 2 cat 3: 
40 m

cat 6:
1.500 m

cat 1 cat 4: 
100 m

cat 4a: 
300 m

cat 5: 
500 m

sprong

poets middelenfabriek1 57 2993,0 1

ontplofbare stoffen, vervaardigen en/of verwerken1 58 2995,0 1

chemische productenfabriek, niet elders genoemd

kaarsen, vervaardigen

kaarsen, vervaardigen waarbij uitsluitend elders 
geraffineerde paraffine en was worden gebruikt

kaarsenvervaardiging (ambachtelijk)

1 59 2999,0 1
160 2999,0 1
161 2999,0 1

162 2999,0 1
rayon, of viscose, bereiden163 3000,0 1

autobanden, vervaardigen164 31 11,0 1

rubberfabriek165 31 11,0 1

vulkaniseerinrichting

vulkaniseerinrichting, behorende bij een autoban- 
denservicebedrijf

kunststoffen, verwerken en bewerken, met fenol- 
harsen

166 31 20,0 1

167 31 20,0 1

168 31 30,0 1

kunststoffen, verwerken en bewerken, zonder 
fenolharsen

169 31 30,0 1

aardewerk vervaardigen < 175 kW

aardewerk vervaardigen >= 175 kW

aardewerk vervaardigen, ambachtelijke pottenbak- 
kerij < 75 kW thermisch vermogen

1 70 3220,0 1
1 71 3220,0 1
1 72 3224,0 1

steenfabriek1 73 3230,0 1

cement, vervaardigen van cement of cementklinker 
met een capaciteit < 1 00.000 t/j 
cement, vervaardigen van cement of cementklinker 
met een capaciteit >= 1 00.000 t/j 
branderij, branden van kalk

kalk (al dan niet geblust) bereiden, bewaren en 
verwerken van kalkmortel

1 74 3241,0 1

1 75 3241,0 1

1 76 3242,0 1

1 77 3242,0 1

branderij, branden van gips

beton, vervaardigen van betonwaren zonder het 
gebruik van persen, triltafels e.d.

beton, vervaardigen van betonwaren, met persen, 
triltafels en bekist. trillers p.c. < 1 00 t/d

1 78 3243,0 1

1 79 3251,0 1

1 80 3251,0 1

beton, vervaardigen van betonwaren, met persen, 
triltafels en bekist. trillers, p.c. >= 100 t/d
beton, bereiden (betonmortelcentrale), p.c. < 100

1 81 3251,0 1

1 82 3253,0 1
t/u

beton, bereiden (betonmortelcentrale), p.c. > = 
100 t/u

1 83 3253,0 1

steenbewerking1 84 3260,0 1

steenbewerking, in gesloten gebouw1 85 3260,0 1

steenbrekerij, breken, malen, zeven of drogen in 
een gesloten gebouw

steenbrekerij, breken, malen, zeven of drogen met 
een totale capaciteit < 1 00.000 t/j

1 86 3260,0 1

1 87 3260,0 1

steenbrekerij, breken, malen, zeven of drogen met 
een totale capaciteit >= 100.000 t/j
isolatiemateriaal, overig isolatiemateriaal

isolatiemateriaalfabriek, steenwol >= 5000 t/j
glas, vervaardigen_______________________________

1 88 3260,0 1

1 89 3273,0 1

190 3273,0 1

191 3281,0 1
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Bijlage 1: Staat van Bedrijfsactiviteiten

omschrijving SBI-code cat 2 cat 3: 
40 m

cat 6:
1.500 m

cat 1 cat 4: 
100 m

cat 4a: 
300 m

cat 5: 
500 m

glasvezel, glaswol, bereiden met een capaciteit < 
5.000 t/j

192 3281,0 1

glasvezel, glaswol, bereiden met een capaciteit > = 
5.000 t/j
glas, blazen, slijpen en/of polijsten (industrieel)

glas, slijpen en/of polijsten van glas, behorende 
bij een glashandel

glas, blazen, slijpen en/of polijsten (ambachtelijk)

193 3281,0 1

194 3282,0 1

195 3282,0 1

196 3284,0 1

glas, vervaardigen van glas in lood (ambachtelijk)197 3285,0 1

metaalwalserij p.o. < 2000 m2198 3331,0 1

metaalwalserij p.o. >= 2000 m2

draad, trekken, p.o. < 2000 m2

draad, trekken, p.o. >= 2000 m2

lood, smelten met een capaciteit < 2.500 t/j (uit- 
gezonderd drukkerijen)

199 3331,0 1

200 3333,0 1

201 3333,0 1

202 3343,0 1

lood, smelten met een capaciteit >= 2.500 t/j 
(uitgezonderd drukkerijen)

203 3343,0 1

blik, vervaardigen

metaaldraadvlechterij en -weverij

metaalbewerking, metaalsmelterij of gieterij, 
smelten of gieten van aluminium en/of alumi- 
niumlegeringen, koper en/of koperlegeringen, 
ijzer, staal, tin of zink met een capaciteit < 1.000

204 3400,0 1
205 3400,0 1
206 3401,0 1

UI
metaalbewerking, metaalsmelterij of gieterij, 
smelten of gieten van aluminium en/of alumi- 
niumlegeringen, koper en/of koperlegeringen, 
ijzer, staal, tin of zink met een capaciteit < 4.000

207 3401,0 1

lil
metaalbewerking, metaalsmelterij of gieterij, 
smelten of gieten van aluminium en/of alumi- 
niumlegeringen, koper en/of koperlegeringen, 
ijzer, staal, tin of zink met een capaciteit > = 
4.000 t/j

208 3401,0 1

metaalbewerking, metaalbewerking, stamp-, pers- 
, dieptrek- en forceerbedrijven met een mecha- 
nisch vermogen < 25 kW

metaalbewerking, stamp-, pers-, dieptrek- en 
forceerbedrijven

341 2,0 1209

210 341 2,0 1

metaalbewerking, metaaldraaierij met een mecha- 
nisch vermogen < 50 kW

211 3420,0 1

metaaldraaierij (onbeperkt vermogen)

tank, reservoir- en pijpleidingbouwbedrijven, p.o. 
<2000 m2

212 3420,0 1

213 3430,0 1

tank, reservoir- en pijpleidingbouwbedrijven, p.o. 
>=2000 m2

214 3430,0 1

constructiewerkplaats, vervaardigen van construc- 
ties in de open lucht

constructiewerkplaats, vervaardigen van construc- 
ties in een gesloten gebouw

constructiewerkplaats, vervaardigen van construc
ties in een gesloten gebouw met een geïnstalleerd 
mechanisch vermogen < 40 kW__________________

215 3440,0 1

216 3440,0 1

217 3440,0 1
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Bijlage 1: Staat van Bedrijfsactiviteiten

omschrijving SBI-code cat 2 cat 3: 
40 m

cat 6:
1.500 m

cat 1 cat 4: 
100 m

cat 4a: 
300 m

cat 5: 
500 m

blik, verwerken218 3460,0 1

vaten, vervaardigen uit metaal219 3460,0 1

metaalwaren vervaardigen (ambachtelijk)220 3480,0 1

metaalbewerking, smederij, lasinrichting, metaal- 
plaatbewerking met een bedrijfsoppervlakte < 75

3491,0 1221

m2

herstelinrichtingen voor zwaar materieel (grond- 
verzetmachines, wegenbouwmachines, landbouw- 
werktuigen, hijswerktuigen)

222 3492,0 1

emaille, ambachtelijk emailleerbedrijf

emaille, industrieel emailleerbedrijf

emaille, industrieel emailleerbedrijf met toepas- 
sing van tunnelovens

metaaloppervlaktebehandelingsbedrijf, waarbij de 
gezamenlijke inhoud van de behandelingsbaden 
(uitgezonderd de spoelbaden) < 25 m3

223 3493,0 1
224 3493,0 1
225 3493,0 1

226 3493,0 1

metaaloppervlaktebehandelingsbedrijf, waarbij de 
gezamenlijke inhoud van de behandelingsbaden 
(uitgezonderd de spoelbaden) >= 25 m3

straalinrichting, grit-, staal-

227 3493,0 1

228 3493,0 1

verf, verfdompel-, spuit- en/of moffelinrichting229 3493,0 1

verf, verfdompel-, spuit- en/of moffelinrichting 
met een oppervlakte van de dompel- c.q. spuit- 
ruimte < 35 m2

230 3493,0 1

machine- en apparatenfabriek, in een gesloten 
gebouw

machine- en apparatenfabriek, in een gesloten 
gebouw en een mechanisch vermogen < 25 kW

231 3500,0 1

232 3500,0 1

verbrandingsmotoren, revideren

kabels, vervaardigen

elektrotechnische industrie, niet elders genoemd

lampenfabriek

verlichtingsartikelenfabriek, elektrotechnische ap- 
paratenfabriek

233 3500,0 1
234 3610,0 1
235 3692,0 1
236 3692,0 1
237 3697,0 1

elektrotechnisch installatiebedrijf238 3699,0 1

carrosserieën, vervaardigen239 3722,0 1

scheepswerf, vervaardigen en herstellen van bin
nenvaartschepen van bijzondere schepen voor ge- 
bruik op binnen- en kustwateren

240 3741,0 1

scheepswerf, vervaardigen en herstellen van jach-241 3741,0 1
ten

scheepswerf, verrichten van onderhoudswerk- 
zaamheden aan jachten

voertuigen, werkplaats t.b.v. de revisie van weg- 
en railvoertuigen

rijwielfabriek

instrumentmakerij (ambachtelijk)

242 3746,0 1

243 3750,0 1

244 3760,0 1
245 3800,0 1

optische artikelen, vervaardigen246 3800,0 1

tandtechnische artikelen, vervaardigen

graveerinrichting

edelsmederij

diamantslijperij

ontwikkelcentrale

247 3813,0 1

248 3900,0 1

249 3910,0 1

250 3911,0 1

251 3931,0 1
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Bijlage 1: Staat van Bedrijfsactiviteiten

omschrijving SBI-code cat 2 cat 3: 
40 m

cat 6:
1.500 m

cat 1 cat 4: 
100 m

cat 4a: 
300 m

cat 5: 
500 m

speelgoed, vervaardigen252 3941,0 1

compostbedrijf, gesloten253 3999,1 1

compostbedrijf, open254 3999,1 1

energie, opwekken m.b.v. kernenergie

energie, opwekken t.b.v. de elektriciteitsproductie 
en/of stadsverwarming met een thermisch vermo- 
gen < 75 MW

energie, opwekken t.b.v. de elektriciteitsproductie 
en/of stadsverwarming met een thermisch vermo- 
gen >= 75 MW

transformatorstation (1) met een vermogen < 1 0

255 401 1,0 1

256 4011,0 1

257 4011,0 1

258 401 2,0 1
MW

transformatorstation (2) met een vermogen -1 0 
MW - 1 00 MW

259 401 2,0 1

transformatorstation (3) met een vermogen - 100 
MW - 200 MW

260 401 2,0 1

transformatorstation (4) met een vermogen - 200 
MW - 1 000 MW

261 401 2,0 1

transformatorstation (5) met een vermogen > 
1 000 MW

262 401 2,0 1

drinkwater, bereiden uit grondwater263 4031,0 1

drinkwater, bereiden uit oppervlaktewater264 4031,0 1

bouwbedrijf

bouwinstallatiebedrijf

lood, loodgietersbedrijf voor het bouwbedrijf en 
onderhoudswerken

265 5100,0 1

266 5200,0 1

267 5211,0 1

groothandel landbouwproducten268 61 1 1,0 1

groothandel ruwe tropische producten269 61 39,0 1

ertsen, laden, lossen en de opslag, met een 
oppervlakte voor de bewaring < 2.000 m2

ertsen, laden, lossen en de opslag, met een 
oppervlakte voor de bewaring >= 2.000 m2

op- en overslagbedrijf (losgestort materiaal)

270 6141,0 1

271 6141,0 1

272 6141,0 1

chemicaliën, groothandel, met inbegrip van het 
verpakken in het klein en de opslag van gerede 
producten

273 6151,0 1

bestrijdingsmiddelen, opslag (1) tot een maximale 
hoeveelheid van 500 kg

bestrijdingsmiddelen, opslag (2) tot een maximale 
hoeveelheid van 1 t

274 61 52,0 1

275 61 52,0 1

bestrijdingsmiddelen, opslag (3) tot een maximale 
hoeveelheid van 1 0 t

276 61 52,0 1

bestrijdingsmiddelen, opslag (4) tot een maximale 
hoeveelheid van 1 00 t

277 61 52,0 1

bestrijdingsmiddelen, opslag (5) > 1 00 t
groothandel zand en grind

bouwmaterialen, opslag en handel

278 61 52,0 1

279 6166,0 1

280 6169,0 1

groothandel handelsproducten281 61 70,0 1

groothandel in dierlijke voedingsmiddelen

groothandel in schroot en oude materialen

opslag van materialen

sloperij, automobielen, waarbij de werkzaamheden 
plaatsvinden in een gesloten gebouw_____________

282 6250,0 1
283 6291,0 1
284 6293,0 1
285 6291,0 1
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Bijlage 1: Staat van Bedrijfsactiviteiten

omschrijving SBI-code cat 2 cat 3: 
40 m

cat 6:
1.500 m

cat 1 cat 4: 
100 m

cat 4a: 
300 m

cat 5: 
500 m

afval, bewaren, bewerken en verwerken van oud 
papier, lompen en/of oude metalen in een geslo- 
ten gebouw

286 6294,0 1

afval, bewaren, bewerken en verwerken van oud 
papier, lompen en/of oude metalen in een geslo
ten gebouw tot een maximale hoeveelheid van 
1 5.000 kg

sloperij, automobielen, inclusief verschrotten

6294,0 1287

288 6296,0 1

sloperij, automobielen, onderdelenhandel

afval, opslaan en verwerken van oude autobanden

groothandel puin, glas en hout

autobanden, servicebedrijf

ontplofbare stoffen, bewaren van consumenten- 
vuurwerk tot en met 1.000 kg

289 6296,0 1
290 6299,0 1
291 6299,0 1
292 6620,0 1
293 6689,0 1

ontplofbare stoffen, bewaren van consumenten- 
vuurwerk van 1.000 t/m 1 0.000 kg

294 6689,0 1

'29 ontplofbare stoffen, bewaren van consumenten- 
vuurwerk van meer dan 1 0.000 kg

schoenen, ambachtelijk vervaardigen, herstellen

automobielen, herstellen en onderhoud plegen 
aan personenauto's zonder plaatwerkerij

6689,0 1
5

297 6810,0 1

298 6821,0 1

automobielen, herstellen en onderhoud plegen 
aan personenauto's zonder plaatwerkerij met een 
maximumbedrijfsoppervlak < 200 m2

automobielen, herstellen en onderhoud plegen 
aan vrachtauto's zonder plaatwerkerij

automobielen, herstellen met plaatwerkerij, zon- 
der spuiterij

299 6821,0 1

300 6821,0 1

301 6822,0 1

autospuitinrichting met opp. spuitruimte < 35 m2

autobeklederij

automobielen, servicestation voor de elektrische 
installatie

302 6823,0 1
303 6824,0 1
304 6829,0 1

tectyleerinrichting305 6829,0 1

tectyleerinrichting, behorende bij en uitsluitend 
bedoeld voor een garagebedrijf ter plaatse

306 6829,0 1

fietsen reparatie bedrijf

motorrijwielherstelinrichting < 200 m2

uurwerkre parat iebed rijf
edelsmederij, reparatiebedrijf

reparatie-inrichting voor elektrische gebruiksgoe
deren

307 6830,0 1
308 6830,0 1
309 6840,0 1
310 6850,0 1
311 6860,0 1

muziekinst rum enten reparatie bed rijf312 6870,0 1

reparatiebedrijf gebruiksgoederen

taxibedrijf

transportbedrijf

opslaggebouw B229 ten behoeve van verhuisbe
drijf

313 6890,0 1

314 7221,0 1

315 7230,0 1

316 7600,0 1

fietsen stal lings bed ri jf316 7242,0 1

automobielen, keuringsstation voor personen
auto's

317 7621,0 1

automobielen, keuringsstation voor vrachtauto's

postdistrictdistributie

veiling (groenten, fruit, bloemen)______________

318 7621,0 1

319 7701,0 1

320 8497,0 1
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Bijlage 1: Staat van Bedrijfsactiviteiten

omschrijving SBI-code cat 2 cat 3: 
40 m

cat 6:
1.500 m

cat 1 cat 4: 
100 m

cat 4a: 
300 m

cat 5: 
500 m

veiling, goederen321 8497,0 1

autoverhuurbedrijf322 8510,0 1

afval, stortplaats, het in de bodem brengen van 
afval

323 981 1,2 1

afval, overslaan van huishoudelijk, afval scheiden

afval, inzamelen, voorbewerken en bewaren van 
chemisch afval met een capaciteit < 500 t/j
afval, inzamelen, voorbewerken en bewaren van 
chemisch afval met een capaciteit >= 500 t/j

324 9811,3 1

325 981 1,4 1

326 981 1,4 1

afval, verbranden van besmet afval uit ziekenhui-327 981 3,0 1
zen

bagger en slib, bewaren, bewerken, verwerken

bagger en slib, verbranden van slib

pompinstallatie, t.b.v. de beheersing van het peil 
van het oppervlaktewater

328 9813,0 1

329 981 3,0 1

330 981 5,0 1

schoonmaakbedrijven331 9821,0 1

automobielen, mechanisch wassen in de open 
lucht

332 9823,0 1

automobielen, mechanisch wassen in een gesloten 
gebouw

wasserij

333 9823,0 1

334 9831,0 1

chemische wasserij335 9832,0 1

tapijt re inigings bed rijf336 9836,0 1
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Bijlage 2.Toelichting Staat van Bedrijfsactiviteiten

Bij dit bestemmingsplan wordt gebruikgemaakt van de Utrechtse standaardlijst van bedrijfsacti
viteiten.
De Utrechtse standaardlijst van bedrijfsactiviteiten is gebaseerd op de bestaande "oude" 
Utrechtse Lijst van Bedrijfsactiviteiten, maar aangepast en gemoderniseerd door gebruik te ma
ken van de gegevens van de VNG-uitgave "Bedrijven en Milieuzonering! VNG, 2001).
In de VNG-brochure wordt de gemeenten de vrijheid gelaten voor elk van de 11 zones een eigen 
categorie te maken.

De Utrechtse standaardlijst van bedrijfsactiviteiten kent dezelfde werkwijze, maar hanteert 
enigszins andere zones en andere categoriedefinities.

Zonering
De zoneringsstappen zijn 40 m, 100 m, 300 m, 500 m en 1.500 m. Veel bestaande bedrijfster 
reinen zijn volgens die afstandsstappen opgebouwd en deze afstanden zijn op de desbetref 
fende plankaart aangegeven.

UTRECHTSE STANDAARDLIJST VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN:
Voor categorie 1 geldt: bedrijven of installaties passend binnen de woonomgeving.
Voor categorie 2 geldt: bedrijven of installaties passend op bedrijfsterrein dat grenst aan wonin
gen of in daartoe aangegeven functiemengingszones waarbij geen noodzakelijke afstand dient 
te worden aangehouden.

Vanwege de grote sprong tussen categorie 4 en 5 is een categorie 4a ingevoerd. Dit betreft be 
drijven waarvan de hinderafstand op circa 300 m ligt.

Tabel B2.1

Utrechtse standaardlijst
categorieën 1
categorieën 2

afstand tot gevoelige bebouwing
0 m
0 m

categorieën 3
categorieën 4
categorieën 4a
categorieën 5
categorieën 6

40 m
100 m
300 m
500 m

1.500 m

De Utrechtse lijst kent twee categorieën van zeer lichte en lichte bedrijvigheid en installaties 
(categorie 1 en 2) die zonder problemen passen binnen de woonomgeving en passen in daartoe 
aangewezen functiemengingszones. Bij deze categorieën is in jarenlange praktijk gebleken dat 
het niet noodzakelijk is een ruimtelijke scheiding door middel van een zoneringsafstand aan te 
houden. Eventuele lichte hinder kan steeds door milieutechnische maatregelen ondervangen 
worden.
Voor de zwaardere bedrijvigheid is per categorie steeds één zoneringsafstand aangegeven, die 
ook op de plankaart wordt aangegeven. Voor deze Utrechtse standaardlijst is gekozen, vanwege 
de eenduidigheid van de relatie tussen categorie en zoneringsafstand en vanwege de gewenste
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Bijlage 2: Toelichting Staat van Bedrijfsactiviteiten

uniformiteit in systematiek van nieuwe en bestaande bestemmingsplannen binnen de gemeente 
Utrecht.

Indeling van de bedrijven op grond van hun potentiële hinderlijkheid
De VNG-afstanden tot woonbebouwing voor de diverse bedrijfstypen zijn zoveel mogelijk over
genomen in de Utrechtse Lijst van Bedrijfsactiviteiten.
Zowel de VNG-lijst als de Utrechtse Lijst van Bedrijfsactiviteiten zijn indicatief, omdat steeds de 
mogelijkheid bestaat uit diverse planologische overwegingen de aan te houden afstanden 
enigszins te wijzigen. Ook is het mogelijk op planologische gronden bedrijven te weren die op 
basis van afstandscriteria wel toegelaten kunnen worden. Dit betekent, dat niet noodzakelijk bij 
ieder bestemmingsplan exact dezelfde Lijst van Bedrijfsactiviteiten gehanteerd zal worden.
Per bestemmingsplan wordt de Utrechtse standaardlijst van bedrijfsactiviteiten afgestemd op de 
bestaande dan wel de toekomstige situatie. De bepaling van de afstanden is gebaseerd op een 
inventarisatie van milieuemissies in het plangebied en de omgeving in relatie tot de gevoelige 
functies en objecten in het plangebied en de omgeving. Het milieuaspect met de grootste hinder 
is maatgevend voor de afstand. Er kunnen kleinere afstanden voorkomen van bedrijfsactiviteiten 
waar uit ervaring is gebleken dat daarbij geen hinder optreedt. Waar deze kleinere afstanden zijn 
aangehouden wordt voorkomen dat bedrijven in de Lijst van Bedrijfsactiviteiten in een hogere 
afstandklasse worden geplaatst, zonder dat vanuit hinderoogpunt daartoe enige aanleiding is 
geweest. Het omgekeerde kan ook het geval zijn.

Differentiatie naar grootte in de bedrijfsklassen
Op diverse plaatsen in de Utrechtse Lijst van Bedrijfsactiviteiten is een nadere differentiatie van 
de indeling volgens de SBI-code toegepast. De SBI is echter niet primair bedoeld om milieuef
fecten van bedrijven te categoriseren. De Utrechtse differentiëring blijft aangehouden in verband 
met rechtszekerheidsoverwegingen.

De gebruikte afkortingen in de lijst zijn:
< kleiner dan
>= groter dan of gelijk aan
cat. categorie
i.e. inwonersequivalenten
p.c. productiecapaciteit
p.o. productieoppervlakte
u uur
d dag
j jaar

categorie-indeling
categorie 1
categorie 2

bedrijven of installaties passend binnen de woonomgeving
bedrijven of installaties passend op bedrijfsterrein grenzend aan wonin 
gen of in daartoe aangegeven functiemengingszones
bedrijven of installaties, minimumafstand tot woonwijken 40 mcategorie 3
bedrijven of installaties, minimumafstand tot woonwijken 1 00 m
bedrijven of installaties, minimumafstand tot woonwijken 300 m
bedrijven of installaties, minimumafstand tot woonwijken 500 m
bedrijven of installaties, minimumafstand tot woonwijken 1.500 m

categorie 4
categorie 4a
categorie 5
categorie 6

Bestemmingsplan Vleuten - Voorschriften2
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Zoeken in het Handelsregister pagina 1 van 1

Handelsnaam
Adres

KvK-nummer 
Vestiging

30073545
HoofdvestigingSTATIONSSTRAAT 36, 3451BZ VLEUTEN

Vestiging is opgeheven of verplaatst

30120483
HoofdvestigingSTATIONSSTRAAT 36, 3451BZ VLEUTEN

Vestiging is opgeheven of verplaatst

27128359
HoofdvestigingSTATIONSSTRAAT 36, 3451BZ VLEUTEN

Vestiging is opgeheven of verplaatst

59225033
HoofdvestigingStationsstraat 37, 3451BW Vleuten

Vestiging is opgeheven of verplaatst

30043852
HoofdvestigingSTATIONSSTRAAT 38, 3451BZ VLEUTEN

Vestiging is opgeheven of verplaatst

30043933
HoofdvestigingStationsstraat 39, 3451BW Vleuten

30246958
HoofdvestigingStationsstraat 39, 3451BW Vleuten

Vestiging is opgeheven of verplaatst

30253015
HoofdvestigingStationsstraat 40, 3451BZ Vleuten

30253897
HoofdvestigingStationsstraat 41, 3451BW Vleuten

30121229
HoofdvestigingSTATIONSSTRAAT 47, 3451BW VLEUTEN

Vestiging is opgeheven of verplaatst

61121010
HoofdvestigingStationsstraat 48, 3451BZ Vleuten

32072792
HoofdvestigingStationsstraat 49, 3451BW Vleuten

Vestiging is opgeheven of verplaatst

30029440
HoofdvestigingStationsstraat 49, 3451BW Vleuten

Vestiging is opgeheven of verplaatst

32081435
HoofdvestigingStationsstraat 49, 3451BW Vleuten

Vestiging is opgeheven of verplaatst

52983765
HoofdvestigingStationsstraat 49, 3451BW Vleuten

Volgende resultaten

GA NAAR

Toegangscode aanvragen 
Toegangscode/wachtwoord kwijt?

Bestedingenoverzicht 
Uw persoonlijke pagina

https://www.kvk.nl/handelsregister/zoekenframeset.asp?url=https://server.db.kvk.nl/w... 28-1-2015
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Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Vergunningen 
Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht 
Telefoon 030 - 286 48 02 Fax 030 - 286 44 98 
www.utrecht.nl

Kidsxpress

T.a.v.

VLEUTEN

*-VB-HZ_VBG-15-0198i*

Behandeld door Datum 29 januari 201 5

HZ_VBC-1 5-01 981 
2566435
Verklaring Bestemming en Gebruik

Doorkiesnummer
E-mail
Bijlage(n)

Leges

Ons kenmerk 
Zaaknummer 
Onderwerp34

€ 0,00

Uw kenmerk Verzonden

Uw aanvraag van 26 januari 201 5 Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte mevrouw

Naar aanleiding van uw verzoek een verklaring bestemming en gebruik af te geven met betrekking tot 
Stationsstraat 36 te Vleuten heeft onderzoek plaatsgevonden. Daaruit is het volgende gebleken.

Archiefonderzoek 
onttrekking woonruimte : Op 20 februari 2002 is onder kenmerknummer OW2020797 

onttrekkingsvergunning verleend voor het onttrekken van de gehele 
begane grond en de eerste verdieping ten behoeve van een 
praktijkruimte (tandartsenpraktijk).

: Geen vergunning aangevraagd/verleend.

: Met betrekking tot dit gebouw is geen besluit ingeschreven als 
bedoeld in artikel 5.1 8 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht.

Bouw-/omgevingsvergunning : Op 12 april 2002 onder kenmerknummer BV201 6320 vrijstelling

verleend van de voorschriften van het bestemmingsplan op grond 
van artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening voor het gebruik 
van de begane grond en eerste verdieping van het pand 
Stationsstraat 36 als tandartsenpraktijk.

: Gemeentelijk monument, niet gelegen in het gebied Beschermd 
Stadsgezicht.

: akkoord (zoals in uw aanvraag is vermeld)

: gebruik : Cultuur (gecombineerde functies)

splitsing

handhavingsbesluit

monumentale status

huisnummer(s)

Bag gegevens verblijfsobject* 
Nader gebruiksdoel

* Dit systeem is een intern hulpmiddel van de gemeente Utrecht. De 
daarin achter 'gebruik' opgenomen informatie geeft slechts globaal 
aan, of het een woon- of een niet-woongebouw betreft. Voor meer

Meer informatie over bouwen, wonen en ondernemen vindt u op de website www.utrecht.nl /baliebwo
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Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Vergunningen 
Datum
Ons kenmerk

29 januari 201 5 
HZ_VBC-1 5-01 981

gedetailleerde informatie is archiefonderzoek en een toetsing aan de 
planologische bepalingen noodzakelijk. Uit dat onderzoek blijkt wat de 
gebruiksmogelijkheden van het gebouw of het perceel zijn.

Toetsing aan planologische bepalingen
Het bestemmingsplan Vleuten (vastgesteld door de Raad op 11 juni 2009, goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten op 2 februari 2010) is van toepassing. Op grond van artikel 6 van de 
planvoorschriften is de bestemming van het perceel ‘Gemengd, GD’. Op de plankaart heeft het pand de 
aanduiding ‘(Ib2) uitsluitend voor lintbebouwing 2’ (zie bijlagen).

Het gebouw kan worden gebruikt zoals in voormelde voorschriften is aangegeven. Als het huidige feitelijke 
gebruik daarvan afwijkt kan dat, mits toegestaan, worden voortgezet. Toestemming voor het huidige 
gebruik kan bijvoorbeeld ontstaan door overgangsrecht, of doordat vrijstelling/ontheffing van de 
planologische regeling is verleend, al dan niet in combinatie met een bouw- /omgevingsvergunning.

Aanvraag
Op het aanvraagformulier heeft u ingevuld dat het huidige gebruik een tandartspraktijk is en het gewenste 
gebruik kinderopvang op de begane grond en de eerste verdieping. Hierover delen wij u het volgende 
mede.

Onderzoek
Op grond van de voorschriften van het bestemmingsplan Vleuten is het toegestaan om uitsluitend de 
begane grond te gebruiken ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen. Op de verdiepingen is wonen 
toegestaan. Voor wat betreft uw vraag of op de eerste verdieping kinderopvang is toegestaan het 
volgende. Uit onderzoek is gebleken dat in 2002 een vrijstelling is verleend om de begane grond en de 
eerste verdieping te gebruiken ten behoeve van een praktijk (tandartsenpraktijk). Een gebruik als 
kinderdagopvang is hiermee niet vergelijkbaar.

Conclusie
De begane grond van het gebouw mag worden gebruikt ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen 
(kinderopvang). Op de eerste verdieping is op grond van de voorschriften van het bestemmingsplan 
gebruikten behoeve van kinderopvang echter niet toegestaan.

Of de gemeente c.q. burgemeester en wethouders, eventueel bereid zijn om vergunning te verlenen voor 
het wijzigen van de eerste verdieping naar gebruik kinderdagverblijf, in afwijking van het 
bestemmingsplan ('handelen in strijd met de regels van ruimtelijke ordening, RO), is een vraag die niet 
binnen het kader van deze aanvraag bestemming en gebruik kan worden beantwoord. Om dit goed te 
kunnen beoordelen kunt u een aanvraag om omgevingsvergunning indienen, voor de activiteit 'handelen in 
strijd met de regels van ruimtelijke ordening (RO)'. Voor meer informatie over de omgevingsvergunning en 
het aanvraagformulier voor de omgevingsvergunning -dat u digitaal kunt samenstellen en indienen of op 
papier kunt uitprinten en opsturen- verwijzen wij u naar de landelijke website: 
www.omqevinqsloketonline.nl.

De Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen werkt ook op afspraak. Kijk op: utrecht.nl/baliebwo

http://www.omqevinqsloketonline.nl


Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
Afdeling Vergunningen 
Datum
Ons kenmerk

29 januari 201 5 
HZ.VBG-l 5-01 981

Leges
Op grond van de Legesverordening bent u voor een verklaring € 1 38,40 (Legesverordening 201 5) per 
adres verschuldigd. Dit bedrag heeft u reeds betaald door middel van iDeal.

Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders,

M. Prijs
Hoofd Vergunningen

De Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen werkt ook op afspraak. Kijk op: utrecht.nl/baliebwo
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Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Vergunningen 
Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht 
Telefoon 030 - 286 48 02 Fax 030 - 286 44 98 
www.utrecht.nl

Gemeente Utrecht

Kidsxpress 
T.a.v. mevrouw

VLEUTEN

1 5 0 19 8 1*V B H Z V B G

Behandeld door Datum 29 januari 201 5

Ons kenmerk 
Zaaknummer 
Onderwerp

Doorkiesnummer
E-mail
Bijlage(n)
Leges

HZ_VBG-l 5-01 981 
2566435
Verklaring Bestemming en Gebruik34

€ 0,00

3 0 JAN. 2015VerzondenUw kenmerk

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermeldenUw aanvraag van 26 januari 2015

Geachte mevrouw

Naar aanleiding van uw verzoek een verklaring bestemming en gebruik af te geven met betrekking tot 
Stationsstraat 36 te Vleuten heeft onderzoek plaatsgevonden. Daaruit is het volgende gebleken.

Archiefonderzoek
onttrekking woonruimte : Op 20 februari 2002 is onder kenmerknummer OW2020797 

onttrekkingsvergunning verleend voor het onttrekken van de gehele 
begane grond en de eerste verdieping ten behoeve van een 
praktijkruimte (tandartsenpraktijk).

: Geen vergunning aangevraagd/verleend.
: Met betrekking tot dit gebouw is geen besluit ingeschreven als 

bedoeld in artikel 5.1 8 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht.

Bouw-/omgevingsvergunning : Op 12 april 2002 onder kenmerknummer BV201 6320 vrijstelling
verleend van de voorschriften van het bestemmingsplan op grond 
van artikel 1 9 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening voor het gebruik 
van de begane grond en eerste verdieping van het pand 
Stationsstraat 36 als tandartsenpraktijk.

: Gemeentelijk monument, niet gelegen in het gebied Beschermd 
Stadsgezicht.

: akkoord (zoals in uw aanvraag is vermeld)
: gebruik : Cultuur (gecombineerde functies)

splitsing
handhavingsbesluit

monumentale status

huisnummer(s)
Bag gegevens verblijfsobject* 
Nader gebruiksdoel

* Dit systeem is een intern hulpmiddel van de gemeente Utrecht. De 
daarin achter 'gebruik' opgenomen informatie geeft slechts globaal 
aan, of het een woon- of een niet-woongebouw betreft. Voor meer

Meer informatie over bouwen, wonen en ondernemen vindt u op de website www.utrecht.nl/baliebwo
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Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
Afdeling Vergunningen 
Datum
Ons kenmerk

Gemeente Utrecht29 januari 201 5 
HZ_VBG-15-01981

Leges
Op grond van de Legesverordening bent u voor een verklaring € 1 38,40 (Legesverordening 201 5) per 
adres verschuldigd. Dit bedrag heeft u reeds betaald door middel van iDeal.

Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders,■

M. Pril
Ho. unnmgen/

De Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen werkt ook op afspraak. Kijk op: utrecht.nl/baliebwo

5.1,2E
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Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
Afdeling Vergunningen 
Datum
Ons kenmerk

Gemeente Utrecht29 januari 201 5 
HZ.VBG-l 5-01981

gedetailleerde informatie is archiefonderzoek en een toetsing aan de 
planologische bepalingen noodzakelijk. Uit dat onderzoek blijkt wat de 
gebruiksmogelijkheden van het gebouw of het perceel zijn.

Toetsing aan planologische bepalingen
Het bestemmingsplan Vleuten (vastgesteld door de Raad op 11 juni 2009, goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten op 2 februari 2010) is van toepassing. Op grond van artikel 6 van de 
planvoorschriften is de bestemming van het perceel ‘Gemengd, GD’. Op de plankaart heeft het pand de 
aanduiding ‘(Ib2) uitsluitend voor lintbebouwing 2' (zie bijlagen).

Het gebouw kan worden gebruikt zoals in voormelde voorschriften is aangegeven. Als het huidige feitelijke 
gebruik daarvan afwijkt kan dat, mits toegestaan, worden voortgezet. Toestemming voor het huidige 
gebruik kan bijvoorbeeld ontstaan door overgangsrecht, of doordat vrijstelling/ontheffing van de 
planologische regeling is verleend, al dan niet in combinatie met een bouw- /omgevingsvergunning.

Aanvraag
Op het aanvraagformulier heeft u ingevuld dat het huidige gebruik een tandartspraktijk is en het gewenste 
gebruik kinderopvang op de begane grond en de eerste verdieping. Hierover delen wij u het volgende 
mede.

Onderzoek
Op grond van de voorschriften van het bestemmingsplan Vleuten is het toegestaan om uitsluitend de 
begane grond te gebruiken ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen. Op de verdiepingen is wonen 
toegestaan. Voor wat betreft uw vraag of op de eerste verdieping kinderopvang is toegestaan het 
volgende. Uit onderzoek is gebleken dat in 2002 een vrijstelling is verleend om de begane grond en de 
eerste verdieping te gebruiken ten behoeve van een praktijk (tandartsenpraktijk). Een gebruik als 
kinderdagopvang is hiermee niet vergelijkbaar.

Conclusie
De begane grond van het gebouw mag worden gebruikt ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen 
(kinderopvang). Op de eerste verdieping is op grond van de voorschriften van het bestemmingsplan 
gebruik ten behoeve van kinderopvang echter niet toegestaan.

Of de gemeente c.q. burgemeester en wethouders, eventueel bereid zijn om vergunning te verlenen voor 
het wijzigen van de eerste verdieping naar gebruik kinderdagverblijf, in afwijking van het 
bestemmingsplan ('handelen in strijd met de regels van ruimtelijke ordening, RO), is een vraag die niet 
binnen het kader van deze aanvraag bestemming en gebruik kan worden beantwoord. Om dit goed te 
kunnen beoordelen kunt u een aanvraag om omgevingsvergunning indienen, voor de activiteit 'handelen in 
strijd met de regels van ruimtelijke ordening (RO)’. Voor meer informatie over de omgevingsvergunning en 
het aanvraagformulier voor de omgevingsvergunning -dat u digitaal kunt samenstellen en indienen of op 
papier kunt uitprinten en opsturen- verwijzen wij u naar de landelijke website: 
www.omqevinasloketonline.nl.

De Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen werkt ook op afspraak. Kijk op: utrecht.nl/baliebwo

http://www.omqevinasloketonline.nl


Vergaderverslag
Bijeenkomst
Datum
Tijdstip
Plaats

Verslag door 
Datum verslag 
Verzonden aan 
Vervolg

Toetsteam overleg 
24 februari 201 5 
09:00

24 februari 201 5
Toetsteam 
3 maart 2015S2

Agendapunten

1. Verslag;
2. Actielijst;
3. Nieuwe plannen;
4. Rondvraag

Deelnemers

(JZA), 
(STeM),

(VC), (VCO), (Remo), (Midu),
(EZ); (voorzitter)

Afwezig

(JZA),

Verslag

1 Verslag van 1 7 februari 201 5
Het verslag wordt goedgekeurd

2 Actielijst

2.1 A. van Ostadelaan 40
Remu: het autoparkeren is, vanwege de uitbreiding <1.500m2, akkoord. Voor fietsparkeren moeten 
echter 10 extra fietsparkeerplaatsen worden toegevoegd. De aanvrager heeft hiervoor nog geen 
oplossing aangedragen.
MiDu: de aanvrager heeft zelf met een quickscan aangegeven dat mogelijk vleermuizen aanwezig 
zijn. Hier moet nader onderzoek door de initiatiefnemer worden gedaan. Niet akkoord.
Aanhouden

2.2 Lundlaan 4
Remu: de aanvrager moet garanderen dat gedurende 8 jaar 1 5 parkeerplaatsen worden gerealiseerd 
en kunnen worden gebruikt. Dit kunnen parkeerplaatsen bij het militair hospitaal of in het 
transferium zijn.
V.w.b. de compensatie van de 2 bomen moet het advies van
Aanhouden

worden afgewacht.

2.3 Vlampijpstraat 143 
Akkoord

2.4 Oranjelaan 8
Dit plan is in het gebiedsteam besproken.
Er moet nog naar het parkeren worden gekeken. De beoordeling daarvan is afhankelijk van het 
aantal behandelkamers, maar de precieze indeling is niet duidelijk. Daarover moet de aanvrager 
nog duidelijkheid geven.
Aanhouden

5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E

5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E

5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E



2.5 Nijverheidsweg 29
VGO: nog in afwachting van aanvullende info 
Aanhouden

2.6 Enghlaan 6a
Remo: het parkeren is akkoord onder de voorwaarde dat het sporten buiten de openingstijden van 
het KDV plaatsvindt.
Aanhouden

2.7 Terwijde, scherf 16 naast Hof ter Weijdeweg 
Remo moet nog adviseren 
Aanhouden

3 Nieuwe plannen

3.1 Biltstraat 90 en 92
HZ_WABO-l 4-2991 8
De condensor staat er al. Wegens het hek dat rondom de condensator geplaatst is, is het plan 
strijdig.
SteM: deze voorziening past bij een detailhandelsvestiging, dus akkoord.
MiDu: eventuele geluidsoverlast zal d.m.v. de Barimmelding worden geregeld.
Akkoord

3.2 Koeriersterslaan 101 
HZ_WABO-l 5-02603
Remo: v.w.b. het parkeren ontbreekt de informatie. Dus voorlopig niet akkoord.
Is het parkeren in openbare ruimte voldoende of niet?
SteM: de aanvraag moet concreter worden gemaakt. Ligt de nadruk op ‘eten’ of ‘drinken’? En gaat 
er ook (overdag) zalenverhuur plaatsvinden?
MiDu: het gaat van 1 naar 2 afzonderlijke horecagelegenheden. Beiden moeten een melding i.h.k.v. 
het Activiteitenbesluit indienen: één voor verandering en de ander voor een nieuwe 
horecagelegenheid.

in de vergunning moet de voorwaarde opgenomen worden dat parkeren op eigen terrein moet 
plaatsvinden 
Aanhouden

3.3 Smaragdplein 230 
HZ_WABO-l 5-02859
In het winkelcentrum is planologisch alleen detailhandel toegestaan. Een zonnestudio is 
dienstverlening en dus strijdig.
SteM: er moet terughoudend worden omgegaan met het toestaan van niet-detailhandelsvestigingen 
in het winkelcentrum. Leegstand moet echter worden voorkomen. Vandaar positief over het plan.
EZ: positief 
Remo: positief
MidU: er moet een melding i.h.k.v. het Activiteitenbesluit worden ingediend.
Akkoord

3.4 Stationsstraat 36 
HZ_WABO-l 5-03991
De bgg heeft een maatschappelijke bestemming en is passend. De verdieping echter niet. Het 
betreft een toename met 1 3 kinderen.
EZ: BSO is positief
Remo: voor het parkeren is niet voldoende info. Nu bekend is dat het een toename met 1 3 kinderen 
betreft, kan met die info worden geadviseerd.
Aanhouden

5.1,2E



3.5 Nabij Kanaalweg 89 
HZ.WABO-l5-3309 
Aanvraag is ingetrokken

4 Rondvraag

4.1 Herenweg 60-62 
WABO-14-27984
Deze aanvraag is al eerder in het Toetsteam besproken. Deze was toen akkoord, na wijzing van het 
plan waarbij 2 woningen aan de straatzijde werden gerealiseerd. De indeling van het pand is 
enigszins gewijzigd, maar dit uitgangspunt blijft overeind. Vandaar positief.
Akkoord

4.2 Hogelanden WZ 82 
WABO-14-18957
Dit plan is eerder in het Toetsteam negatief beoordeeld omdat het woningbouw op een 
binnenterrein betrof. Nu heeft de aanvrager aangegeven dat nieuw overleg met 
heeft plaatsgevonden. is nog op vakantie. Hij zal dit met overleggen.

4.3 Opmerking mbt parkeren
Het komt te vaak voor dat de parkeernormen in het Toetsteam niet kunnen worden beoordeeld 
omdat de info die aan het Toetsteam wordt voorgelegd niet compleet is. Dat is jammer van de tijd. 
Uit de aanvraag moet voldoende duidelijk zijn welke oppervlaktes de aanvraag betreft, welke 
functies worden gevestigd e.d.. Van het Toetsteam kan niet worden verwacht dat dit door hen 
wordt uitgezocht. zal hiervoor aandacht vragen in haar vakgroepoverleg.

Actielijst

GereedNr Datum Actie Wie

Adriaen van Ostadelaan 401 03-02-2015 VGO/JZA 03-03-2015

Lu nd laan 42 10-02-2015 VGO 03-03-2015

Oranjelaan 83 10-02-2015 VGO 03-03-2015

Nijverheidsweg 294 17-02-2015 VGO 03-03-2015

Enghlaan 6 A5 17-02-2015 VGO 03-03-2015

Terwijde, scherf 16 naast Hof ter Weydeweg 117-02-2015 Remo 03-03-20156

Koeriersterslaan24-02-2015 EZ 03-03-20157

24-02-2015 Stationstraat 36 Remo 03-03-20158

5.1,2E

5.1,2E 5.1,2E

5.1,2E



Vergaderverslag
Bijeenkomst
Datum
Tijdstip
Plaats

Verslag door 
Datum verslag 
Verzonden aan 
Vervolg

Toetsteam overleg 
03maart 201 5 
09:00

03maart 201 5
Toetsteam 
1 7 maart 201 5U22

Agendapunten

1. Verslag;
2. Actielijst;
3. Nieuwe plannen;
4. Rondvraag

Deelnemers

(VC), (VCO),
(voorzitter)

(| D, (Midu), (STeM),
(EZ);

Afwezig

(JZA)

Verslag

1 Verslag van 24 februari 201 5 
Het verslag wordt goedgekeurd

2 Actielijst

2.1 A. van Ostadelaan 40 
Aanhouden

2.2 Lundlaan 4 
Aanhouden

2.3 Oranjelaan 8
VGO: de aanvrager heeft additionele informatie doorgestuurd m.b.t. het aantal behandelkamers dat 
de voormalige tandartspraktijk in gebruik had.
Remo: gaat na of de parkeeronderbouwing naar aanleiding hiervan voldoet.
Aanhouden

2.4 Nijverheidsweg 29
VGO: nog in afwachting van aanvullende info. 
Aanhouden

2.5 Enghlaan 6a
VGO: het gaat hier om huisnummer 6, niet 6a. Dit plan wordt vanmiddag, 3 maart, in het GT 
besproken.

Aanhouden

2.6 Terwijde, scherf 16 naast Hof ter Weijdeweg
Remo: akkoord met de aangeleverde onderbouwing. Dit is bilateraal met de 
casemanager kortgesloten.
Akkoord
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2.7 Koeriersterlaan 101
EZ: het betreft hier geen vergaderruimte, maar een restaurant. De aanvraag voldoet aan 
de parkeernorm. Er moet wel expliciet in de vergunning een voorwaarde opgenomen 
worden dat er niet op het gras geparkeerd mag worden maar in de openbare ruimte 
(op de Koeriersterlaan) , net zoals bij restaurant 
ondernemer -vooraf- op de hoogte van de beperkte parkeermogelijkheden nabij dit 
pand.
Akkoord

het geval is. Hierdoor is

2.8 Stationsstraat 36
EZ: het aantal behandelkamers van de voormalige tandarts voldoet voor de BSO. 
Ook aan de parkeernorm wordt voldaan. De norm voor behandelkamers bij een 
tandartspraktijd ligt hoger dan die van een BSO. Derhalve past.
Akkoord

3 Nieuwe plannen

3.1 Koekoekstraat 38 
HZ_WABO-l 5-01 563
het verbouwen van een bedrijf naar vijf woningen 
VGO

STeM: de aanbouw aan de achterzijde wordt deels vervangen en er worden 4 woningen 
(hoofdgebouwen) op het binnen terrein gerealiseerd (waar alleen bijgebouwen toegestaan zijn). Dit 
is een intensivering van het binnenterrein. Deze ontwikkeling heeft negatieve ruimtelijke gevolgen 
en is niet gewenst.
Midu: 62db geluid op de gevel t.b.v. het bouwbesluit.
Niet akkoord

3.2 Hooft Graafland straat 2A 
HZ_WABO-l 5-02205
het verbouwen van een buurthuis tot 29 woningen 
VGO

STeM: in het GT besproken: akkoord. De initiatiefnemer heeft inspraak sessies gehouden in de 
buurt. Participatie is dus georganiseerd/gehouden.
Midu: akoestisch onderzoek is vereist: het pand bevindt zich in de zone van de Rijksweg Al 2. 
EZ: vanmiddag, 3 maart, wordt dit plan in het GT nogmaals ingebracht en besproken.
Remo: de parkeerbalans is akkoord.
Aanhouden

3.3 Beneluxlaan 4 (gaat om nummer 2, 4, 6)
HZ_WABO-l 5-05086
het verbouwen van een kantoorpand naar een schoolgebouw 
VGO

Midu: het akoestisch rapport moet nog worden aangeleverd, dit is destijds in het GT al aangegeven. 
Het GT is verder akkoord met deze ontwikkeling.
VG: er moet getoetst worden of de school binnen een straal van 50m van de weg ligt. Ook moet het 
aantal verkeersbewegingen per etmaal nagegaan worden. Als dat meer dan 10.000 mvt/et is, dan is
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het gemeentelijke beleid t.a.v. gevoelige bestemmingen van toepassing.
STeM: Er staat een flink aantal bijgebouwen (fietsenstalling) op de tekeningen, maar niet op de 
originele tekeningen. Derhalve kan er niet gekruimeld worden, dan wordt dit een uitgebreide 
Wabo-procedure. Tevens moet er een planschade overeenkomst opgesteld worden voor de 
bovengelegen appartementen.
VGO: neemt contact op met de aanvrager om met spoed een akoestisch rapport aan te laten leveren 
en om na te laten gaan of de fietsenstallingen echt bouwwerken zijn. Wellicht zijn fietsklemmen een 
optie.
Remo: checkt het aantal motorvoertuigbewegingen op de Beneluxlaan.
Aanhouden

3.4 Kanaalstraat 107
HZ.WABO-l5-04285
het vestigen van een (koffie) winkel met ondergeschikte horeca 
VGO

EZ: deze aanvraag voldoet aan de voorwaarden waaronder ondergeschikte horeca mogelijk is bij 
een winkel.
Akkoord

3.5 Zandhofsestraat 2 bis A 
HZ_WABO-l 5-0091 5
het wijzigen van het gebruik van woning naar winkel 
VGO

EZ: er is nog geen advies van de EZ adviseur ontvangen. Aanhouden.
STeM: functiemenging is een mogelijkheid, maar deze ontwikkeling is meer dan in het 
bestemmingsplan is opgenomen.
Remo: geen advies ontvangen van de behandelend adviseur. Maar het gaat om een ontwikkeling 
<1 500m2 in een betaald parkeren gebied.
Aanhouden voor EZ

3.6 Kennedylaan 9
HZ_WABO-l 5-03939
het gebruiken van de 2e verdieping van het pand ten behoeve van maatschappelijke doeleinden 
VGO

Midu: gezien de externe veiligheid wordt geadviseerd geen bejaarden, kinderen toe te staan op de 
verdieping.
EZ: het gaat m.n. om vergaderen. Waarom wordt er geen “zalenverhuur” aangevraagd, dan is het 
aspect externe veiligheid geen aandachtspunt meer.
Binnen een maatschappelijke doeleinde bestemming is dit mogelijk, maar niet gewenst.
VGO: er wordt contact opgenomen met de aanvrager om de aanvraag aan te passen.
Aanhouden EZ/STeM

3.7 Gageldijk 211a 
WABOJA-1 5-00144
het wijzigen van het gebruik van een bedrijfswoning naar een burgerwoning met bijgebouw 
VGO

STeM: het gaat om een stuk grasland langs de Gageldijk dat een agrarische bestemming heeft. Het 
stukgrond is echter te klein om een rendabel agrarisch bedrijf te exploiteren. Stedenbouwkundig 
past de aanvraag. Wel adviseert STeM om de agrarische bestemming van het perceel af te halen.
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het volume van het huis wordt kennelijk groter dan 600m3, waaraan de huizen aan de 
Gageldijk maximaal aan mogen voldoen. Nagaan of dit wordt toegestaan.
Remo: parkeren alleen op eigen terrein.
Midu: akoestisch onderzoek nodig.
Aanhouden

3.8 Admiraal van Gentstraat 11
WABOJA-1 5-01253
het wijzigen van het gebruik van hotel naar wonen 
VGO

EZ/STeM: ontwikkeling past tussen de andere woningen. Akkoord. 
Remo: akkoord.
Akkoord

3.9 Cornelis Houtmanstraat 1 7
WABOJA-1 5-04237
het bouwen van een dakopbouw en het splitsen in 09 appartementen 
VGO

STeM: het toevoegen van een 3e bouwlaag is mogelijk omdat deze naar achteren gesitueerd wordt 
(teruggelegen).
Midu: het pand bevindt zich in de geluidszone Oosterspoorbaan/Sartreweg. Akoestisch onderzoek 
is vereist.
Remo: er moet nog nagegaan worden of de parkeerbalans akkoord is, dan wel dat parkeren 
gerealiseerd kan worden omdat er 9 appartementen gecreëerd worden .
Aanhouden.

3.10 Rijksstraatweg 21A (achter op het terrein) te De Meern 
HZ_WABO-l5-00496 
het bouwen van garages 
VGO

STeM: | heeft een grondregeling getroffen. Voor deze locatie gaat het stedenbouw plan uit van 
woningbouw. Dit plan past niet in het stedenbouwkundig plan.
VGO: nagaan of het restaureren van auto’s hobbymatig dan wel bedrijfsmatig is.

en Bureau NegenTien om na te gaan of dit initiatief het 
realiseren van de woningbouwplannen in Park Rijnvliet beïnvloedt of niet.
Aanhouden

contact opnemen met

3.11 Bosboomstraat 1
HZ.WABO-14-29994
het bouwen van een gebouw bij een ziekenhuis ten behoeve van dialyse en eerstelijnszorg en
het kappen van 23 bomen
VGO

VGO: het plan past in het bestemmingsplan, maar is aan het Toetsteam voorgelegd om na te gaan 
of er niets vergeten is.
Midu: er zijn al zienswijzen binnengekomen m.b.t. het kappen van de bomen.

de vaste boomadviseur van SW zal nagaan of de bomenkap gecompenseerd moet worden. VGO 
zal de opmerking van Midu meenemen naar JZA ter afhandeling van de zienswijzen.
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Remo: parkeren wordt nog nagegaan 
Aanhouden

4 Rondvraag
Er zijn geen vragen deze week.

Actielijst

GereedNr Datum Actie Wie
Adriaen van Ostadelaan 401 03-02-2015 VGO/JZA 10-03-2015

Lu nd laan 42 10-02-2015 VGO 10-03-2015

Oranjelaan 83 10-02-2015 VGO/Remo 10-03-2015

Nijverheidsweg 294 17-02-2015 VGO 10-03-2015

Enghlaan 65 17-02-2015 VGO 10-03-2015

Hooft Graaflandstraat 2a03-03-2015 EZ 10-03-20157

Beneluxlaan 2-603-03-2015 Remo 10-03-20158

Zandhofsestraat 2 bis A03-03-2015 EZ 10-03-20159

Kennedylaan 903-03-2015 EZ/STeM 10-03-201510

Gageldijk 211a03-03-2015 VGO 10-03-20151 1

Cornelis Houtmanstraat 1703-03-2015 Remo 10-03-201512

Rijksstraatweg 21A (achter op het terrein) te 
Meern

03-03-2015 VGO 10-03-20151 3

Bosboomstraat 103-03-2015 Remo 10-03-201514
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Gegevens bevoegd gezag
Referentienummer Datum ontvangst

AanvraaggegevensFormulierversie
2014.01

Let op: vul het formulier alstublieft volledig in.

Aanvraagnummer

Aanvraagnaam

Uw referentiecode

Ingediend op

Projectomschrijving

Gefaseerd

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Bijlagen

Kosten

Nawoord en ondertekening
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Aanvrager bedrijfFormulierversie
2014.01

1 Bedrijf

KvK-nummer

Vestigingsnummer

RCcis (31/Statutaire naam

Handelsnaam

2 Contactpersoon

d Man 
|X Vrouw

Geslacht

Voorletters

Voorvoegsels

Achternaam

I
Functie

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode

Huisnummer

Huisletter
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Huisnummertoevoeging

Straatnaam

LAW^gdUvVWoonplaats

Adres

4 Correspondentieadres

Adres

ULeAX^ey\

5 Contactgegevens

Telefoonnummer

Faxnummer

keek - - ccruE-mailadres

Adres berichtenbox
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LocatieFormulierversie
2014.01

1 Locatieaanduiding

Locatie waar de werkzaamheden 
plaatsvinden

P? Adres
f~ Kadastraal perceelnummer 
f Locatie op Noordzee, Waddenzee of IJsselmeer

2 Adres

&2-Postcode

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

^ s-U^arxVStraatnaam

Plaatsnaam

f-" Ja > Specificeer hieronder de locatie(s) 
1^ Nee

Gelden de werkzaamheden in deze 
aanvraag/melding voor meerdere 
adressen of percelen?

Specificatie locatie

Toelichting op locatie

3 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente

Kadastrale gemeente

Kadastrale sectie
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Kadastraal perceelnummer

Bouwplannaam

Bouwnummer

Gelden de werkzaamheden in deze 
aanvraag/melding voor meerdere 
adressen of percelen?

Specificatie locatie

r Ja
Nee

Toelichting op locatie

4 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel f~ U bent eigenaar van het perceel 
P U bent erfpachter van het perceel 
F U bent huurder van het perceel 
P Anders

i-l-pl ^pcit/v-V om

e-a-'T

Uw belang bij deze aanvraag

5 Aanvulling locatieaanduiding

RD coördinaten

X-coördinaat

Y-coördinaat

UTM ED50 coördinaten

r 31 
P 32

UTM-zone

N-coördinaat

E-coördinaat

ETRS89 / WGS84 Coördinaten

P Graden.decimale graden 
P Graden.minuten.decimale minuten 
P Graden.minuten.seconden.decimale seconden

Invoerwijze

Lengte

Breedte

Kilometerraai

Rivier of kanaal

Kilometering
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P Noorden (N) 
T Zuiden (Z) 
P Oosten (O) 
p Westen (W) 
P Links (Li)
P Rechts (Re)

Zijde

6 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie
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