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Tesstraat 27, 6657 CM   
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Projectinformatie 
 
Algemene gegevens 
 

: In Maas en Waal gelegen voormalig fabriekscomplex, welke wordt 
aangeboden ter verhuur, waarbij er diverse mogelijkheden zijn. Het 
minimaal te huren oppervlakte bedrijfsruimte bedraagt 1.500 m². 
Bouwjaar 1974. Diverse loadingdocks aanwezig. Parkeerplaatsen 
op eigen terrein. 
 

Locatie                                                                                                                                                     
 

: Tesstraat 27, 6657 CM Boven-Leeuwen (BOG) 

Bereikbaarheid 
 

: Goed bereikbaar. 

Parkeermogelijkheden : Parkeerplaatsen op eigen terrein.  
 

Oppervlakte 
 

: Bedrijfshalruimte  
Kantoorruimte bgg 
Kantoorruimte 1e verd. 
Showroom 1e verd.  

circa 6.515 m² VVO 
circa    170 m² VVO 
circa    281 m² VVO 
circa 1.525 m² VVO 

    
   
Opleveringsniveau en 
voorzieningen 
 

: De ruimten worden in huidige staat opgeleverd.  

Huurtermijn 
 

: Minimale huurperiode van 1 jaar. 

Huurbetaling 
 

: Per maand vooruit. 

Huurgarantie 
 
 

: Ter grootte van drie maanden betalingsverplichting inclusief 
B.T.W. en servicekosten. 
 

Huurindexatie 
 
 

: Conform het consumentenprijsindexcijfer (CPI), reeks "alle 
huishoudens" basisjaar 2006 = 100, zoals gepubliceerd door het 
CBS. 
 

Huurprijs 
 

: Bedrijfsruimte € 17,50  per m² per jaar  exclusief BTW en 
servicekosten. 
Kantoorruimte € 35,- per m² per jaar exclusief BTW en 
servicekosten. 
 

Koopsom : Prijs op aanvraag 
 

Aanvaarding : In overleg 
 

Servicekosten :  
 



 

. 

 
 

Bijzonderheden 
 

: Huurovereenkomst conform model ROZ (Raad voor Onroerende 
Zaken), zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van 
Makelaars in onroerende goederen. 
 

Nadere informatie 
en/of bezichtiging 
 

: Hans Janssen Bedrijfsmakelaars 
 
J.H.A.  Janssen 
 
St. Canisiussingel 19H 
6511 TE NIJMEGEN 
 
Postbus 1041 
6501 BA NIJMEGEN 
 
Tel:   024-3 244 244 
Fax : 024-3 245 245 
 
Internet: www.hansjanssenbedrijfsmakelaars.nl  
E-mail  : bog@hansjanssen.nl  
 
 

De vermelde informatie in deze brochure is van algemene aard en is niet meer dan een 
uitnodiging om in onderhandeling te treden. 
De inhoud van deze informatie is door ons met zorg en in samenspraak met onze 
opdrachtgever samengesteld uit ons beschikbare bescheiden. Mocht u naar aanleiding van 
het lezen van deze informatie het idee hebben iets te missen en/of andere vragen hebben, 
schroomt u dan niet om contact met ons op te nemen. Aan deze informatie kunnen geen 
rechten ontleend worden. Wijzigingen in de gegevens zijn voorbehouden. 
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Foto’s 
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Omgeving / Plattegrond 
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Kadaster 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: hjm

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 29 augustus 2014
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WML00&sectie=H&perceelnummer=48&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=f8UDCbbhnQOYTeAOVYI4&referentie=hjm
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWN00&sectie=B&perceelnummer=5042&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=f8UDCbbhnQOYTeAOVYI4&referentie=hjm
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWN00&sectie=B&perceelnummer=4556&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=f8UDCbbhnQOYTeAOVYI4&referentie=hjm
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWN00&sectie=B&perceelnummer=4557&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=f8UDCbbhnQOYTeAOVYI4&referentie=hjm
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWN00&sectie=B&perceelnummer=4804&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=f8UDCbbhnQOYTeAOVYI4&referentie=hjm
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWN00&sectie=B&perceelnummer=4803&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=f8UDCbbhnQOYTeAOVYI4&referentie=hjm
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWN00&sectie=B&perceelnummer=4734&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=f8UDCbbhnQOYTeAOVYI4&referentie=hjm
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWN00&sectie=B&perceelnummer=5210&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=f8UDCbbhnQOYTeAOVYI4&referentie=hjm
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWN00&sectie=B&perceelnummer=5211&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=f8UDCbbhnQOYTeAOVYI4&referentie=hjm
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWN00&sectie=B&perceelnummer=4507&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=f8UDCbbhnQOYTeAOVYI4&referentie=hjm
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWN00&sectie=B&perceelnummer=5231&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=f8UDCbbhnQOYTeAOVYI4&referentie=hjm
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWN00&sectie=B&perceelnummer=4559&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=f8UDCbbhnQOYTeAOVYI4&referentie=hjm
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWN00&sectie=B&perceelnummer=5020&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=f8UDCbbhnQOYTeAOVYI4&referentie=hjm
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWN00&sectie=B&perceelnummer=4754&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=f8UDCbbhnQOYTeAOVYI4&referentie=hjm
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWN00&sectie=B&perceelnummer=4708&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=f8UDCbbhnQOYTeAOVYI4&referentie=hjm
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWN00&sectie=B&perceelnummer=4621&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=f8UDCbbhnQOYTeAOVYI4&referentie=hjm
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWN00&sectie=B&perceelnummer=5335&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=f8UDCbbhnQOYTeAOVYI4&referentie=hjm
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Bestemmingsplan 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



parkeervoorzieningen.e. 

4.2 Bouwregels

4.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

gebouwen mogen uitsluitend in binnen een bouwvlak worden gebouwd;a. 
het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;b. 
de bouwhoogte mag niet meer dan 3,5 m bedragen.c. 

4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte niet meer dan 2,5 m mag bedragen.

Artikel 5 Bedrijventerrein
5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten die staan vermeld in de categorie 1 en 2 van de Lijst van bedrijven, met
uitzondering van geluidzoneringsplichtige inrichtingen, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van
bedrijventerrein - 1';

a. 

het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten die staan vermeld in de categorie 2 en 3.1 van de Lijst van bedrijven, met
uitzondering van geluidzoneringsplichtige inrichtingen, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van
bedrijventerrein - 2';

b. 

het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten die staan vermeld in de categorie 2 t/m 3.2 van de Lijst van bedrijven, met
uitzondering van geluidzoneringsplichtige inrichtingen, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van
bedrijventerrein - 3';

c. 

het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten die staan vermeld in de categorie 1 t/m 3.2 van de Lijst van bedrijven, met
uitzondering van geluidzoneringsplichtige inrichtingen, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van
bedrijventerrein - 4';

d. 

het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten die staan vermeld in de categorie 1 t/m 3.1 van de Lijst van bedrijven, met
uitzondering van geluidzoneringsplichtige inrichtingen, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van
bedrijventerrein - 5';

e. 

het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten die staan vermeld in de categorie 1 van de Lijst van bedrijven, met
uitzondering van geluidzoneringsplichtige inrichtingen, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van
bedrijventerrein - 6';

f. 

productiegebonden detailhandel, met uitzondering van detailhandel in voedings- en genotmiddelen;g. 
een internetwinkel met opslag en verzending;h. 
bedrijfswoningen, ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';i. 
bedrijfswoningen, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - bedrijfswoningen onder voorwaarden',
uitsluitend indien wordt voldaan aan het bepaalde in 5.2.3 sub b;

j. 

een inpandige bedrijfswoning, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - inpandige bedrijfswoning';k. 
kamerbewoning op de verdieping, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - kamerbewoning';l. 
meerdere bedrijfswoningen, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - bedrijfswoningen', met dien
verstande dat per bedrijfsperceel maximaal 1 bedrijfswoning is toegestaan;

m. 

de uitoefening van een beroep aan huis in een bedrijfswoning, met dien verstande dat maximaal 40% van de
vloeroppervlakte van de bedrijfswoning en bijbehorende bouwwerken mag worden gebruikt ten behoeve van het beroep
aan huis, met een maximum van 80 m2.

n. 

een ambachtelijk bedrijf, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - ambachtelijk bedrijf';o. 
een antennemast, ter plaatse van de aanduiding 'antennemast';p. 
detailhandel in grove bouwmaterialen, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - detailhandel in
grove bouwmaterialen';

q. 

dienstverlening, ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening';r. 
grootschalige detailhandel, ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel grootschalig';s. 
een jachtenbouwbedrijf, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - jachtenbouw';t. 
kantoren, ter plaatse van de aanduiding 'kantoor';u. 
een las- en montagebedrijf, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - las- en montagebedrijf';v. 
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een lpg-vulpunt, ter plaatse van de aanduiding 'vulpunt lpg';w. 
een meubelmakerij, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - meubelmakerij';x. 
een meubelspuiterij, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - meubelspuiterij';y. 
een motorbrandstoffenverkooppunt met lpg, ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg';z. 
een ondergeschikt horecabedrijf, ter plaatse van de aanduiding 'horeca';aa. 
opslag, ter plaatse van de aanduiding 'opslag';ab. 
perifere detailhandel. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel perifeer';ac. 
een puinbreker, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - puinbreker';ad. 
een schuilgelegenheid met een maximale oppervlakte van 15 m2, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van
agrarisch - schuilgelegenheid';

ae. 

een sportcentrum, ter plaatse van de aanduiding 'sportcentrum';af. 
een supermarkt, ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt';ag. 
een transportbedrijf, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - transportbedrijf';ah. 
een verffabriek, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - verffabriek';ai. 
de verkoop van dierenkliniekproducten, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - verkoop van
dierenkliniekproducten';

aj. 

de verkoop van diervoeders, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - verkoop van
diervoeders';

ak. 

met de daarbij behorende:

wegen en paden;al. 
groenvoorzieningen;am. 
water en voorzieningen voor de waterhuishouding;an. 
parkeervoorzieningen;ao. 
terreinen;ap. 
evenementen, met dien verstande dat maximaal 4 evenementen per kalenderjaar zijn toegestaan met een duur per
evenement van maximaal 7 dagen inclusief opbouwen en afbreken.

aq. 

5.2 Bouwregels

5.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;a. 
de oppervlakte van een bouwperceel mag niet meer bedragen dan 5.000 m2, met uitzondering van bouwpercelen die op
het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan een grotere oppervlakte hebben;

b. 

het bebouwingspercentage mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum
bebouwingspercentage (%)' is aangegeven.

c. 

5.2.2 Gebouwen, geen woningen zijnde

Voor het bouwen van gebouwen, geen woningen zijnde gelden de volgende bepalingen:

gebouwen dienen minimaal 3 m achter de voorgevel van de bedrijfswoning gebouwd te worden, tenzij sprake is van een
inpandige bedrijfswoning;

a. 

tenminste 1 gevelzijde van de bedrijfsgebouwen dient te worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn' dan
wel maximaal 3 m daarachter, indien deze wordt aangegeven op de verbeelding, met dien verstande dat deze bepaling
niet geldt op het bedrijventerrein in Maasbommel;

b. 

de minimale afstand tot de zijdelingse perceelgrens bedraagt 3 m;c. 
de goothoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m)' is aangegeven;d. 
de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' is aangegeven.e. 

5.2.3 Bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:

bedrijfswoningen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning', waarbij per aanduiding
'bedrijfswoning' maximaal 1 bedrijfswoning is toegestaan, met dien verstande dat:

ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' het aantal niet meer mag bedragen dan is1. 

a. 
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aangegeven;
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - bedrijfswoningen' meerdere bedrijfswoningen
mogen worden gebouwd maar niet meer dan 1 per bedrijfsperceel;

2. 

ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - bedrijfswoningen' de voorgevel van de
bedrijfswoningen dient te worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn' dan wel maximaal 3 m
daarachter;

3. 

ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - bedrijfswoningen onder voorwaarden' zijn uitsluitend
bedrijfswoningen toegestaan indien ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 1' een gebouw met een
breedte van minimaal 15 m, een lengte van minimaal 30 m en een bouwhoogte van minimaal 5,5 m is gebouwd, met
dien verstande dat per bedrijfsperceel maximaal 1 bedrijfswoning is toegestaan;

b. 

de maximale oppervlakte van een bedrijfswoning mag buiten de aanduiding 'bedrijfswoning' 20% van de oppervlakte
van de aanduiding 'bedrijfswoning' bedragen;

c. 

de goothoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m)' is aangegeven;d. 
de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' is aangegeven;e. 
de inhoud mag ter plaatse van de aanduiding 'maximum inhoud' niet meer bedragen dan is aangegeven;f. 
de minimale afstand tot zijdelingse perceelgrens bedraagt 3 m, met dien verstande dat indien sprake is van een
inpandige bedrijfswoning en de bestaande afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens is kleiner, dan
is deze kleinere afstand ook van toepassing voor de inpandige bedrijfswoning.

g. 

5.2.4 Bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken, niet zijnde overkappingen en carports, bij bedrijfswoningen gelden de
volgende bepalingen:

de maximale goothoogte bedraagt 4 m;a. 
de maximale bouwhoogte bedraagt 6 m;b. 
de minimale afstand tot de voorgevellijn van de woning bedraagt 3 m;c. 
de maximale gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken, niet zijnde overkappingen en carports, bedraagt:d. 

   totale oppervlakte per bouwperceel  maximale gezamenlijke oppervlakte  
   tot 300 m2  60 m2  
   van 300 tot 500 m2  80 m2  
   van 500 tot 750 m2  90 m2  
   van 750 tot 1000 m2  100 m2  
   van 1000 m2 en meer  150 m2  

5.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:

de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 m bedragen;a. 
voor overkappingen, niet zijnde carports geldt dat de maximale bouwhoogte 3 m bedraagt, met dien verstande dat de
maximale oppervlakte 30 m2 bedraagt en de overkapping niet voor de voorgevellijn is toegestaan;

b. 

ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 2' zijn vlaggenmasten toegestaan, met dien verstande dat
de maximale bouwhoogte 8 m bedraagt;

c. 

ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 3' is op de perceelgrens van het zij- en achtererf een
brandwerende voorziening toegestaan met een bouwhoogte van 6 m;

d. 

ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 4' mag de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen
maximaal 4 m bedragen;

e. 

de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2,5 m bedragen.f. 

5.2.6 Carports

Voor het bouwen van carports, gelden de volgende bepalingen:

de maximale bouwhoogte van een carport bedraagt 3 m, met dien verstande dat de maximale oppervlakte 20 m2

bedraagt;
a. 

de carport is tot maximaal 25% van de diepte van de gronden voor de voorgevellijn toegestaan tot een maximum van 1
meter.

b. 
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5.3 Afwijken van de bouwregels

5.3.1 Bebouwingspercentage

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 5.2.1 sub c ten behoeve van
het verhogen van de maximale bebouwingspercentage tot maximaal 80%, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

het geen zodanige verkeersaantrekkende activiteiten betreft die kunnen leiden tot een nadelige beïnvloeding van de
normale afwikkeling van het verkeer;

a. 

er wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;b. 
de verhoging van de maximale bebouwingspercentage niet leidt tot milieuhygiënische bezwaren;c. 
het stedenbouwkundig gezien wordt ingepast in de omgeving.d. 

5.3.2 Oppervlakte bouwperceel

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 5.2.1 sub b voor het vergroten
van de gezamenlijke oppervlakte van het bouwperceel tot maximaal 10.000 m2 per bedrijf, met dien verstande dat aangetoond
dient te zijn dat de vergroting vanuit bedrijfseconomisch oogpunt noodzakelijk is.

5.3.3 Inhoud bedrijfswoning

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 5.2.3 sub f ten behoeve van
het vergroten van de inhoud van de bedrijfswoning tot maximaal 800 m3 mits dit stedenbouwkundig gezien past binnen de
omgeving.

5.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

geluidzoneringsplichtige en BEVI-inrichtingen;a. 
wonen, met uitzondering van wonen zoals expliciet toegestaan in 5.1;b. 
detailhandel, met uitzondering van detailhandel zoals expliciet toegestaan in 5.1;c. 
een verkooppunt voor motorbrandstoffen (incl. LPG), met uitzondering van een verkooppunt voor motorbrandstoffen
met LPG zoals expliciet toegestaan in 5.1;

d. 

seksinrichtingen;e. 
opslag van goederen en materialen voor de voorgevellijn.f. 

5.5 Afwijken van de gebruiksregels

5.5.1 Ander bedrijf

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 5.1 ten behoeve van:

de uitoefening van bedrijfsactiviteiten, die zijn opgenomen in een naast hogere categorie dan de bedrijfsactiviteiten als
bedoeld in 5.1 indien deze gelet op de milieubelasting naar aard en invloed op de omgeving gelijkwaardig zijn aan de
bedrijfsactiviteiten als bedoeld in 5.1, niet in de Lijst van bedrijven wordt genoemd;

a. 

de uitoefening van bedrijfsactiviteiten, die hoewel gelet op de milieubelasting naar aard en invloed op de omgeving
gelijkwaardig zijn aan de bedrijfsactiviteiten als bedoeld in 5.1, niet in de Lijst van bedrijven wordt genoemd.

b. 

Bij de beoordeling van de aard en invloed van de milieubelasting van een bedrijf dienen de volgende
milieubelastingcomponenten mede in de beoordeling te worden betrokken: geluid, geurproductie, stofuitworp en gevaar, waarbij
tevens kan worden gekeken naar de verontreiniging van lucht en bodem, de diversiteit en het al dan niet continue karakter van
het bedrijf en de visuele hinder en verkeersaantrekkende werking.

5.5.2 Bedrijf aan huis

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 5.1 voor de uitoefening van
een bedrijf aan huis in de bedrijfswoning of de daarbij behorende bijbehorend bouwwerk, met dien verstande dat:

de woonfunctie als hoofdfunctie behouden blijft;a. 
bedoeld gebruik geen onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat mag opleveren en geen onevenredige
afbreuk mag doen aan het woonkarakter van de wijk of buurt; dit betekent onder meer dat:

geen vergunning wordt verleend voor het uitoefenen van bedrijvigheid, dat onder de werking van Bijlage I van1. 

b. 
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het Besluit omgevingsrecht valt, tenzij het desbetreffende gebruik door middel van het stellen van voorwaarden
verantwoord is;
het gebruik naar aard met het woonkarakter van de omgeving in overeenstemming moet zijn;2. 
het gebruik de woonfunctie dient te ondersteunen, dat wil zeggen dat degene die de activiteiten in het
hoofdgebouw of bijbehorend bouwwerk uitvoert, tevens de gebruiker van het hoofdgebouw is;

3. 

buitenopslag niet is toegestaan;4. 
het niet betreft zodanig 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 ruimten;

c. 

parkeren dient zoveel mogelijk op eigen terrein plaats te vinden;d. 
geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd:

een beperkte verkoop in het klein in verband met bedrijfsmatige activiteiten in of bij het hoofdgebouw;1. 
een internetwinkel met opslag en verzending;2. 

e. 

maximaal 40% van het vloeroppervlak van de bedrijfswoning en de daarbij behorende bijbehorende bouwwerken ten
behoeve van aan huis gebonden beroepsmatige en/of bedrijfsmatige activiteiten in gebruik mag zijn, zulks met een
absoluut maximum van 80 m2;

f. 

in de kernen Beneden-Leeuwen en Dreumel kappers uitsluitend toegestaan zijn binnen een winkelconcentratiegebied.g. 

5.5.3 Mantelzorg

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 5.1 voor het gebruik van een
deel van een bedrijfswoning of bijbehorende bouwwerken bij een bedrijfswoning als afhankelijke woonruimte (inwoning), met
dien verstande dat:

een dergelijke bewoning noodzakelijk is vanuit het oogpunt van mantelzorg;a. 
op het perceel al een bedrijfswoning aanwezig is;b. 
er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen waaronder die van omwonenden en
(agrarische) bedrijven;

c. 

per bedrijfswoning maximaal één vergunning ten behoeve van inwoning voor mantelzorg mag worden verleend;d. 
inwoning in beginsel dient plaats te vinden bij, in of direct aansluitend aan de bedrijfswoning, waarbij de afhankelijke
woonruimte een onderlinge verbinding met de bedrijfswoning dient te hebben; het gebruik van een vrijstaand
bijbehorend bouwwerk als afhankelijke woonruimte is uitsluitend toegestaan indien realisering van de inwoning in of aan
de bedrijfswoning voor de inwoner of andere bewoner(s) onredelijk bezwarend is;

e. 

maximaal 75 m2 van bedrijfswoning en/of bijbehorende bouwwerken mag worden gebruikt ten behoeve van de
inwoning;

f. 

geen eigen nutsvoorziening is toegestaan;g. 
er een overeenkomst wordt gesloten met de gemeente West Maas en Waal.h. 

5.5.4 BEVI-inrichtingen

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 5.4 onder a ten behoeve van
het gebruik van de gronden voor een BEVI-inrichting of een risicobedrijf dat vergelijkbaar is met een BEVI-inrichting, met dien
verstande dat:

de plaatsgebonden risico-contour (10-6 contour) niet buiten de eigen perceelsgrens is gelegen;a. 
het groepsrisico niet toeneemt.b. 

5.5.5 Grootschalige en perifere detailhandel

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 5.4 onder c ten
behoeve van het gebruik van gronden voor grootschalige en/of perifere detailhandelsvestigingen, met dien verstande dat:

de detailhandelsstructuur niet duurzaam ontwricht wordt, waartoe bevoegd gezag in voorkomend geval kan verlangen
dat terzake een ruimtelijke effectenstudie wordt verricht, alvorens de omgevingsvergunning te verlenen;

a. 

er geen aantasting van een normale afwikkeling van het verkeer mag ontstaan;b. 
voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid;c. 
bevoegd gezag nadere eisen kan stellen aan branchering en/of assortimentering.d. 

5.5.6 Internetwinkels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 5.4 onder c ten
behoeve van het gebruik van gronden voor een internetwinkel met opslag, verzending, ophaalmogelijkheden en showroom, met
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dien verstande dat:

de detailhandelsstructuur niet duurzaam ontwricht wordt, waartoe burgemeester en wethouders in voorkomend geval
kunnen verlangen dat terzake een ruimtelijke effectenstudie wordt verricht, alvorens de omgevingsvergunning te
verlenen;

a. 

er geen aantasting van een normale afwikkeling van het verkeer mag ontstaan;b. 
voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid;c. 
de vloeroppervlakte van de showroom maximaal 10% van de bedrijfsvloeroppervlakte mag bedragen.d. 

5.6 Wijzigingsbevoegdheid

5.6.1 Beëindiging bedrijfsactiviteiten

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de aanduiding als bedoeld in 5.1 sub t, te verwijderen indien de activiteit ter plaatse
gedurende een half jaar is beëindigd en er geen redenen zijn om aan te nemen dat de activiteit op korte termijn wordt
voortgezet.

5.6.2 Wetgevingzone - wijzigingsgebied 1

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingzone - wijzigingsgebied 1' de bestaande
bedrijfswoningen te verplaatsen onder de volgende voorwaarden:

er zijn maximaal 2 bedrijfswoningen toegestaan;a. 
de goothoogte van de bedrijfswoningen mag niet meer bedragen dan 6,5 meter;b. 
de bouwhoogte van de bedrijfswoningen mag niet meer bedragen dan 9 meter;c. 
de inhoud mag per bedrijfswoning niet meer bedragen dan 600 m3;d. 
er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van het straat- en bebouwingsbeeld;e. 
er vindt geen onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en opstallen plaats;f. 
door middel van onderzoek dient te worden aangetoond, dat voldaan wordt aan de relevante (milieuhygiënische) wet-
en regelgeving op het gebied van bodemkwaliteit, luchtkwaliteit, geurhinder, hinder van bedrijfsactiviteiten, flora en
fauna, externe veiligheid, water en archeologie;

g. 

voor het overige wordt aangesloten bij artikel 5.2.3 en 5.2.4.h. 

Artikel 6 Cultuur en ontspanning
6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Cultuur en ontspanning' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

het bedrijfsmatig verrichten van activiteiten gericht op spel, vermaak en ontspanning;a. 
ondersteunende horeca;b. 
maatschappelijke voorzieningen, ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk';c. 

met daaraan ondergeschikt:

wegen en paden;d. 
groenvoorzieningen;e. 
water en voorzieningen voor de waterhuishouding;f. 
parkeervoorzieningen.g. 

6.2 Bouwregels

6.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd, behoudens het bepaalde in sub e;a. 
het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;b. 
de goothoogte van gebouwen binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding
'maximum goothoogte (m)' is aangegeven;

c. 

de bouwhoogte van gebouwen binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding
'maximum bouwhoogte (m)' is aangegeven;

d. 
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Bijlage 1: Lijst van bedrijven 
 

SBI-code Nr. Omschrijving Cat. 
  
10 - Turfwinning   
103   Turfwinningbedrijven 3.2 
     
14 - Winning van zand, grind, klei, zout, e.d. 
144   Zoutwinningbedrijven 3.2 
      
15 - Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken   
151 0 Slachterijen en overige vleesverwerking:
151 1  slachterijen en pluimveeslachterijen 3.2 
151 4  vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m2 3.2 
151 5  vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m2 3.1 
151 6  vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m2 3.1
151 7  loonslachterijen 3.1 

151 8  vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden 
met p.o. < 2.000 m2

3.1 

152 0 Visverwerkingsbedrijven:   
152 5  verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m2 3.2 
152 6  verwerken anderszins: p.o. <= 300 m2 3.1 
1531 0 Aardappelproducten fabrieken:
1531 2  vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m2 3.1 
1532, 1533 0 Groente- en fruitconservenfabrieken:   
1532, 1533 1  jam 3.2 
1532, 1533 2  groente algemeen 3.2
1532, 1533 3  met koolsoorten 3.2 
1551 0 Zuivelproducten fabrieken:   
1551 3  melkproducten fabrieken v.c. < 55.000 t/j 3.2 
1552 1 Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m2: 3.2
1552 2 Consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m2 2 
1581 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:   
1581 1  v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens 2 
1581 2  v.c. >= 7500 kg meel/week 3.2
1582   Banket, biscuit- en koekfabrieken 3.2 
1584 0 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:   
1584 2  cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met 

p.o. < 2.000 m2
3.2 

1584 3  cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met 
p.o. <= 200 m2 

2 

1584 5  suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m2 3.2
1584 6  suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m2 2 
1585   Deegwarenfabrieken 3.1 



 

SBI-code Nr. Omschrijving Cat. 
1586 0 Koffiebranderijen en theepakkerijen:
1586 2  theepakkerijen 3.2 
1589.2 0 Soep- en soeparomafabrieken:   
1589.2 1  zonder poederdrogen 3.2 
1593 t/m 
1595 

  Vervaardiging van wijn, cider e.d. 2 

1598   Mineraalwater- en frisdrankfabrieken 3.2 
  
17 - Vervaardiging van textiel 
171   Bewerken en spinnen van textielvezels 3.2 
172 0 Weven van textiel:   
172 1  aantal weefgetouwen < 50 3.2
173   Textielveredelingsbedrijven 3.1
174, 175   Vervaardiging van textielwaren 3.1 
176, 177   Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen 3.1 
  
18 - Vervaardiging van kleding; bereiden en verven van bont 
181   Vervaardiging kleding van leer 3.1 
182   Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 2 
183   Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont 3.1
  
19 - Vervaardiging van leer en lederwaren (excl. kleding)   
192   Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) 3.1 
193   Schoenenfabrieken 3.1
  
20 - Houtindustrie en vervaardiging artikelen van hout, riet, kurk e.d.   
2010.1   Houtzagerijen 3.2 
2010.2 0 Houtconserveringsbedrijven:
2010.2 2  met zoutoplossingen 3.1
202   Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 3.2 
203, 204, 
205 

0 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout 3.2 

203, 204, 
205 

1 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 
m2 

3.1 

205   Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 2 
  
21 - Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren   
2112 0 Papier- en kartonfabrieken:   
2112 1  p.c. < 3 t/u 3.1 
212   Papier- en kartonwarenfabrieken 3.2
2121.2 0 Golfkartonfabrieken:   
2121.2 1  p.c. < 3 t/u 3.2 
    
22 - Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media 
221   Uitgeverijen (kantoren) 1 
2221   Drukkerijen van dagbladen 3.2 
2222   Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) 3.2 
2222.6   Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 2



 

SBI-code Nr. Omschrijving Cat. 
2223 A Grafische afwerking 1
2223 B Binderijen 2 
2224   Grafische reproductie en zetten 2 
2225   Overige grafische activiteiten 2 
223   Reproductiebedrijven opgenomen media 1
    
23 - Aardolie-/steenkoolverwerk. Ind.; bewerking splijt-/kweekstoffen   
2320.2 A Smeeroliën- en vettenfabrieken 3.2 
  
24 - Vervaardiging van chemische producten   
2442 0 Farmaceutische productenfabrieken:   
2442 1  formulering en afvullen geneesmiddelen 3.1 
2442 2  verbandmiddelenfabrieken 2
2462 0 Lijm- en plakmiddelenfabrieken:   
2462 1  zonder dierlijke grondstoffen 3.2 
2464   Fotochemische productenfabrieken 3.2 
2466 A Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken 3.1
     
25 - Vervaardiging van producten van rubber en kunststof   
2512 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:   
2512 1  vloeropp. < 100 m2 3.1
2513   Rubber-artikelenfabrieken 3.2 
252 0 Kunststofverwerkende bedrijven:   
252 3  productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststof-

bouwmaterialen
3.1 

     
26 - Vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk- en gipsproducten   

261 0 Glasfabrieken: 
261 1  glas en glasproducten, p.c. < 5.000 t/j 3.2 
2615   Glasbewerkingsbedrijven 3.1 
262, 263 0 Aardewerkfabrieken:   
262, 263 1  vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 2
262, 263 2  vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW 3.2 
2661.2 0 Kalkzandsteenfabrieken:   
2661.2 1  p.c. < 100.000 t/j 3.2 
2662   Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken 3.2
2663, 2664 0 Betonmortelcentrales:   
2663, 2664 1  p.c. < 100 t/u 3.2 
2665, 2666 0 Vervaardiging van producten van beton, (vezel)cement en gips:   
2665, 2666 1  p.c. < 100 t/d 3.2
267 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:   
267 1  zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m2 3.2 
267 2  zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m2 3.1 
2681   Slijp- en polijstmiddelen fabrieken 3.1
2682 C Minerale productenfabrieken n.e.g. 3.2 
     



 

SBI-code Nr. Omschrijving Cat. 
28 - Vervaard. en reparatie van producten van metaal (excl. 

mach./transportmidd.) 
  

281 0 Constructiewerkplaatsen:   
281 1  gesloten gebouw 3.2
281 1a  gesloten gebouw, p.o. < 200 m2 3.1
284 B Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. 3.2 
284 B1 Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2 3.1 
2851 0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:
2851 1  algemeen 3.2
2851 11  metaalharden 3.2 
2851 12  lakspuiten en moffelen 3.2 
2851 2  scoperen (opspuiten van zink) 3.2
2851 3  thermisch verzinken 3.2
2851 4  thermisch vertinnen 3.2 
2851 5  mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten) 3.2 
2851 6  anodiseren, eloxeren 3.2
2851 7  chemische oppervlaktebehandeling 3.2
2851 8  emailleren 3.2 
2851 9  galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed) 3.2 
2852 1 Overige metaalbewerkende industrie 3.2
2852 2 Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200 m2 3.1
287 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. 3.2 
287 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m2  3.1 
  
29 - Vervaardiging van machines en apparaten 
29 0 Machine- en apparatenfabrieken incl. reparatie:   
29 1  p.o. < 2.000 m2 3.2 
  
30 - Vervaardiging van kantoormachines en computers 
30 A Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie 2 
     
31 - Vervaardiging van over. elektr. machines, apparaten en benodigdh. 
314   Accumulatoren- en batterijenfabrieken 3.2
316   Elektrotechnische industrie n.e.g. 2 
     
32 - Vervaardiging van audio-, video-, telecom-apparaten en -benodigdh. 
321 t/m 323   Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. incl. reparatie 3.1
3210   Fabrieken voor gedrukte bedrading 3.1 
     
33 - Vervaardiging van medische en optische apparaten en instrumenten 
33 A Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. 

reparatie 
2 

     
34   Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers 
343   Auto-onderdelenfabrieken 3.2 
     



 

SBI-code Nr. Omschrijving Cat. 
35 - Vervaardiging van transportmiddelen (excl. auto's, aanhangwagens)   

351 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:   
351 1  houten schepen 3.1 
351 2  kunststof schepen 3.2
352 0 Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:   
352 1  algemeen 3.2 
354   Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 3.2 
355   Transportmiddelenindustrie n.e.g. 3.2
     
36 - Vervaardiging van meubels en overige goederen n.e.g.   
361 1 Meubelfabrieken 3.2 
361 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 1
362   Fabricage van munten, sieraden e.d. 2 
363   Muziekinstrumentenfabrieken 2 
364   Sportartikelenfabrieken 3.1 
365   Speelgoedartikelenfabrieken 3.1
3663.1   Sociale werkvoorziening 2 
3663.2   Vervaardiging van overige goederen n.e.g. 3.1 
     
40 - Productie en distrib. Van stroom, aardgas, stoom en warm water 
40 B0 Bio-energieinstallaties elektrisch vermogen < 50 MWe:   
40 B1  covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, GFT en rest-

stromen voedingsindustrie 
3.2 

40 B2  vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa 3.2
40 C0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:   
40 C1  < 10 MVA 2 
40 C2  10 - 100 MVA 3.1 
40 C3  100 - 200 MVA 3.2
40 D0 Gasdistributiebedrijven:   
40 D3  gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A 1 
40 D4  gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C 2 
40 D5  gasontvang- en -verdeelstations, cat. D 3.1
40 E0 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:   
40 E1  stadsverwarming 3.2 
40 E2  blokverwarming 2 
40 F0 Windmolens: 
40 F1  wiekdiameter 20 m 3.2 
     
41 - Winning en distributie van water   
41 A0 Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:
41 A2  bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling 3.1 
41 B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:   
41 B1  < 1 MW 2 
41 B2  1 - 15 MW 3.2
     



 

SBI-code Nr. Omschrijving Cat. 
45 - Bouwnijverheid 
45 0 Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m2  3.2 
45 1 Bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m2 3.1 
45 2 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m2 3.1 
45 3 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m2 2
     
50 - Handel/reparatie van auto's, motorfietsen; benzineservicestations   
501, 502, 
504 

  Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven 2 

501   Handel in vrachtauto's (incl. import en reparatie) 3.2 
5020.4 A Autoplaatwerkerijen 3.2 
5020.4 B Autobeklederijen 1
5020.4 C Autospuitinrichtingen 3.1
5020.5   Autowasserijen 2 
503, 504   Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 2 
505 0 Benzineservicestations:
505 2  met LPG < 1000 m3/jr 3.1
505 3  zonder LPG 2 
    
51 - Groothandel en handelsbemiddeling 
511   Handelsbemiddeling (kantoren) 1
5121 0 Grth in akkerbouwproducten en veevoeders 3.1 
5122   Grth in bloemen en planten 2 
5123   Grth in levende dieren 3.2
5124   Grth in huiden, vellen en leder 3.1
5125, 5131   Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen 3.1 
5132, 5133   Grth in vlees, vleeswaren, zuivelproducten, eieren, spijsoliën 3.1 
5134   Grth in dranken 2
5135   Grth in tabaksproducten 2
5136   Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 2 
5137   Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 2 
5138, 5139   Grth in overige voedings- en genotmiddelen 2
514   Grth in overige consumentenartikelen 2
5148.7 0 Grth in vuurwerk en munitie:   
5148.7 1  consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton 2 
5148.7 2  consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton 3.1
5148.7 5  munitie 2
5151.1 0 Grth in vaste brandstoffen:   
5151.1 1  klein, lokaal verzorgingsgebied 3.1 
5151.3   Grth minerale olieproducten (excl. brandstoffen) 3.2
5152.2 /.3   Grth in metalen en -halffabricaten 3.2
5153 0 Grth in hout en bouwmaterialen:   
5153 1  algemeen: b.o. > 2000 m2 3.1 
5153 2  algemeen: b.o. <= 2000 m2 2
5153.4 4 Zand en grind: 
5153.4 5  algemeen: b.o. > 200 m2 3.2 
5153.4 6  algemeen: b.o. <= 200 m2  2 



 

SBI-code Nr. Omschrijving Cat. 
5154 0 Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur: 
5154 1  algemeen: b.o. > 2.000 m2 3.1 
5154 2  algemeen: b.o. < = 2.000 m2 2 
5155.1   Grth in chemische producten 3.2 
5155.2   Grth in kunstmeststoffen 2
5156   Grth in overige intermediaire goederen 2 
5157 0 Autosloperijen: b.o. > 1000 m2 3.2 
5157 1 Autosloperijen: b.o. <= 1000 m2 3.1 
5157.2/3 0 Overige groothandel in afval en schroot: b.o. > 1000 m2 3.2
5157.2/3 1 Overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 1000 m2 3.1 
518 0 Grth in machines en apparaten:   
518 1  machines voor de bouwnijverheid 3.2 
518 2  overige 3.1
519   Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. 2 
     
60 - Vervoer over land   
601 0 Spoorwegen: 
601 1  stations 3.2 
6021.1   Bus-, tram- en metrostations en -remises 3.2 
6022   Taxibedrijven 2 
6023   Touringcarbedrijven 3.2
6024 0 Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. > 1000 

m2 
3.2 

6024 1 Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 
m2 

3.1 

603   Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 2 
     
61, 62 - Vervoer over water / door de lucht 
61, 62 A Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) 1 
     
63 - Dienstverlening t.b.v. het vervoer   
6311.2 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart:
6311.2 2  stukgoederen 3.2 
6312 A Distributiecentra, pak- en koelhuizen 3.1 
6312 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 2 
6321 1 Autoparkeerterreinen, parkeergarages 2
6321 2 Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties) 3.2 
6322, 6323   Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) 1 
633   Reisorganisaties 1 
634   Expediteurs, cargadoors (kantoren) 1
     
64 - Post en telecommunicatie   
641   Post- en koeriersdiensten 2 
642 A Telecommunicatiebedrijven 1



 

SBI-code Nr. Omschrijving Cat. 
642 B0 Zendinstallaties:
642 B1  LG en MG, zendervermogen < 100 kW (bij groter vermogen: onder-

zoek!) 
3.2 

642 B2  FM en TV 1
642 B3  GSM en UMTS-steunzenders (indien bouwvergunningplichtig) 1
     
70 - Verhuur van en handel in onroerend goed   
70 A Verhuur van en handel in onroerend goed 1
  
71 - Verhuur van transportmiddelen, machines, andere roerende goederen   

711   Personenautoverhuurbedrijven 2 
712   Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's) 3.1
713   Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 3.1 
714   Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 2 
     
72 - Computerservice- en informatietechnologie 
72 A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 1 
72 B Datacentra 2 
     
73 - Speur- en ontwikkelingswerk 
731   Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 2 
732   Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 1 
    
74 - Overige zakelijke dienstverlening   

74 A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren 1 

747   Reinigingsbedrijven voor gebouwen 3.1 
7481.3   Foto- en filmontwikkelcentrales 2
7484.4   Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 1
    
90 - Milieudienstverlening   
9001 B Rioolgemalen 2
9002.1 A Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d. 3.1
9002.1 B Gemeentewerven (afval-inzameldepots) 3.1 
9002.2 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:   
9002.2 A2  kabelbranderijen 3.2
9002.2 A4  pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) 3.1
9002.2 A5  oplosmiddelterugwinning 3.2 
9002.2 A7  verwerking fotochemisch en galvano-afval 2 
9002.2 C0 Composteerbedrijven:
9002.2 C3  belucht v.c. < 20.000 ton/jr 3.2
    

 
 
 




